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Förord 
Först och främst vill vi tacka Sweco Society AB för möjligheten att utföra vårt examensarbete åt 

och i samarbete med dem. Det har varit inspirerande att få en inblick i hur trafikplanering går till 

på ett operativt plan och gruppen på Sweco Society i Norrköping har varit stort stöd under hela 

examensarbetet. Främst vill vi tacka Johan Ericsson och Magnus Sandberg på Society som varit 

våra handledare och har hjälp oss genom detta examensarbete med idéer, support och 

vägledning. Det har varit intressant och lärorikt att arbeta åt och med Sweco vilket vi kommer ta 

med oss in i vårt framtida yrkesliv. Vi vill även tacka vår handledare Nils Breyer, doktorand vid 

Linköpings Universitet på ITN inom Kommunikations-och transportsystem, som varit vår 

handledare på universitet. Nils har givit oss viktigt stöd och feedback för att skapa kvalité och 

substans på examensarbetet. Vi vill till sist men inte minst tacka vår examinator Joakim Ekström, 

Junior Universitetslektor på Linköpings Universitet vid ITN, som kritiskt granskat vårt 

examensarbete under hela exjobbsprocessen.  
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Sammanfattning 
Sweco Society AB använder idag två verktyg för uppskattning av framtida trafikflöden för 

nyexploaterade områden, så kallat trafikalstring. Dessa verktyg är relativt osäkra och Sweco 

önskar därför att en undersökning av dessa verktyg utförs. De två verktyg Sweco använder vid 

beräkning av trafikalstring är Trafikverkets trafikalstringsverktyg samt nyckeltal från rapporten 

Trafikalstringstal och trafikprognoser vid bebyggelseplanering. För att utvärdera verktygen och 

undersöka deras reliabilitet har jämförelser mellan trafikmätningar i fyra utvalda bostadsområden 

och utdata från trafikalstringsverktygen genomförts. De fyra utvalda bostadsområdena är 

liknande i utformning men skiljer sig på två parametrar vilka är inkomst och avstånd till 

stadskärna. De undersökta områdena är placerade i Norrköping och innehåller 53-122 bostäder 

var.  

 

Teori menar att parametrarna inkomst och avstånd till stadskärnan påverkar bilanvändandet inom 

ett område där hushåll med hög inkomst bidrar till fler resor än hushåll med låg inkomst. Vad 

gäller avstånd till stadskärna visar teori att områden som är perifert placerade bidrar till fler 

bilrörelser medans mer centrala områden bidrar till färre. För att undersöka hur dessa parametrar 

påverkar de undersökta områdena har jämförelser mellan områdena genomförts. Resultatet visar 

att inkomsten och avståndet till stadskärnan påverkar trafikmängden i de undersökta områdena.  

 

Slutsatser som dragits från examensarbetet är att inkomst och avstånd till stadskärna påverkar 

antalet bilrörelser i de undersökta områdena. Enligt den undersökning som utförts har områden 

mer perifert placerade bidragit till fler bilrörelser än mer centralt belägna områden. Dessutom har 

områden med högre inkomst bidragit till fler bilrörelser än områden med lägre inkomst. Det har 

också uppdagats skillnader mellan de trafikmätningar som genomförts och de 

trafikalstringsverktyg som undersökts. Trafikverkets trafikalstringsverktyg ger sämre utdata än 

nyckeltalen vid en jämförelse med trafikmätningarna. Rapporten indikerar att en skillnad mellan 

utdata från verktygen och trafikmätningarna existerar. För trafikverkets trafikalstringsverktyg 

skiljer sig utdata för fyra av fyra områden med 95 % säkerhet mot de trafikmätningar som 

utförts. För nyckeltalen skiljer sig tre av fyra områden med 95 % säkerhet. För att med säkerhet 

säga att en skillnad existerar mellan verktygen och mätningarna krävs fler mätningar under 

längre tid.    
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Abstract 
Today Sweco Society AB uses two different tools which estimates future traffic flow after 

reconstructions or after constructions of a new area or neighborhood. However, these tools are 

uncertain in their accuracy and due to that Sweco wants to investigate them further. The tools 

that have been investigated are ““Trafikverkets trafikalstringsverktyg”” and key figures from the 

report ““Trafikalstringstal och trafikprognoser vid bebyggelseplanering””. To investigate the 

tools reliability comparisons has been made between outputs from measurements in the studied 

areas and output from the tools. The investigated areas are located in Norrköping, Sweden and 

have 53-122 inhabitants.  

 

Theory holds that income and distance to city center affects the number of car traffic generated 

in one area. It says that households with high income generate more car traffic than households 

with low income. The same is seen for distance to city center where households located further 

away from city center generates more car traffic than household closer to city center. Therefor 

this survey has examined distance to city center and income to see how those affect car traffic in 

the investigated areas. The comparisons show that the investigated parameters affect the car 

traffic in the investigated areas in Norrköping.  

 

The conclusion that has been made from the study is that income and distance to city center 

affect the traffic flow in the investigated areas. It has been seen that if areas have longer distance 

to the city center the number of generated car trips is higher than areas closer to city center. 

Income also affects number of car trips and households with higher income tends to use the car 

more often. It has also been shown that the compared tools distinguish from the measurements in 

the studied neighborhood. ““Trafikverkets trafikalstringsverktyg”” gives a poorer output 

compare with the car traffic measurements then the key figures from ““Trafikalstringstal och 

trafikprognoser vid bebyggelseplanering””. This thesis indicates a difference between the traffic 

generation tools and the car traffic measurements. In four of four investigated neighborhoods a 

difference is discovered with 95% confidence between Trafikverkets trafikalstringsverktyg and 

the measurements. For the key figures a difference is discovered in three of four neighborhoods 

with 95% sureness. To be certain that a difference between the tools and the measurements exists 

more measurements over time are required. 
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1 Inledning 
Varje dag startas och fortgår nybyggnationer samt exploateringar av bostäder och områden runt 

om i världen. Nyproduktion av bostäder och områden påverkar vart människor bosätter sig och 

påverkar antalet invånare inom olika kontinenter, länder, städer och bostadsområden. 

Förändringen av vart människor bosätter sig sätter press på infrastrukturen och 

samhällsuppbyggnaden. Vid en ökande befolkningsmängd inom ett område krävs att kapacitet 

finns på exempelvis gator, att bostadsområdet är rätt uppbyggt samt att möjligheter till 

kollektivtrafik finns. Gator behöver vara rätt dimensionerade och svårigheten kan vara att veta 

vilken trafikmängd som existerar efter en befolkningsökning. Att bygga vägar som inte klarar av 

en ökning av trafikmängden är kostsamt vilket sätter press på att vägarna är rätt dimensionerande 

från början. För att undersöka om vägarna klarar av befolkningsökningen och den ökade 

trafikmängden krävs prognoser som ger en indikation på hur trafikmängden påverkas. 

Prognoserna behöver vara så pålitliga som möjligt och därför krävs metoder eller verktyg för att 

beräkna den förväntade ökningen i trafikmängd inom ett område efter en nybyggnation eller 

ombyggnation även kallat trafikalstring. Detta examensarbete har undersökt två verktyg för 

beräkning av trafikalstring vilka är Trafikverkets trafikalstringsverktyg samt nyckeltal från 

rapporten Trafikalstringstal och trafikprognoser vid bebyggelseplanering. Arbetet har undersökt 

precisionen i verktygen i jämförelse med verklig trafikmängd samt undersökt hur avstånd till 

stadskärna samt inkomst påverkar trafikmängden inom ett område. Examensarbetet har utförts i 

samarbete med Sweco Society i Norrköping och Norrköpings kommun. 

1.1 Problembeskrivning  

Sweco Society är ett företag som utför uppdrag inom trafikplanering och detta examensarbete 

har utförts i samarbete med Sweco Societys kontor i Norrköping. De utför idag projekt inom 

trafikalstring för att beräkna den förväntade framtida trafikmängden inom ett område efter en 

ombyggnation eller ny exploatering. Vid utförandet av dessa uppdrag används framförallt två 

verktyg för att beräkna trafikalstringen. Dessa verktyg är Trafikverkets trafikalstringsverktyg 

samt nyckeltal från rapporten Trafikalstringstal och trafikprognoser vid bebyggelseplanering 

(Berglund et.al 2005). Verktygens resultat varierar dock i både kvalitet samt precision och anses 

därför bara som riktlinjer. För att undersöka hur precisa dessa verktyg är i jämförelse med 

verklig trafikalstring önskar Sweco att trafikmätningar utförs för mindre bostadsområden i 

Norrköping. Mätningar har utförts i fyra stycken områden i Norrköping med syftet att jämföras 

med utdata från verktygen och för att skapa trafikalstringstal för områden som sedan ska kunna 

användas i framtida trafikalstringsprojekt. Utöver detta har undersökningar gjorts för att 

undersöka hur faktorer som inkomst och lön påverkar trafikalstringen efter Sweco:s önskan. 
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1.2 Syfte, mål & frågeställningar  

Syftet med examensarbetet är att analysera två verktyg som idag används för att beräkna 

trafikalstring. För att uppnå syftet har målet med examensarbetet varit att utvärdera verktygen 

mot trafikmätningar på faktisk trafikintensitet i fyra stycken bostadsområden. Examensarbetets 

mål har även varit att jämföra trafikintensiteten i de fyra bostadsområdena mot varandra. För att 

uppfylla syftet och målen med examensarbetet har tre stycken frågeställningar tagits fram. De är 

även framtagna för att ge en bra och välgrundad diskussion, analys och slutsats. De 

frågeställningar som undersökts är: 

 

• Hur stor är skillnaden mellan de riktvärden som finns idag gällande trafikalstring och den 

faktiska trafikintensiteten som existerar i de undersökta bostadsområdena? 

• Påverkar inkomstnivån i ett bostadsområde användandet av bil? 

• Påverkar avståndet till centrum användandet av bil? 

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet har ej undersökt några andra områden än de fyra bostadsområdena i Norrköping 

som tagits fram under examensarbetet. Inga andra fordon än motoriserade fordon som körs på 

bilväg har mäts. Inga trafikrörelser runtomkring eller inom de fyra studerade bostadsområdena 

har studerats, utan endast trafik in och ut ur områdena har undersökts. Trafikmätningarna har 

bara mätt antalet trafikrörelser och inte riktning, hastighet eller fordonstyp. Inga större eller 

mindre bostadsområden än områden med 53-122 hushåll har undersökts och inga andra delar av 

Norrköpingsstad har granskats än de studerade bostadsområdena. Inga andra alstringstal eller 

alstringsverktyg än Trafikverkets trafikalstringsverktyg samt Trafikalstringstal och 

trafikprognoser vid bebyggelseplanering (Berglund et.al., 2005) har utvärderats. Vid beräkning 

av trafikrörelser från trafikmätningarna har endast data från tisdag till fredag använts och inga 

andra dygn inkluderas i mätningarna.  
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2 Metod 
I metodkapitlet presenteras den metodik som använts under examensarbetet. I kapitlet 

presenteras teori för samtliga metoder samt hur metoderna kommer använts i examensarbetet. 

Den metodik som beskrivs i detta kapitel berör skilda datainsamlingsmetoder och analysverktyg 

som bidrar till att beskriva arbetets upplägg. Kapitlet beskriver framtagningen av enkäten, analys 

av enkäten, analys av trafikmätningarna samt information om GIS.   

2.1 Kvantitativ analys 

Kvantitativ analys innehåller någon form av siffror som kan användas eller analyseras i en 

uträkning. Kvantitativ data är hårddata och kan användas vid behandling av statistiska metoder 

och kvalificerade statistiska analyser (Ejvegård, 2009). Den kvantitativa metoden har framförallt 

använts vid analyser av trafikmätningarna och enkäten samt i jämförelser mellan verktygen för 

trafikalstring och trafikmätningarna i examensarbetet. Kvantitativ data har vissa begränsningar 

och tar inte hänsyn till mjuka värden samt innehåller lite information om det som undersöks. 

Statistiska analyser och numerisk data kan säkerställa reliabiliteten i resultatet (Holme och 

Solvang, 1996). Med de analyser som utförts i examensarbetet har syftet med den kvantitativa 

metoden varit att underbygga de slutsatser som presenterats samt skapa en bra reliabilitet. 

Ejvegård (2009) menar att medvetenhet i de kvantitativa metodernas förutsättningar är viktigt för 

att inte feltolka de data som analyserats. Det är lättare att göra objektiva jämförelser om 

kvantitativ data används framför kvalitativ och resultatet kan anses mer exakt med denna metod 

(Ejvegård, 2009). 

2.2 Enkätmetodik  

I examensarbetet har en enkät utformats, utförts och presenterats för att komplettera 

trafikmätningarna. Enkäten är uppbyggd kring den kvantitativa metodiken och är en viktig och 

central del i arbetet för att ta reda på de boende i områdenas bostadsyta. Detta då det är svårt att 

få en överblick över bostadsytan för de undersökta områdena på något annat sätt. Med hjälp av 

bostadsytan från enkäterna kan Trafikverkets trafikalstringsverktyg samt schablonvärdena 

användas då verktygen baseras på att en bostadsyta för områdena finns att tillgå. Om enkäten inte 

hade utförts hade uppskattningar behövts göras för bostadsytan som i slutändan skulle innebära 

osäkrare utdata från verktyget. Utöver att ta reda på bostadsytan undersöks även 

färdmedelsfördelningen för varje område via enkäten. Fördelningen baseras på frågor om 

resvanor som innefattar hur många gånger per dag eller vecka personer i området använder bil, 

cykel, gång och kollektivtrafik. Syftet med resvanefrågorna är att jämföra den beräknade 

färdmedelsfördelningen med den färdmedelsfördelning som Trafikverkets trafikalstringsverktyg 

ger som utdata.  
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Vid planerandet av en enkät är det viktigt att bestämma till vilka enkäten ska distribueras. Det 

finns framförallt två sätt distribuera enkäten. Antingen kan en totalundersökning användas då 

alla inom det undersökta området tillfrågas eller så utförs ett stickprov. Ett stickprov innebär att 

en grupp av individer väljs ut ifrån den stora massan, ett urval utförs. Om resurser ej finns till en 

totalundersökning måste ett stickprov användas (Eliasson, 2013). Ett stickprov har gjorts under 

detta examensarbete då resurser ej funnits till en totalundersökning och som urvalstyp har ett 

slumpmässigt urval använts. Definitionen för ett slumpmässigt urval är att alla inom den valda 

populationen har en sannolikhet större än 0 att bli tillfrågade eller valda (Dahmström, 2011). 

Innan urvalstypen togs fram definierades en urvalsram. En urvalsram är en förteckning över den 

population som ska ingå i undersökningen (Eliasson, 2013). Urvalsramen i denna 

stickprovsundersökning var alla bostäder i de utvalda områdena. Utifrån urvalsramen valdes 

sedan bostäder ut till stickprovet. De bostäder som valdes ut slumpades fram i Excel för varje 

område. De som tillfrågats om enkäten har varit över 18 år vilket varit ett kriterium då personen i 

fråga ska vara myndig och själv ha möjlighet att avgöra sitt deltagande. En person under 18 år 

skulle antagligen också ha svårt veta bostadsytan vilket är den viktigaste frågan i enkäten. Om 

den som öppnade inte var i den målgrupp som söktes bad vi denne att hämta en person i 

hushållet för den målgrupp som undersöktes. Utifrån bostäderna som slumpats har en person i 

varje hushåll blivit tillfrågad att deltaga i undersökningen. Om någon person över 18 år i den 

tillfrågade bostaden ej varit tillgänglig har ett brev med internetlänk till undersökningen placerats 

i brevlådan. Detta för att den tillfrågade själv skulle kunna besvara undersökningen vid önskat 

tillfälle.  

 

Enkäter är skriftlig kommunikation som används för att ta reda på vad en större mängd 

människor tycker eller uppfattar. Svaren till enkäten kan antingen vara öppna och den tillfrågade 

får svara fritt eller bundna då denne har färdiga alternativ att välja mellan (Ejvegård, 2009).  

En fördel med bundna svar är att det blir enklare att finna mönster och sammanställa data. Dock 

får inte den tillfrågade lika stor frihet att öppet besvara frågan utan måste anpassa sitt svar för att 

passa in i alternativen. I den enkät som utförts har både bundna och obundna svar använts. Ju 

färre frågor en enkät har, desto fler brukar besvara den (Ejvegård, 2009). Frågorna ska vara korta 

och använda ett vardagligt språk utan fackliga uttryck, samt att en fråga inte ska ta reda på mer 

än en sak (Eliasson, 2013). De frågor som använts i detta examensarbete för den enkät som 

utförts har varit få i antal för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt samt för att undvika 

missförstånd. De som svarat på enkäten har även varit anonyma. En anledning till detta är att de 

tillfrågade bör vara anonyma för att deras svar inte ska kunna kopplas till specifika personer eller 

bostäder samt att de tillfrågade bör få förståelse om varför enkäten utförts och vilket värde deras 

deltagande ger (Patel och Davidsson, 2011). Det är bra att förklara hur anonymiteten sköts då 

detta kan innebära en högre svarsfrekvens (Eliasson, 2013). Information om varför enkäten 

utförts och för att förtydliga att den är anonym har beskrivits i enkäten samt att detta har 

meddelats vid utförandet av enkäten.  
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Då en totalundersökning är för tidskrävande har en stickprovsundersökning använts för enkäten. 

Generellt sett innebär inte ett större stickprov ett bättre resultat för mätningen utan beror på hur 

de tillfrågade väljs ut (Byström & Byström, 2011). Ett större urval innebär dock en mindre 

slumpeffekt. Om en statistisk analys görs av ett stickprov mindre än 30 personer är det viktigt att 

förarbetet är grundligt utfört (Denscombe, 2016). Personlig kontakt vid undersökningar genererar 

en högre svarsfrekvens och kan uppnå nästintill 100% (Denscombe, 2016). Därför har enkäten 

utförts via en personlig kontakt för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt. I examensarbetets 

enkätundersökning har en förväntad svarsfrekvens på 85% antagits. Målet har varit att uppnå 30 

enkätsvar per område och därför har 36 personer tillfrågats med en förväntad svarsfrekvens på 

85%. För att använda undersökningen till statistisk bearbetning krävs att 70 till 80% av de 

tillfrågade besvarar undersökningen (Ejvegård, 2009). Både 30st svar och 70-80% svarsfrekvens 

har varit utgångspunkter. Har antalet svar varit mindre än 30st svar men svarsfrekvensen varit 

över 70% har enkätresultatet för området ansetts som lämpligt att analysera.  

 

Ejvegård (2009) menar att bortfall ska inkluderas vid en enkätundersökning för att avgöra hur 

svaren ska analyseras och tolkas. Ejvegård (2009) säger även att det finns både externt bortfall 

som innebär att respondenten inte besvarar enkäten alls och internt bortfall där respondenten inte 

besvarar alla frågor i formuläret. En bortfallsanalys för varje bostadsområde har genomförts i 

samband med enkätundersökningen i detta examensarbete. Att ersätta de utvalda bostäderna med 

nya kan påverka kvalitén avsevärt och skapa en större snedvridning i svaren. Personligt intresse i 

undersökningen tenderar att ge en högre svarsfrekvens och kan bli missvisande för helheten 

(Dahmström, 2011). 

2.3 Trafikmätningar  

Trafikmätningar används för att kartlägga flöden och skapa en förståelse för hur trafiknätet 

används inom ett bestämt område. Det går att hitta flertalet trafikvariabler och en stor mängd 

information från en mätning (VTI, 2016). Den trafikmätningstyp som använts under detta 

examensarbete är slangmätning. När slangmätning används läggs två luftslangar ut över vägen 

med ett bestämt avstånd till varandra. Varje gång en hjulaxel tillhörande ett fordon passerar över 

slangarna sker en tryckförändring och en puls uppstår. Denna puls registreras sedan mot ett 

klockslag ner på millisekundsnivå som gör den unik (Lundström, 2001). Anledningen till att 

klockslaget mäts ner på millisekundnivå är att den ska kunna räkna antalet bilar även om de har 

hög hastighet och ligger nära varandra. 

 

I detta examensarbete har en slang per område använts och inte två. Skillnaden mellan en eller 

två slangar är att det inte finns utdata på fordonstyp, hastighet och riktning när en slang används. 

Den utdata som detta examensarbete fått är endast antalet bilrörelser in och ut ifrån området. Den 

trafikmätning som utförts i examensarbetet har ägt rum i fyra utvalda bostadsområden i 

Norrköping. Slangarna som har mätt rörelserna till och från området har varit utplacerade i 

områdena i 6 dagar. Dock täcks bara 4 hela dygn av slangmätningarna och alla beräkningar av 
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trafikmätningar baseras på trafik mellan tisdag-fredag. De områden som mätts är de fyra 

områden i Norrköping som valts ut och beskrivs närmare i kap.4 - utvalda bostadsområden i 

Norrköping.  

2.4 Analys av trafikmätningarna 

Analysen av trafikmätningarna består av en jämförelse mellan trafikmätningarna och 

trafikalstringsverktygen samt en jämförelse mellan områdena. En analys av trafikmätningarna 

per område och dag har även gjorts. Jämförelsen mellan värdena från trafikalstringsverktygen 

och trafikmätningarna har skett via konfidensintervall och jämförelserna mellan områdena har 

skett genom att utvärdera trafikmätningarna för områdena.   

 

Trafikmätningarna har undersökts och fördelningar har tagits fram som visar antalet bilrörelser 

per timma för varje dag och område. Dessutom har variationsvidden för varje timma och varje 

bostadsområde beräknats. Detta i kombination med fördelningarna över antalet bilresor per 

timma har utförts för att analysera hur stor spridningen är mellan olika dagar för ett område. 

Genom detta har mönster hittats för områdena och maxtimmar har konstaterats.    

 

Ett konfidensintervall har beräknats för att undersöka om trafikmätningarna och 

alstringsverktygen har en signifikant skillnad eller ej. Ett konfidensintervall är ett symmetriskt 

intervall framtaget från populationens skattade värde som tas fram via ett stickprov (Körner & 

Wahlgren, 2015). Stickprovet i detta examensarbete är trafikmätningarna där en mätning är 

antalet fordonsrörelser för en dag i ett område. Om alstringsverktygens värden hamnar innanför 

eller utanför det beräknade intervallet kan en slutsats dras med en bestämd konfidensgrad. De 

slutsatser som då kan dras är att alstingsverktyget signifikant skiljer sig eller inte skiljer sig från 

trafikmätningarna. Konfidensgraden behöver antas för att beräkna ett konfidensintervall. 

Konfidensgraden bestämmer hur stor sannolikhet som önskas för att parametern ligger inom 

intervallet. 95% är en vanlig konfidensgrad och med detta menas att parametern med 95% 

säkerhet kommer ta ett värde inom det intervall som beräknats. I examensarbetet har en 95% 

konfidensgrad antagits. Om värdet inte hamnar inom intervallet går det med 95% säkerhet säga 

att det är en signifikant skillnad mellan stickprovet och det värde som det jämförs mot (Körner & 

Wahlgren, 2015; Lövås, 2006). I vårt fall innebär detta att om trafikalstringsverktygens värden 

inte hamnar inom intervallet för trafikmätningarna har en signifikant skillnad med 95% säkerhet 

beräknats. Den fördelning som använts för att beräkna konfidensintervallet i detta examensarbete 

är en t-fördelning. t-fördelningen eller t-intervallet används när standardavvikelsen ej är känd 

eller given och kräver att en skattad standardavvikelse beräknas. Den skattade 

standardavvikelsen beräknas med formeln � =
($%&$)

()
%*+

,&-
 där n = antalet mätningar, �/ = värde 

för varje enskild mätning och  � = stickprovets medelvärde (Lantz, 2009). Med hjälp av den 

skattade standardavvikelsen har sedan ett intervall beräknats med t-fördelningen. Den formel 
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som använts för detta är � ± �∝/5 ∗ (
7

,
 ) där � = stickprovets medelvärde, α = konfidensgrad, S 

= standardavvikelsen på mätningarna (skattade standardavvikelsen), n = antalet mätningar 

(Lövås, 2006). Då en känd standardavvikelse inte fanns beräknades standardavvikelsen (S). Det 

konfidensintervall som beräknats har givit ett intervall som sedan jämförts med utdata från 

trafikalstringsverktygen. Utöver jämförelsen för antalet resor per dag för bostadsområdena och 

vad verktyget ger har analyser och jämförelser genomförts för antalet resor per 100 kvm och 

antalet resor per hushåll. Anledningen till att även en analys av antalet rörelser per 100 kvm 

utförts är för att schablonvärdena presenteras i denna enhet. Genom detta kan en rättvisare bild 

ges över jämförelserna mellan verktygen och trafikmätningarna. Antalet resor per hushåll har 

undersökts för att se hur bostadsytan påverkar resorna då storleken på bostäder i de olika 

områdena varierar. Via konfidensintervallet och jämförelsen över resor per 100 kvm bostadsyta 

har en analys gjorts för att visa vilka skillnader som kan skådas mellan trafikmätningarna och 

trafikalstringsverktygen.    

    

Utöver analys och jämförelser mellan verktygen och bostadsområdena har områden jämförts 

med varandra. Syftet med detta har varit att undersöka hur vissa parametrar påverkar 

bilanvändandet i ett område. De parametrar som undersökts är inkomst och avstånd till 

stadskärna samt avstånd till lokalt centrum. Inkomstnivå för varje område och avstånd till 

stadskärna samt avstånd till lokalt centrum finns definierade för varje område i Kap.4 - Utvalda 

bostadsområden i Norrköping. Jämförelserna har byggts på antalet resor per dag i varje område 

och är hämtade från de trafikmätningar som är utförda för varje enskilt område. Utefter detta har 

slutsatser dragits.   

2.5 GIS 

GIS står för Geografiska informationssystem och är en teknik för att hantera geografisk 

information. Med en geografisk analys kan avstånd mellan objekt och t.ex. kollektivtrafik 

beräknas. NYKO som är en förkortning för nyckelkodssystemet används för att göra en finare 

geografisk indelning av områden (SCB, 2010). Olika NYKO-nivåer ger mer eller mindre 

detaljerad fakta och en högre nivå ger mer detaljerad geografisk och statistisk information på en 

mindre yta av ett område. Vid framtagandet av inkomstnivåer för de områden som utförts i detta 

examensarbete har en NYKO-4 nivå använts. Med hjälp av NYKO har inkomstnivåer kopplats 

till de fyra bostadsområdena som undersökts. Genom detta har sedan låg/höginkomstområden 

definierats.   
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3 Trafikalstring och trafikplanering 
I kapitlet trafikalstring och trafikplanering presenteras de teorier och vetenskapliga källor som 

använts i rapporten. Teorier som beskrivs är kopplade till problembakgrund och angränsande 

områden och syftet med kapitlet är att skapa en teoretisk grund för rapporten och förankra den i 

litteratur. Den teoretiska referensramen behandlar kapitel som beskriver trafikplanering, 

bilanvändandet idag, trafikalstring och beskrivningar av de verktyg som trafikmätningarna 

jämförts med. Trafikplanering beskrivs för att ge en större förståelse av trafikplaneringens roll i 

samhällsuppbyggnaden och hur städer idag byggs för att göras attraktiva. Trafikplanering och 

hållbarhet sam Bilanvändande och resvanor ger en inblick i bettendemönster hos individer samt 

vad som krävs för att individer i staden ska ändra resmönster. Det visar även hur svenskars 

resvanor ser ut och i vilken utsträckning bilen används idag. Sedan i kapitlen Avstånd till 

stadskärna och bilanvändning, Ekonomi och bilanvändning samt Framtida prognoser över 

bilanvändandet ger en inblick i faktorer som påverkar användandet av bil i form av avstånd och 

ekonomi samt presenteras en indikation på hur bilresandet har förändrats i andra länder och även 

hur det ser ut i Sverige. De inledande kapitlen används för att ge en grundläggande förståelse 

innan mer specifik teori om de parametrar som undersöks presenteras. I sista delarna av detta 

kapitel presenterar de verktyg som har använts för att beräkna trafikalstring.  

3.1 Trafikplanering 

Trafikplanering är en viktig del av samhällets och stadens uppbyggnad. Den påverkar flertalet 

delar av planeringen och är en grundsten för samhällsuppbyggnaden. Trafikplaneringen i en stad 

påverkar övriga områden och övriga områden påverkar hur trafikplaneringen genomförs utöver 

trafiken (Holmberg och Hydén, 1996). Valet av transportmedel baseras på vilket behov som 

finns och till vilken kostnad. Transporter är en av de största kostnaderna i samhället och 

individen vill kunna tillfredsställa sitt behov till minsta möjliga kostnad (Small och Verhoef, 

2007). Samhälls- och transportekonomiska beslut bör baseras på att möta individens behov av 

transport men även skapa nytta för samhället i stort (Trafikverket, 2016a). För att förändra 

transportvalet hos individen krävs ett alternativ som är likvärdigt i både komfort och kostnad. Ett 

annat sätt som används för att minska transporterna är att förtäta städerna och göra det svårare att 

använda bil (Holmberg, 2008).  

 

Trafikalstring används för att beräkna ett område eller en stadsdels förändrade trafikintensitet. 

Det ger en prognostiserad förändring om hur den förväntade intensiteten ser ut i framtiden. Med 

prognoserna i beaktning kan samhälls- och trafikplaneringen i ett tidigt skede planera för de 

kommande förändringarna och arbeta i rätt riktning.    

 

Boverket, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett verktyg, 

TRAST, vilket används som vägledning för samhällsplanerare och makthavare vid planering av 

samhälle och transport (Trast, 2015). TRAST är framtaget för att utveckla städer och för att 
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skapa en attraktivare stad. Det innehåller underlag för hur trafiksystemet i tätorter bör utformas 

för att kommunerna ska nå sina uppsatta mål (Trast, 2015). TRAST kan på så sätt ligga till grund 

vid utformning av nya planer för kommuner. Trafikplanerare ska ta hänsyn till staden och finna 

en balans mellan biltrafik, kollektivtrafik, gång och cykel. Ett samarbete och ett 

helhetsperspektiv ska finnas i alla delar av planeringen av samhället för en bra stadsbyggnad 

(Trast, 2015). 

 

Människor begär en högre rörlighet till och från bostaden idag. Idag transporteras människor 

längre för sina dagliga och veckoaktiviteter (Naess, 2003). Det medför att varje person har ett 

behov av transport på daglig basis som kräver ett behov av flexibilitet och anpassning till den 

egna personrörelsen. För att minska behovet av långa dagliga transporter är stadens uppbyggnad 

en viktig faktor och utformningen av staden kan minska mycket av transporterna (Naess, 2003).  

 

Trafikplanering och hållbarhet 

Medborgarna i Sverige ställer högre krav på förhållanden inom dagens trafik än tidigare. De 

önskar minskat buller, utsläpp, högre säker- och trygghet i trafiken samt bättre säkerhet för sina 

barn. Ur en hållbarhetssynpunkt är det viktigt med trafikplanering. Hållbarhet kan definieras som 

ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet (Andrews och Granath, 2015). Trafikplaneringen är 

en viktig faktor för hållbarhet, dock kan vissa delar vara kontraproduktiva. Ett exempel är att 

kommunerna vill ha en bra arbetsmarknad och en förutsättning är större arbetsmarknadsområden. 

Men detta resulterar i ökat resande, vilket är dåligt för miljön. En stad där människor vill bo och 

tillbringa tid ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar samt vara attraktiv att leva och 

verka i (Trast, 2015). Alla tre dimensioner är viktiga för att skapa en hållbar stad. Det kan dock 

vara svårt att tillgodose samtliga dimensioner vid trafikplanering. 

 

Beslutsfattare inför fler restriktiva regler vad gäller användningen av fossila bränslen vilket på 

kort sikt kan medföra en minskning av motortrafiken (Hasta, 2009). För att minska 

användningen av bilar krävs ett utvecklat och attraktivt trafiksystem för alternativa färdmedel 

som kollektivtrafik och cykel. En utveckling av trafik- och samhällsplanering krävs för att möta 

kraven på ett hållbart samhälle och tillgodose kommunernas mål om en attraktivare stad att leva 

och verka i. Om en förändring av de transportpolitiska målen med avseende på ekologisk 

hållbarhet och minskad bilanvändning ska ske visar studier att det endast kan uppnås om en stor 

teknisk utveckling antas eller om beteendemönstret förändras hos invånarna samtidigt som en 

ekonomisk omstrukturering antas (Geurs och Van wee, 2000).  

 

Beteendemönster, attityd och de ”mjuka” delarna om hur och varför personer använder olika 

transportslag kallas Mobility Management (Atterbrand et.al., 2005). De mjuka åtgärderna 

används ofta i dagens trafikplanering för att påverka invånarna och ge insikt i val av 

transportmedel. Detta tillsammans med den fysiska planeringen ger upphov till en större 
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förändring om vilket färdmedel som används. Grunden i hur Mobility Management används 

handlar om att sprida information om andra transportmedel än bilen (Atterbrand et.al., 2005).  

3.2 Bilanvändande och resvanor 

Hur vi idag använder olika transportmedel och färdmedel är ett intressant område att studera. 

Med hjälp av studier på resvanor och resvanestatistik ges underlag för hur samhällets 

transportsystem ska utvecklas och hur utformningen av transportpolitiska mål ska skötas 

(Trafikanalys, 2015a). Resvaneundersökningar är ett sätt att kartlägga folks resande. 

Trafikanalys som är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken är ansvariga för den nationella 

resevaneundersökningen som sker kontinuerligt. I resevaneundersökningen ingår befolkningen 

mellan 6-84 år och undersökningen sker via telefonintervjuer dagligen (Trafikanalys, 2016). 

Trafikanalys resevaneundersökning används till grund för politiska beslut, utveckling av 

infrastruktur, arbete med trafiksäkerhet samt inom forskning och utveckling (Trafikanalys, 

2016). I trafikanalys (2015a) visar reseundersökningen att mellan de 1:e Januari 2011 och den 

31:e december 2014 utfördes i Sverige 4 700 miljoner resor per år. Detta är cirka 12.9 miljoner 

resor per dag. Mellan 2011 och 2014 var bilen det vanligaste färdsättet följt av till fots och cykel 

i Sverige (Trafikanalys, 2015a).  

 

Utöver de nationella reseundersökningarna finns även reseundersökningar på mer lokal nivå. 

Exempelvis finns reseundersökningar för Norrköping som utgått från enkäter som skickats ut till 

invånare i Norrköpings kommun. I snitt förflyttade sig en invånare i åldern mellan 16-84 år i 

Norrköping 3.22 gånger per dygn (Norrköpings Kommun, 2014). Det blir cirka 340 000 

förflyttningar per vardagsdygn. De tre vanligaste färdmedlen i Norrköpings kommun 2014 var på 

vardagar bil följt av till fots och cykel (Norrköpings Kommun, 2014). Mönstret för helgresor ser 

dock annorlunda ut. På helger är bilen det mest använda färdmedlet följt av till fots, men på 

helger är bussen det tredje vanligaste färdsättet (Norrköpings Kommun 2014). Det innebär att 

cykeln används i mindre utsträckning på helgerna än på vardagarna samt att bussen används 

flitigare på helger. Samma mönster gällande cykel kan hittas om jämförelse görs med 2010 års 

resvaneundersökning. 2010 gjordes det flest förflyttningar med bil, följt av till fots och cykel. 

Cykelanvändningen på helgerna minskar från vardagarnas 15% till 8% på lördagar och 6% på 

söndagar (Quester och Billsjö, 2011).  

 

Bil är det vanligaste färdmedlet i Sverige samt Norrköping. De vanligaste anledningarna till att 

en förflyttning eller resa sker med bil i Norrköping är att personen antingen ska till bostaden, 

arbetet eller annat (Norrköpings Kommun 2014). I detta fall menas alternativet annat att syftet 

inte är att resa till bostad, arbetsplats, skola/utbildning, inköp, nöjes eller fritidsaktivitet. Antalet 

bilar i Sverige uppgick 2015 till 4 669 063st i trafik (Svahn, 2016a). Av dessa bilar hittas 60 

840st i Norrköping (Svahn, 2016b). 
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3.2.1 Avstånd till stadskärna och bilanvändning 

En av parametrarna som undersöks i trafikmätningarna är avstånd till stadskärnan. Avståndet 

från stadskärnan till sin bostad påverkar i vilken utsträckning invånarna äger fordon (Stead och 

Marshall, 2001). Sambandet för avstånd till stadskärna från bostaden hittas även i Sverige där 

cirka 43 procent av de boende i de centrala delarna 2005 ägde bil samt att cirka 60% av 

invånarna utanför staden ägde en bil (Pyddoke, 2009). Personer i de centrala stadsdelarna åker 

färre bilkilometer än dem i de mer glesbebyggda områdena (Figueroa, 2014). Vilket visar att 

avståndet till stadskärnan har en påverkan på bilanvändningen. Det är troligt att bilanvändandet 

minskar vid uppbyggandet av städer med områden av hög densitet och kompakthet men att det 

även beror på vilka som bor i områdena (Oakil et.al., 2016). Bostadsområden som är placerade 

längre från stadskärnan har en tendens att vara mindre kompakta. Det medför en ökad 

bilanvändning. 

3.2.2 Ekonomi och bilanvändning 

Bruttonationalprodukten och drivmedelspriser påverkar bilanvändandet och kan förklara trender 

inom bilanvändandet. Under 2008 – 2012 minskade antalet personkilometer med 0,3%, samtidigt 

som det var en svag tillväxt av bruttonationalprodukten och ökade drivmedelspriser. (Bastian och 

Börjesson, 2015) Det visar en koppling mellan ekonomi och bilanvändande. Mellan 1999 och 

2012 hade personkilometerna en årlig ökning på 1,1 % samtidigt som en minskning av 

personkilometerna mellan 2008-2012 skett vilket visar att dessa trender inte alltid är konstanta 

(Bastian och Börjesson, 2015). En annan parameter som påverkar bilanvändandet är inkomst. 

Personer med högre inkomst reser mer än personer med lägre inkomst (Holmberg och Brundell-

Freij, 2012; Mallet, 2001). Utöver detta har inkomsten påverkan på hur långa resor som görs. 

Låginkomsttagare reser kortare distanser än höginkomsttagare (Mallet, 2001). 

3.2.3 Framtida prognoser över bilanvändande och resvanor 

Hur framtidens resvanor kommer att se ut är svårt att veta. Det går att studera tidigare trender 

och mönster för att prognostisera hur framtiden troligen ser ut. I Storbritannien har en ökning av 

antalet resta kilometer per person och år ökat de senaste decennierna. Antalet resta kilometer 

under 1970-talet uppgick till cirka 7242 kilometer (4500 miles) och mitten på 1990 talet till cirka 

11265 kilometer (7000 miles) (Metz, 2013). 

 

Det finns många rapporter som undersöker om vi nått en topp i bilanvändandet (Melia, 2012; 

Millard-Ball och Schipper, 2011). Biltrafiktillväxten har börjat stagnera (Kuhnimhof et.al., 

2012b; Metz 2013). I Figur 1 nedan visas information över transportkilometer för Sverige mellan 

1950 – 2014.  
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Figur 1- Transportarbete 1950-2014 (Trafikanalys, 2015c) 

I Figur 1 visas en uppåtgående trend av antalet personkilometer i Sverige. Grafen visar en 

särskild uppåtgående trend mellan år 1986 och 1989. Efter år 1990 stagnerar antal 

personkilometer med undantag för år 2013 som ökade kraftigt.  

 

I USA har antalet kilometer minskat mellan 2007 och 2010 (Puentes, 2012). Utplaningen har 

även skett i Storbritannien där de senaste årens antal körda kilometer per invånare varit stabil och 

inte ökat mellan 2002 och 2008 (Metz, 2010). I Sverige kan också en avstanning av utvecklingen 

vara på väg. Det finns ingen tydlig trend över hur utvecklingen skett men tillväxten har minskat 

(Trafikanalys, 2015b). En intressant målgrupp att undersöka är ungdomar för att se utvecklingen 

som skett inom bilanvändande och bilägande. Forskning har gjorts i Tyskland på ungdomars 

resvanor samt i vilken utsträckning ungdomarna innehar körkort. Ungdomar innehar inte körkort 

i enlighet med den uppåtgående trend som tidigare existerat, istället har utvecklingen stagnerat 

samtidigt som tillgången på bil för ungdomar minskat i Tyskland (Kuhnimhof et.al., 2012a ). I 

Sverige minskar antalet körkort i åldrarna mellan 18-24 år. Under 2013 hade 518 657st personer 

mellan 18-24 år körkort i Sverige (Sehalic, 2014). Samma siffra för 2015 var 509 832 (Svahn, 

2016a).  

 

Om trenden för antalet personkilometer i Sverige från 1970 – 2014 fortsätter prognostiseras år 

2030 att cirka 141 miljarder personkilometer körs. Följs istället den trend som existerat de 

senaste 13 åren prognostiseras cirka 124 miljarder personkilometer 2030. Trafikverkets prognos 

för antalet personkilometer 2030 är placerad mellan dessa trender och beräknar en ökning på 

1.1% per år (Trafikanalys, 2015b). Ökningen idag är inte lika kraftig som den varit tidigare och 

de senaste åren har ökningen av antal personkilometer stagnerat.  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010M
ilj
ar
d
er
	p
er
so
n
ki
lo
m
et
er
/t
o
n
ki
lo
m
et
er

Transportarbete	1950–2014

Persontransportarbete



13 
 

Det finns andra aspekter som påverkar framtidens resande med bil och andra färdmedel. 

Ungdomar idag utbildar sig längre, skaffar familj senare och har pga. av studierna sämre 

ekonomi (Metz, 2013). Studier konstaterar att de som tar körkort senare i åldrarna i snitt kör färre 

antalet kilometer per år (Stokes, 2013).  

3.3 Trafikverkets trafikalstringsverktyg 

Ett verktyg för att beräkna trafikalstring är Trafikverkets egna trafikalstringsverktyg som 

används för att beräkna trafikalstringstal. Grunden till trafikalstringsverktyget bygger i första 

hand på utförda resevaneundersökningar, olika trafikmätningar samt intervjustudier angående 

trafikalstring och trafikrörelser. Materialet för alstringsverktyget är statistik från SCB, RES 

05/06, effektkatalogen, studier från Ramböll, parkeringslexikon, Logik och Socialstyrelsen, 

fallstudie för större industrier i Södertälje, RVU Syd 2007 samt uppgifter från Friskis och Svettis 

(Trafikverket, 2011). De material som ligger till grund för trafikalstring inom olika 

bebyggelsetyper varierar i kvalité och omfattning. Detta illustreras i verktyget och olika 

färgskalor används för att demonstrera vilka parametrar i uträkningen som ses som mer osäkra än 

andra. Trafikverkets trafikalstringsverktyg ska främst användas vid beräkning av trafikalstring i 

anslutning av befintlig verksamhet eller för enstaka renodlade verksamheter då 

trafikalstringsverktyget inte tar hänsyn till samlokalisering (Trafikverket, 2011). Om två 

verksamheter är placerade i närheten av varandra beräknar verktyget en trafikalstring för varje 

verksamhet och tar inte hänsyn till att personer kan gå till fots mellan butikerna.  

 

Utöver biltrafik skattar även Trafikverkets trafikalstringsverktyg gång-, cykel och kollektivtrafik 

till de olika målpunkterna. Verktyget kan även ta Mobility Management i beaktning vid 

uträkning av trafikalstringstalen (Sandberg och Adell, 2012). Om avsaknad av information av en 

parameter finns eller om parameterns värde är okänd kan parametern exkluderas ur 

beräkningarna av trafikalstringen. Finjusterad kunskap om trafik och kunskap om området kan 

läggas in i verktyget och påverka vilket resultat som genereras (Sandberg och Adell, 2012).  

Trafikalstringsverktyget tar endast hänsyn till personresor vilket är den dominerande formen av 

resor, dock exkluderas nyttotrafik och transporter från resultatet som verktyget genererar 

(Trafikverket, 2011). I resultatet fås antalet resor och en färdmedelfördelning. Beroende på 

vilken indata som förs in i modellen påverkas resultatet olika gällande antalet resor och 

färdmedelfördelningen (Trafikverket, 2011). 

 

De tidigare nämnda osäkerheterna kring verktyget gör att användaren alltid kritiskt bör granska 

de resultat som genereras. Värdena från trafikalstringen ska ses som riktvärden och grunden till 

dessa värden kan variera i kvalité och omfattning, därför bör försiktighet vidtas när resultatet av 

Trafikverkets trafikalstringsverktyg granskas. Dock har tester och utvärdering av verktyget gjorts 

på verkliga fall av trafikplanerare, trafikingenjörer och trafikanalytiker och det sammanfattade 

resultatet av verktyget har varit god (Sandberg och Adell, 2012). Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg är webbaserat och enkelt att använda.     
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Det första som förs in i trafikalstringsverktyget är i vilken kommun trafikalstringen ska beräknas 

samt var i kommunen som undersöks. Vilken kommun som fylls i påverkar antal resor och 

färdmedelsfördelningen som trafikalstringsverktyget genererar och var i kommunen de 

undersöks påverkar endast färdmedelsfördelningen (Trafikverket, 2011). Nästa steg i 

trafikalstringsverktyget, som kan ses i Figur 2, är att definiera vilka bebyggelser som finns i 

området. Först matas BTA in. BTA står för BruttoTotalArea. När BTA har förts in räknar 

verktyget automatiskt ut antal bostadsenheter och antalet boende i området. Dessa antal baseras 

på data från SCB (Trafikverket, 2011). Det går själv att föra in antalet bostadsenheter och 

boenden om data existerar. BTA och bostadsenheter används endast för att beräkna antalet 

boende i området. Om verksamheter eller anläggningar finns i området kan detta föras in på 

samma sätt med hjälp av BTA eller om data över anställda finns. Antalet boende eller 

verksamma i området är grunden för uträknandet av trafikalstringen (Trafikverket, 2011). Även 

lokaliseringen om vart i landet alstringen beräknas påverkar antal resor. De färgade staplarna 

som kan ses i Figur 2 visar vilken osäkerhet som finns i beräkningarna. Grön färg är mindre 

osäkerhet, gul färg är medel osäkerhet och röd större osäkerhet. När all indata är infört beräknas 

antalet resor totalt per dygn. Resorna är konstanta men färdmedelsfördelningen är rörlig och 

påverkas av övriga steg. 
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Figur 2– Vilka bebyggelser i området förs in och trafikalstring kan beräknas (Trafikverket, 2016b) 

Den första indata som matats in är grunden för den trafikalstring som beräknas av området. 

Övriga steg är påverkningsparametrar och påverkar färdmedelsfördelningen beroende på hur den 

undersökta kommunen arbetar. Verktyget tar hänsyn till arbete med kollektivtrafik, cykeltrafik, 

gång, biltrafik/parkering samt Mobility Management (Trafikverket, 2011). I verktyget besvaras 

frågor inom varje parameter och en förändring av färdmedelsfördelningen sker baserat på svaren. 

Frågornas uppbyggnad och deras svarsalternativ kan ses i Figur 3. Samtliga delar av 

påverkningsparametern har liknande upplägg på frågorna som i Figur 3. Av totalt 48 frågor 

besvaras 28 av dem via den information som hittats och presenterats i kap. 4.5 För att se samtliga 

frågor och hur de besvarats se bilaga 2 – Påverkningsparametrar Trafikverket. Frågor som ej går 

att koppla till informationen i kap. 4.5 har inte besvarats vid användandet av Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg.   
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Figur 3– Frågor angående kollektivtrafik (Trafikverket, 2016b) 

De olika delarna som förs in Trafikverkets trafikalstringsverktyg påverkar utdata på olika vis och 

kan ses i Figur 4. Lokalisering om vart i landet alstringen beräknas, antalet boende och antalet 

verksamma i området är grunden för antalet resor som beräknas. Om avsaknad av data för antal 

boende eller anställda finns kan BTA och/eller antal bostäder/verksamma föras in i verktyget och 

ett prognostiserat antal personer som bor och är verksamma i området beräknas. Data för antal 

boende i område saknas i detta arbete och BTA samt antal hushåll kommer ligga till grund för 

verktygets beräkning av antalet resor. Påverkningsparametrarna anger endast vilken 

färdmedelsfördelning som kommer finnas i området. För att få fram antal resor per färdmedel 

läggs antal resor totalt som alstras i den fördelning som påverkningsparametrarna genererar. I 

resultatet presenteras sedan samtliga resor enligt en färdmedelsfördelning. Det är antal 

personresor med färdmedlet. Det går att utläsa i resultatet antalet bilrörelser som området alstrar. 

I resultatet står ÅVDT som står för Årsvardagsdynstrafik. Då våra mätningar endast beräknas 
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mellan tisdag-fredag är det denna siffra som kommer representera antalet bilrörelser i området 

och analyseras mot trafikmätningarna.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Trafikalstringstal och trafikprognoser 

De värden som idag används för trafikalstring är förutom Trafikverkets trafikalstringsverktyg 

schablonvärden från rapporten Trafikalstringstal och trafikprognoser vid bebyggelseplanering 

(Berglund et.al., 2005). Rapporten grundas på intervjuundersökningar från 12 slumpmässigt 

utvalda områden i Stockholm samt slangmätningar utförda vid valda bostadsområden (Berglund 

et. al., 2005). Med hjälp av undersökningarna redovisar rapporten schablonvärden för 

trafikalstringen inom ett område utefter tre parametrar som är läge, inkomstnivå och 

exploateringsgrad. Syftet med nyckeltalen är att skapa ett underlag för manuell räkning av 

trafikalstring (Berglund et.al., 2005). Trafikalstringen är de tal som redovisas i Tabell 1 och är 

endast baserade på slangmätningar. De slangmätningar som talen är baserade på utfördes enbart 

på resor som skett över en fiktiv gräns för området.   

 

Schablonvärdena och nyckeltalen från rapporten redovisas i Tabell 1 nedan. Fokus för detta 

arbete har varit på antal resor per 100 KVM och därför presenteras bara denna tabell. 

Parametrarna som påverkar alstringstalen är exploateringsgrad, avstånd till stadskärna och 

inkomstnivå. Parametrarna är uppdelade inom varierande inkomstnivåer (låg/hög), två olika 

avstånd till stadskärna (central/perifer) och tre exploateringsgrader (låg/mellan/hög). Parametern 

avstånd baseras på avstånd till centrum samt avstånd till arbeten. Parametern beskriver även 

tillgången till kollektivtrafik för området då avståndet korrelerar med tillgängligheten för 

kollektivtrafik (Berglund et.al., 2005). Centrala områden anses de områden som sammanhänger 

Lokalisering 

BTA/antal bostäder 

BTA/antal verksamheter 

Påverkningsparametrar 

Antal boende 

Antal 

anställda/verksamma 

Antal resor 

RESULTAT: 

Antal resor per färdmedel 

Figur 4 – Trafikverkets trafikalstringsverktygs uppbyggnad 
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med staden och i detta examensarbete de områden som tillhör Norrköpings stad. 

Exploateringsgraden förklaras genom att områden har låg exploateringsgrad om det består av 

endast villor, radhus eller endast något litet flerbostadshus. Exploateringsgraden mellan innebär 

att området består av en blandning av radhus, villor och flerbostadshus medan området klassas 

som högt exploaterat om det endast består av flerbostadshus. Inkomstnivå förklaras genom att de 

områden som har en majoritet höginkomsttagare d.v.s. fler än 50 % anses vara områden med hög 

inkomst. Områden med lägre än 50 % höginkomsttagare klassas som låginkomstområden. För att 

ett hushåll ska anses vara ett höginkomstområde ska den disponibla inkomsten för bostaden vara 

högre än 546 662 kronor/år. Nyckeltal och schablonvärden visar förväntad alstring inom 

områden per invånare och inom vald områdestyp samt förväntad alstring per 100 kvm 

bostadsyta.  

 
Tabell 1- Trafikalstringstal per 100 kvm bostadsyta (Berglund et.al., 2005) 

Område Exploateringsgrad 
Läge Inkomst Hög Mellan Låg 
Central Hög 4,0 4,9 5,2 
 Låg 2,7 3,9 5,1 
Perifer Hög  3,7 6,2 6,2 
 Låg 3,0 5,0 6,1 

  

Tabell 1 visar att inkomsten påverkar bilanvändningen vid en hög exploateringsgrad men att det 

vid en lägre exploateringsgrad har mindre betydelse (Berglund et.al., 2005). För att använda 

schablonvärdena behövs information om hur många och hur stora lägenheter som ska byggas 

eller invånarantalet. 
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4 Utvalda bostadsområden i Norrköping 
Fyra stycken bostadsområden i Norrköping har slangmäts. De fyra framtagna områdena har valts 

utefter valda attribut och parametrar. Ett av de fyra bostadsområdena har ansetts vara 

höginkomstområden och tre områden har ansetts vara låg/medelinkomstområden. Ett av de 

områden som klassats som låg/medelinkomst har relativt hög andel höginkomsttagare vilket har 

tagits i beaktning. Inkomstnivåerna mäts i procentandel höginkomsttagare och procentandel 

låg/medelinkomsttagare för varje område. För att ett hushåll ska anses ha hög inkomst ska den 

disponibla inkomsten vara högre än 546 662 kronor/år och värdet är baserat på 

förvärvsinkomsten för Norrköpings kommun. Disponibel inkomst är lön efter skatt och avdrag 

(SCB, 2016). Information för inkomst per område hittats i Bilaga 1 – Statistik överdisponibel 

inkomst.  

 

Bostadsområdena har även olika avstånd till stadskärnan. Tre områden är centralt placerade och 

ett är perifert placerat. Antagandet för ett centralt område är att de ska vara sammansatta med 

staden utan grönområde emellan alternativt vara en del av Norrköpings stad enligt Norrköpings 

kommuns definition (Norrköpings Kommun, 2002). 

 

GIS har använts för att knyta rätt område till rätt inkomstnivå. En kartbild över områdena i 

Norrköping har tagits fram och utifrån den har områden med hög respektive låg inkomst 

identifierats. Via Google Maps har avstånd till stadskärna och kollektivtrafik tagits fram. Genom 

Norrköpings kommuns hemsida och NOKA har antalet bostäder för varje område beräknats 

(Norrköpings Kommun, 2016). NOKA är ett kartprogram från Norrköpings kommun som 

innehåller information om allt från fastighetsgränser till placering av förskolor, trafik och 

spårarbeten. Bostadsområdena har mellan 50-125st bostäder. Lokalt centrum för områdena är 

definierade som närmaste dagligvaruhandel.   

 

För att göra en jämförelse mot trafikalstringsverktyget och schablonvärdena krävs vetskap om 

exploateringsgrad. Det finns hög, mellan och låg exploateringsgrad. Hög exploateringsgrad har 

de områden som endast består av höga flerfamiljshus, mellan innebär att områdena består av 

villor eller radhus och flerfamiljshus medan låg exploateringsgrad har de områden som består av 

endast villor eller radhus med eventuellt något flerfamiljshus (Berglund et.al., 2005). För att 

jämföra mot schablonvärdena behövs även bostadsyta för bostäderna. Bostadsytorna har tagits 

fram genom enkäten som hittas i kap. 6 - Enkätstudie.  

 

Trafikverkets trafikalstringsverktyg behöver information om hur planeringen i kommunen ser ut 

samt information om bussarnas hålltider. Busstidtabeller har hämtas från Östgötatrafiken. 

Planering för kommunen har hittats via Norrköpings kommuns hemsida. 
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De fyra områden som tagits fram är Berga- Bergatan, Loddby – Loddbyvägen, Kvarnberget – 

Långdansgatan samt Kättsätter – Sedelgatan/Kättsättervägen. Bostadsområdena presenteras i 

fyra kapitel nedan och bild för områdena hittas under varje bostadsområdes kapitel. På bilderna 

hittas även en pil som visar vart slangarna som använts vid mätningarna placerats.    

 

Den nya planerade Ostlänken som kommer att sammankoppla Stockholm, Norrköping och 

Linköping ligger till grund för en smidigare pendling inom regionen och till Stockholm. År 2035 

beräknas 175 000 invånare bo i Norrköpingskommun och cirka 70% av dessa bor i staden 

(Widell och Adelsköld, 2016). På grund av den förväntade befolkningsökningen i kommunen 

kommer Norrköping stad behöva utvecklas och många nya bostäder krävs. Norrköpings stad 

planeras att förtätas inifrån för att skapa fler bostäder och det fysiska utrymmet centralt i staden 

begränsas (Norrköpings Kommun, 2011). Med Norrköpings stad menas Norrköping inklusive 

Lindö och Herstadberg samt närliggande omgivningar (Norrköpings Kommun, 2002). 

 

De riktlinjer som finns för trafikplanering i Norrköpings kommun syftar till att utveckla det 

befintliga trafiksystemet till ett mer hållbart, effektivt och klimatsmart system (Norrköpings 

Kommun). De riktlinjer som kommunen har innefattar samspel mellan trafik- och 

samhällsplanering för att utforma och utveckla Norrköping (Norrköpings Kommun, 2011). Målet 

för Norrköping är att fokusera på cykel och kollektivtrafik, speciellt i de mer centrala delarna av 

staden. De vill även lägga fokus på varutransporter, både på nationella väg- och järnvägsnätet, 

men även på områdena Ingelsta och Händelö. (Norrköpings Kommun, 2002). Bilen är det 

transportsätt som används mest, både nationellt men även i Norrköping. Staden förväntas växa 

de kommande åren vilket kan medföra större trängsel i staden. Kollektivtrafiknätet täcker 93% 

av invånarna i tätorten inom 500 meters radie från nätet medan cykelnätet är sämre utvecklat och 

det är långt mellan målpunkter (Widell och Adelsköld, 2016). Kollektivtrafiken ska vara 

miljöanpassad och bygga på spårvagn samt kompletteras med bussar som drivs på förnybara 

bränslen (Norrköpings Kommun, 2008). 

 
Trafiksystemet i Norrköping ska tillsammans med den rådande stadsplaneringen skapa en grund 

för en attraktiv och levande kommun. Trafiksystemets gränser ska arbetas bort för att ge en god 

grund för stadslivet och möten i staden (Norrköpings Kommun, 2011). För att uppnå en attraktiv 

stad krävs ett brett samarbete och samspel mellan trafikplanering och stadsplanering. Det skulle 

leda till en effektivare, attraktivare och mer hållbar stad att leva i. Norrköpings stad planeras att 

förtätas vilket gör det enklare för gående och cyklister att röra sig i de centrala delarna. En 

förtätning av staden och minskade möjligheter för bilanvändning skulle medföra mindre utsläpp 

och buller i staden (Norrköpings Kommun, 2011).   
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4.1 Berga – Bergagatan  

 
Figur 5– Bild över Berga och plats för slangmätning (Google maps, Kartdata ©2016 Google) 

 
 
Inkomstnivå: Medel/Låg 37%. Hög 63%.  

Anta hushåll: 101st (Norrköpings kommun, 2016). 
Avstånd bilväg till centrum: 3.8km (Google maps, 2016). 

Läge: Centralt.  

Avstånd till kollektivtrafik: Centralt i området, ca 550m (Google maps, 2016). Turtäthet var 

20-30min (Östgötatrafiken, 2015). Regionaltrafik mer än 1000m.  

Exploateringsgrad: Låg. 

Avstånd till lokalt centrum: ca 900m (Google maps, 2016).  

Höjdskillnader vid färd till lokalt centrum med cykel: Höjdskillnad på 18m (Google maps, 

2016). lite upp-/nedför men inga kraftiga lutningar.  

 

Berga är placerat öster om Norrköping och hittas på väg mot Lindö. Områdets utformning kan 

ses i figur 5 där ett flygfoto över området visas. Berga är det område som har högst andel 

höginkomsttagare i Norrköping med 63% höginkomsttagare. Berga valdes pga. den höga 

inkomsten i området samt för avståndet till centrum. I området återfinns endast villor vilket 

innebär att exploateringsgraden i området är låg. Det är endast den nordvästra bilvägen som 

används in i området. Den sydöstra ingången har förbud för motorfordon utan tillstånd och vägen 

leder bort ifrån stadskärnan och ut på landsbygden vilket gör det osannolikt att använda denna 

ut-/infart. I området finns en daglig verksamhet i första huset på Bergagatan. Slangen valdes 

därför att placeras efter huset för att trafik till och från den dagliga verksamheten skulle 

exkluderas från trafikmätningen. Totalt återfinns 101st hushåll inom området för mätningen. 
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Kollektivtrafik finns i anslutning till området och har en turtäthet på 20-30 minuter. Avståndet 

till kollektivtrafiken är från centrum i området cirka 550 meter. Endast tätortsbuss går till 

området och närmaste lokala centrum är Lindö.  

4.2 Loddby – Loddbyvägen  

 
Figur 6– Bild över Loddby som ligger i Jursla Landsbyggd och plats för slangmätning (Google maps, Kartdata ©2016 Google) 

 

 

Inkomstnivå: Medel/låg 82%. Hög 18%. 

Antal hushåll: 53st (Norrköpings kommun, 2016). 

Avstånd bilväg till centrum (Knäppingsborg): 9.5km (Google maps, 2016). 

Läge: Perifer. 

Avstånd till kollektivtrafik: Centralt i området, ca 1km (Google maps, 2016). Turtäthet 1 gång 

per dag (Östgötatrafiken, 2015). 

Exploateringsgrad: Låg. 

Avstånd till lokalt centrum: ca 4.9km (Google maps, 2016).  

Höjdskillnader vid färd till lokalt centrum med cykel: mestadels flackt. (Google maps, 2016). 
 

Loddby och Loddbyvägen ligger norr om Norrköpings stad på Jursla landsbyggd och har en 

förhållandevis låg inkomst. Andelen höginkomsttagare i området är 18% och placeringen av 

området anses perifert i förhållande till Norrköpingsstad. Figur 6 visar en översiktsbild över 

Loddby. Enda vägen in i området är via Loddbyvägen. Den södra infarten i området är 
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motorfordon förbjuden. Området innehåller 53st hushåll vilket är något färre än övriga områden 

som valts. Kollektivtrafik finns i anslutning till området och hållplats hittas cirka 1km bort. 

Turtätheten på linjen är låg och det är svårt att åka kollektivt till och från området. Avstånd till 

Lokalt centrum för området är 4.9km. Loddby har en fotbollsplan i området vilket kan påverka 

mätningarna något vilket tas i beaktning i analysen och diskussionen. Dock finns inga andra 

verksamheter som kan påverka mätningarna.   

4.3 Kvarnberget – Långdansgatan  

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 

	

	

Inkomstnivå: Medel/Låg 68%. Hög 32%. 

Antal hushåll: 122st (Norrköpings kommun, 2016). 
Avstånd bilväg till centrum (Knäppingsborg): 5.8km (Google maps, 2016). 

Avstånd till kollektivtrafik: Centralt i området, ca 300m (Google maps, 2016). Turtäthet var 

10-20min (Östgötatrafiken, 2015) 

Exploateringsgrad: Låg. 

Avstånd till lokalt centrum: ca 2.6km (Eniro, 2016a). 

Höjdskillnader vid färd till lokalt centrum med cykel: Ganska flackt (Google maps, 2016). 
 

Kvarnberget och Långdansgatan ses i figur 7 ovan och är placerat i anslutning till 

söderköpingsleden (E22) i sydöstgående riktning sett från centrala Norrköping. Området har en 

låg exploateringsgrad då området består av 106st hushåll vilket endast är villor och radhus. 

Långdansgatan är placerat centralt i Norrköping. I området finns ett bussbolag för nöjesresor som 

Figur 7– Bild över Kvarnberget och plats för slangmätning (Google maps, Kartdata ©2016 
Google) 
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har sin verksamhet i området. Dock bör detta ej påverka mätningarna då vi anser att det ej 

kommer ske regelbunden busstrafik i området. Avståndet till det lokala centrumet är 2.6 

kilometer. Området finns också knutet till buss samt spårvagn och närmaste hållplats är ca 400 

meter från de centrala delarna i Kvarnberget..  

4.4 Kättsätter – Sedelgatan/Kättsättersvägen  

 
Figur 8– Bild över Kättsätter och plats för slangmätning (Google maps, Kartdata ©2016 Google) 

 
 
Inkomstnivå: Medel/Låg 54%. Hög 46%. 
Antal hushåll: 82st (Norrköpings kommun, 2016). 
Avstånd bilväg till centrum (Knäppingsborg): 3.5km (Google maps, 2016). 
Avstånd till kollektivtrafik: Centralt i området, ca 450m (Google maps, 2016). Turtäthet var 20 
minut (Östgötatrafiken, 2015). 
Exploateringsgrad: Låg. 

Avstånd till lokalt centrum: ca 1.9km (Google maps, 2016). 

Höjdskillnader vid färd till lokalt centrum med cykel: Ganska flackt (Google maps, 2016). 
 
Kättsätter är placerat i närheten av Vrinnevisjukhuset. Området består av 80st hushåll och kan 

ses i figur 8 ovan. Området har en låg exploateringsgrad och är centralt placerat i Norrköping. 

Närhet till kollektivtrafik finns i form av buss och hållplats finns 450 meter bort beräknat från 

mitten av Kättsättersområdet. Till lokalt centrum är avståndet ca 1.9 kilometer och är beräknat 

till närmaste matbutik. Om cykel väljs som färdmedel till det lokala centrumet är vägen ganska 

flack. Inkomsten i området är jämn mellan medel-/låginkomst och höginkomsttagare. 
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5 Trafikmätningarna 
Det har gjorts fyra stycken trafikmätningar med hjälp av slangar. Trafikmätningarna har utförts i 

samtliga fyra bostadsområden som undersökts. Med hjälp av trafikmätningarna har antalet 

bilrörelser in och ut ur området beräknats. Mätningarna har genomförts v.20 år 2016 från 

måndagen kl 13 till lördagen kl 22. Analys av resultatet kommer endast baseras på trafik från 

tisdag-fredag. Detta pga. att det är de enda dagarna som täcker hela dygnstrafiken. I resultatet 

presenteras antalet fordonsrörelse per timme per dag. Statistik från trafikmätningarna kan ses i 

Bilaga 3 – Trafikmätningar. 

 

I Tabell 2 och Tabell 3 nedan kan resultatet från trafikmätningarna skådas. Resultatet presenteras 

i antal bilsrörelser per dag samt i antal bilrörelser per 100kvm bostadsyta. Dessa resultat används 

senare i analysen och jämförs mot de resultat som alstringsverktygen genererar per område.  

 
 

Tabell 2 - Antal bilrörelser per område enligt genomförda trafikmätningar 

 Berga Loddby Kvarnberget Kättsätter 
Tisdag 695st 361st 851st 446st 
Onsdag 699st 397st 839st 473st 
Torsdag 645st 412st 821st 494st 
Fredag 760st 403st 887st 477st 
Medel per dag 699.75st 393.25st 849.5st 472.5st 

 
Tabell 3 - Antal bilrörelser per 100kvm bostadsyta per område enligt genomförda trafikmätningar 

 Berga Loddby Kvarnberget Kättsätter 
Tisdag 4.55 5.71 5.47 4.05 
Onsdag 4.58 6.28 5.39 4.30 
Torsdag 4.22 6.52 5.28 4.49 
Fredag 4.98 6.37 5.7 4.33 
Medel per dag 4.58 6.22 5.46 4.29 

  

5.1 Berga 

Som kan ses i Tabell 2 är snittet för antal bilrörelser i Berga 699.75st per dag. Torsdagen har 

minst antal bilrörelser med 645st och fredagen flest med 760st. Medelvärdet för antal bilrörelser 

kan ses som ett genomsnitt baserat på samtliga fyra dagar. BTA för Berga var 15276kvm på 101 

hushåll vilket ger i snitt 4.58 bilrörelser per 100kvm bostadsyta som kan ses Tabell 3.    

Fördelningen av antalet bilrörelser i Berga per timma per dag visas i Figur 9, som kan ses här 

nedan. Fördelningen över dagarna följer samma mönster med maxtimmar mellan klockan 07-08 

samt 17-18. Fredagen skiljer sig dock från de andra dagarna i antalet bilrörelser. Fredagen har 
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totalt fler bilrörelser vilket kan ses i fördelningen. Fredagen följer samma mönster med morgon-

och eftermiddagspeak men med något högre värden under dagen. Mellan 11-16 har fredagen 

flest rörelser varje timma men fördelar sig som övriga dagar övrig tid. Antal bilrörelser mellan 

07-08 är generellt lägre än maxtimmen på eftermiddagen. Undantaget är onsdagen som har större 

maxtimme  på morgonen än på eftermiddagen.  

 

 
Figur 9- Bilrörelser per dag per timma i Berga 

Variationsvidden samt standardavvikelsen för varje timma i Berga hittas i Bilaga 4 – 

Variationsvidd för trafikmätningarna. De flesta värdena för variationsvidden återfinns mellan 

intervallet 0-15 rörelser. Det är två tidpunkter som särskiljer sig från de andra och har en 

variationsvidd på över 30 bilrörelser samt en standardavvikelse på över 15 bilrörelser. Dessa 

tidpunkter är 07-08 och 15-16. Variationsvidden och standardavvikelsen för värdena var relativt 

stora. 

5.2 Loddby 

Som kan ses i Tabell 2 är snittet för antal bilrörelser 393.25st per dag i Loddby. Minst antal 

bilrörelser är på tisdagen med 361st och flest är på torsdagen med 412st. Antal bilrörelser per 

dag är liknande för samtliga dagar förutom tisdagen. Tisdagen medför en viss  minskning av 

medelvärdet för antal bilrörelser per dag. BTA för Loddby är 6254kvm och baseras på 53st 

hushåll. Det genererar 6.22 bilrörelser per 100kvm bostadsyta per dag i Loddby och kan ses i 

Tabell 3. 

 

I Figur 10 nedans ses en fördelning över antalet bilrörelser per timma per dag för Loddby. 

Fördelning visar att alla dagar har en maxtimma på morgonen samt en på eftermiddagen. 

Peaktimman på morgonen infaller mellan 07-08 för alla dagarna. På eftermiddagarna infaller den 

olika för alla dagar. Tisdagen har sin maxtimma 16-17, onsdagen 17,18 och torsdagen 18-19. 
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Fredagen har två höga toppar och de inträffar kl 15-16 samt kl 17-18. Den högsta maxtimmen 

inträffar mellan kl 15-16 för fredagen.  

 

 
 
Figur 10- Bilrörelser per dag per timma i Kvarnberget 

Variationsvidden samt standardavvikelsen för bilrörelserna per timma i Jursla hittas i Bilaga 4 – 

Variationsvidd trafikmätningarna. Båda måtten visar på en relativt låg variation. De största 

avvikelserna sker mellan kl 18-19 samt kl 15-16.   

5.3 Kvarnberget 

Tabell 2 visar antal bilrörelser per dag i Kvarnberget vilket i snitt är 849.5st per dag. Minst antal 

bilrörelser är de på torsdagen med 821st och flest på fredagen med 887st. Medel på 849.5st kan 

ses som ett snitt för samtliga dagar. BTA för Kvarnberget är 15555kvm fördelat på 122st hushåll. 

Det ger 5.46 bilrörelser per 100kvm bostadsyta per dag och kan ses i Tabell 3. 

Fördelningen över antalet bilresor per timma per dag för Kvarnberget hittas i Figur 11 nedan. 

Fördelningen följer liknande mönster för alla dagar. På förmiddagen existerar maxtimmen på 

samma klockslag för alla dagar. På eftermiddagen uppstår den på olika klockslag för dagarna. 

Onsdagen och fredagen har sin maxtimma på eftermiddagen mellan kl 17-18 och tisdagen har sin 

maxtimma mellan kl 16-17. Torsdagen har två maxtimmar som är mellan kl 16-18. Tisdagen och 

fredagen frånskiljer sig övriga dagar med en mindre ökning på kvällen.  
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Figur 11- Bilrörelser per dag per timma i Kvarnberget 

I Bilaga 4 – Variationsvidd för trafikmätningarna presenteras variationsvidden och 

standardavvikelsen för varje timma i Kvarnberget. Både standardavvikelsen och variationsvidden 

för Kvarnberget är ganska låg förutom någon enstaka topp. De två högsta topparna hittas mellan 

klockslagen kl 19-20 och kl 20-21 där variationsvidden är 24 respektive 19 bilrörelser samt 

standardavvikelsen 11.6 samt 9.5 bilrörelser. Generellt var avvikelserna ganska små. 

5.4 Kättsätter 

I Tabell 2 ses snittet som är 472.5st bilrörelser per dag i Kättsätter. Tisdagen har minst 

fordonsrörelse på 446st och torsdagen flest med 494st. Medelvärdet kan ses som ett genomsnitt 

för samtliga dagar. BTA för Kättsätter var 11004kvm på 82 hushåll vilket i snitt ger 4.29 

bilrörelser per 100kvm per dag och kan ses i Tabell 3. 

Fördelningen av antalet bilrörelser per timma per dag i Kättsätter kan ses i Figur 12. 

Fördelningen tyder på att alla dagar följer liknande mönster med en maxtimma på förmiddagen 

och en på kvällen. Alla dagar har sin maxtimme på förmiddagen mellan kl 07-08 men 

eftermiddagen skiljer sig åt. Tisdag och torsdag har sin mellan kl 16-17 och onsdagen mellan kl 

17.18. Fredagen har ingen tydlig maxtimme utan bilrörelserna är fördelade mellan framförallt 

klockslagen 13-14, 15-16 och 17-18.  
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Figur 12- Bilrörelser per dag per timma i Kättsätter 

Variationsvidden och standardavvikelsen per timma för Kätttsätter hittas i Bilaga 4 – 

Variationsvidd för trafikmätningarna. Variationsvidden är framförallt högre mellan klockan 13-

20 och har ett minimivärde på 9 och ett maximivärde på 26. Under tiderna kl 00-13 var 

minimivärdet 0 och maximivärdet 12. Generellt sett är standardavvikelsen och variationsvidden 

ganska höga för vissa timmar. Maxtimmen på eftermiddagen är generellt högre än på 

förmiddagen.  
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6 Enkätstudie 
I examensarbetet har en enkätstudie arbetats fram och utförts. Som nämnts i kap. 2.2 har en 

urvalsundersökning utförts då en totalundersökning ansetts för tidskrävande. Enkätstudien har 

syftat till att ta fram information om bostadsyta för de boende i de utvalda områdena och 

anledningen till detta är att denna parameter är en viktig grund för att ta fram alstringen för 

områdena i verktygen. Enkäten innehåller även frågor kopplade till resvanor som senare används 

för att jämföra med Trafikverkets trafikalstringsverktyg färdmedelsfördelning.  

 

Den urvalstyp som använts är slumpmässigt urval. Det urval som använts innebär att området 

först delades in i bostäder. I NOKA går det att få fram fastighetsbeteckningar för varje unik 

fastighet, se Figur 13 (Norrköpings Kommun, 2016). Dessa unika fastighetsbeteckningar läggs in 

i Excel där 36 celler från varje område har slumpas fram via en slumpgenerator som finns färdig 

i Excel. Det är dessa 36 hushåll som sedan har besökts för enkäten.  

 

 
Figur 13– Fastighetsbeteckningar i Berga, Norrköping (Norrköpings Kommun, 2016) 

Enkäten har utförts genom att fråga en person per bostad. De som tillfrågades i enkäten var över 

18 år. Anledningen till detta var att personen i fråga skulle vara myndig och själv kunna avgöra 

om den ville vara med i undersökningen. Om den person som öppnade dörren inte var i den 

målgrupp som önskades bad vi denne att hämta en person i hushållet för den målgrupp som 

undersöktes. Om inte någon person i hushållet fanns tillgänglig lämnades en lapp i brevlådan 

med internetlänk till enkäten. Enkäten innehöll dessa åtta frågor:  
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• Vilket bostadsområde? 

• Kön på den svarande 

• Ålder? 

• Hur stor bostadsyta (Kvm) har ni? 

• Hur många gånger per vecka går ni för att ta er utanför ert bostadsområde? 

• Hur många gånger per vecka använder ni cykel för att ta er utanför ert bostadsområde? 

• Hur många gånger per vecka använder ni kollektivtrafik för att ta er utanför ert 

bostadsområde? 

• Hur många gånger per dag använder ni bil för att ta er utanför ert bostadsområde? 

 

De svar som behandlar resvanor har syftet att jämföras med de fördelningar som hittas i 

Trafikverkets trafikalstringsverktyg.  

Enkäten används även för att ta fram en färdmedelsfördelning över transportsätten i de 

undersökta bostadsområdena. Trafikverkets färdmedelsfördelning och enkäternas 

färdmedelsfördelning analyseras sedan mot varandra. 

6.1 Åldersfördelning på de svarande av enkäten för områdena  

De som svarande på enkäten i områdena där enkäten utförts har varit i olika åldrar samt av olika 

kön. Beroende på vilket område som studeras skiljer sig åldersfördelningen på de svarande. I 

Tabell 4 hittas åldersfördelningen för de svarande i de tillfrågade områdena. Antalet svarande i 

har skiljt sig mellan de olika områden och flest svarande fanns i Kvarnberget där 32 personer 

svarade på enkäten av 36 tillfrågade hushåll. I Berga svarade 28 stycken, i Loddby svarade 26 

stycken samt i Kättsätter svarade 30 stycken personer. Då antalet tillfrågade i varje område var 

lika i antal och antalet svarande skiljer sig innebär detta olika svarsfrekvensen för områdena. 

Högst svarsfrekvens återfinns i Kvarnberget där svarsfrekvensen var 88 % följt av Kättsätter på 

83%, Berga 77%  och Loddby 72 %. Av de svarande personerna var flest personer män i 

enkäten. I Berga var 15 stycken män och 13 stycken kvinnor, i Loddby 14 stycken män och 12 

stycken kvinnor, i Kvarnberget 12 stycken  kvinnor och 20 stycken män och i Kättsätter var 16 

stycken män och 14 stycken kvinnor.  
 

Tabell 4 - Åldersfördelning för de svarande på enkäten för de undersökta områdena 

Ålder Berga Loddby Kvarnberget Kättsätter 
18-24 4 % 0 % 0 % 0 % 
25-34 7 %  8 % 16 %  3 % 
35-44 25 % 19 % 47 % 27 % 
45-54 18 % 16 %  19 %  23 % 
55-64 32 % 42 % 6 % 17 % 
65-74 14 % 15 % 12 % 20 % 
75-84 0 % 0 % 0 % 10 % 
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I Tabell 4 syns fördelningen över åldern på de svarande av enkäterna för de tillfrågade områdena. 

Åldrarna 18-24 samt 75-84 är de åldersspann som är minst representerade. Flest representerade 

har åldersspannen 35-44, 45-54 och 55-64 år.  

6.2 Storlek och spridning av storlek på bostadsyta i områdena 

Med hjälp av enkäten har snittbostadsytor beräknats för de fyra undersökta områdena. 

Bostadsyta är den parametern båda alstringsverktygen bygger på. Bostadsytan är inte en del av 

resevaneundersökningen utan kommer endast användas som indata till alstringsverktygen. 

Storlekarna på bostäderna varierar mellan områdena och detsamma gäller spridningen för 

områdena. Störst snittbostadsyta har Berga och lägst snittbostadsyta har Loddby.  

 

I Berga har centralmåtten medelvärde och median undersökts för att beräkna bostadsytan. Figur 

16 visar hur svaren förhåller sig till varandra och vilken spridning svaren har. I Figur 14 befinner 

sig 75% av svaren mellan 120 och 165 kvm. Tre värden är på 200 kvm eller större och anses som 

extremvärden. Två värden finns mellan 100 och 104 kvm. Variationsvidden av alla tal är 130 

kvm där den största bostaden var 230 kvm och den minsta 100 kvm. Medelvärdet för bostadsytan 

är 151,25 kvm och medianen för bostadsytan är 150 kvm. Standardavvikelsen för bostadsytan är 

30,07 kvm. Medelvärde och medianen skiljer sig marginellt från varandra och anses via 

spridningsmåtten vara tillförlitligt. Därför kan medelvärde och median anses som korrekta 

snittbostadsytor för området. I detta fall väljs medelvärdet som snittbostadsyta.  

 

 
Figur 14-Spridning av bostadsyta i Berga 

I Figur 15 visas fördelningen över svaren för bostadsytan i Loddby. Variationsvidden för de svar 

som mottogs var 88kvm. Medelvärdet för svaren var 119.3, median 118 samt typvärde 110. 

Extremvärden kunde hittas från de inkomna svaren. De värden som ansågs som extremvärden 

var två stycken svar på 82kvm och svar på 165kvm och 170kvm. Med en beräkning av 

medelvärdet där extremvärden på 82, 82, 165 och 170 exkluderas gav ett medelvärde på 
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118,3kvm. Det visar på en ganska liten förändring av medelvärdet och ett värde som mer närmar 

sig medianen. Då medelvärdet förändras om än lite så har medianen använts som värde för 

bostadsytan. Anledningen till detta är att medianen anses mer representativ då den inte påverkas 

av extremvärdena.  

 

 
Figur 15- Spridning på bostadsyta i Loddby 

De centralmått som undersökts för framtagningen av bostadsytan för Kvarnberget är medelvärde, 

typvärde och median. Spridningen för svaren ses i Figur 16. De flesta svaren för storleken på 

bostadsytan kan placeras i spannet 125-135 Kvm. Utanför spannet existerar endast 5 stycken 

värden varav 3 stycken är relativt stort avvikande. Dessa värden är 112, 146 och 146. För att 

beskriva spridningen har även standardavvikelsen för svaren beräknats till 6.17. Medelvärdet för 

svaren var 128.75, median 127.5 och typvärde 127 Kvm. Då ett antal av värdena avviker från de 

andra har medianvärdet valt att användas. Anledningen till valet av median som snittvärde är att 

antalet avvikande tal är liknande både över och under spannet vilket gör medianvärdet lämpligt. 

Med medianvärdet påverkar inte extremvärdena värdet som med medelvärdet. Detta ger så en 

rättvisare bild. Alla tre mått standardavvikelse, median och typvärde visar dock på liknande 

storlek utan större spridning ifrån varandra.   
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Figur 16- Spridning på bostadsyta i Kvarnberget 

Spridningen av svaren för bostadsytan i Kättsätter ses i Figur 17. Bostadsytan i området är 

snarlika i storlek. Variationsvidden var på 10 kvm. Bostadsytan varierade mellan 130-140 kvm. 

Medelvärde, median och typvärde undersöktes för bostadsytan. Medelvärdet för bostäderna var 

134.2kvm, medianen 134kvm och typvärdet 135kvm. Värdena visar på att fördelningen ej är 

snedvriden och att bostäderna är av liknande storlek. Standardavvikelsen togs även fram och 

beräknades till 2,998 kvm. Medelvärdet har även i detta fall använts för att ta fram bostadsytorna 

i området. Variationen i de olika centralmåtten är liten. Anledningen till att medelvärde valts är 

att det tar hänsyn till och väger in alla värden samt är lämpligt att använda då inga extremvärden 

existerar.  
 

 
Figur 17- Spridning av bostadsyta i Kättsätter 
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6.3 Färdmedelsfördelning för de undersökta områdena 

Baserat på frågorna ifrån enkäten har färdmedelsfördelningar beräknats för de fyra undersökta 

områdena. Färdmedelsfördelningen för Berga ses i Figur 18 nedan där bilen står för den största 

delen av resorna i området. Antalet resor per färdmedelstyp är enligt Figur 18 olika. Bilen är det 

transportsätt som används mest med 86% av de dagliga resorna följt av gång 10%, cykel 3% och 

kollektivtrafik 1%. Enligt enkäten gjordes per person per dag cirka 2.71 resor med bil, 0.03 resor 

med Kollektivtrafik, 0.09 resor med cykel samt 0.32 resor gåendes per dag.  

 

 
Figur 18-  Färdmedelsfördelning i Berga 

Färdmedelsfördelningen för Loddby ses i Figur 19 och visar att en stor majoritet av resorna i 
Loddby utförs med bil. Dessutom visar fördelningen att nästan inga kollektivtrafiksresor görs i 
området. Av de 26 som besvarade enkäten svarade endast en person att de använde 
kollektivtrafik och detta var en gång i veckan. Enligt enkäten utfördes totalt 2.16 resor per dag i 
området. Av dessa resor utfördes 0.29 med gång, 0.09 med cykel, 0.005 med kollektivtrafik samt 
1.77 stycken resor med bil. 
       

10%

3%

1%

86%

Färdmedelsfördelning	i	Berga

Gång

Cykel

Kollektiv

Bil



36 
 

 

 
Figur 19- Färdmedelsfördelning i Loddby 

 

Även i Kvarnberget är bilen det dominerande färdmedlet då 75 % av de resor som utförs per dag 

sker med bil i Kvarnberget. Fördelningen för Kvarnberget ses i Figur 20 och beskriver valet av 

färdmedel per dag i Kvarnberget. Enligt enkäten utförs 2.66 resor per dag i området varav 2.16st 

av resorna utförs med bil. Med cykel utförs 0.24st, gåendes 0.41st samt med kollektivtrafik 

0.06st resor per dag. 
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Figur 20- Färdmedelsfördelning i Kvarnberget 

Färdmedelsfördelningen för Kättsätter har beräknats och ser ut enligt Figur 21. Även i Kättsätter 

är bilen det dominerande färdmedlet följt av i inbördes ordning gång, cykel och kollektivtrafik. 

68 % procent av resorna görs med bilen följt av 18% gåendes, 11 % med cykel och 3 % med 

kollektivtrafik. Per dag utförs i snitt 1.86 resor. Av de presenterade 1.86 resorna utförs 1.26 med 

bil, 0.336 gåendes, 0.21 med cykel och 0.06 med kollektivtrafik.  

 

 
Figur 21- Färdmedelfördelning i Kättsätter 
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I Tabell 5 ses medelvärdet samt standardavvikelsen för de områden som enkäten utförts i. 

Tabellen visar att den största avvikelsen mellan svaren hittas för färdmedlet bil där avvikelsen 

var som störst i Kvarnberget. I motsats till detta var kollektivtrafik den färdmedelstyp som hade 

lägst avvikelse och där Loddby hade den lägsta avvikelsen.  

 
Tabell 5- Medelvärde och standardavvikelse per transportsätt per område 

Område  Gång Cykel Kollektivtrafik Bil 
Berga Medelvärde 0.321 0.092 0.035 2.710 

Standardavvikelse 0.505 0.323 0.136 1.676 
Loddby Medelvärde 0.291 0.099 0.0054 1.767 

Standardavvikelse 0.337 0.217 0.028 0.815 
Kvarnberget Medelvärde 0.411 0.241 0.058 2.156 

Standardavvikelse 0.400 0.464 0.102 2.002 
Kättsätter Medelvärde 0.362 0.214 0.057 1.266 

Standardavvikelse 0.306 0.306 0.174 0.827 
 

6.4 Bortfallsanalys av enkäten 

28 av 36 de slumpmässigt tillfrågade personerna i Berga svarade på enkäten. 26 av 28 svarande 

svarade via personligt möte och två via internet. Det genererar en svarsfrekvens på 77%. Det är 

mindre än den förväntade svarsfrekvensen på 85%. Grunden till bortfallet var i två fall att den 

tillfrågade inte ville deltaga i undersökningen och i sex fall att den tillfrågade inte var hemma vid 

undersökningen. Alla åtta fall ses som externt bortfall från enkätundersökningen. Det 

slumpmässiga urvalet var grundligt genomfört och alla hushåll slumpades fram. 75% av de 

tillfrågade var i åldrarna 35-64 år och det är den mest representativa gruppen för 

undersökningen. Standardavvikelsen i svaren anses låg bortsett bilanvändandet. Men då 

bilanvändandet står för den största delen av trafikrörelserna på 84% anses standardavvikelsen på 

1.6 bilrörelser per person per dag rimligt sett till de svarande. Svarsfrekvensen var högre än 70%, 

urvalet slumpmässigt samt en generellt låg standardavvikelse vilket tillsammans anses skapa en 

representativ bild för populationen i Berga baserat på de 28 svarande.  

 

I Loddby svarade 26 av de 36 tillfrågade personerna på enkäten. Samtliga 26 besvarade enkäten 

via personligt möte. Två av de 36 tillfrågade avböjde medverkan och åtta av de övriga tillfrågade 

var ej tillgängliga. Bortfallet anses externt och det ger en svarsfrekvens på 72.2%. Detta är lägre 

än den förväntade svarsfrekvens. Antalet svarande är under 30 personer men svarsfrekvensen är 

över 70%. Samtliga hushåll hade möjligheten att väljas ut via slumpmässigt urval. 

Standardavvikelsen i svaren anses låg. Baserat på en högre svarsfrekvens än 70% och det 

slumpmässiga urvalet i området anses enkätresultatet representativt för de boende i området och 

kan användas i examensarbetet.  
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I Kvarnberget besvarade 32 av de 36 tillfrågade besvarade enkäten. Av de svarande besvarade 29 

av 32 enkäten via personligt möte och tre stycken svarade via internet. Det genererar en 

svarsfrekvens på ca 89%. Det är över den förväntade svarsfrekvensen på 85%. Bortfallet för de 

fyra som ej besvarade enkäten anses externt. Bortfallet baseras på att tre av de tillfrågade inte var 

hemma vid undersökningen samt inte besvarat enkäten via internet och att en av de tillfrågade 

avstod från deltagande. Det slumpmässiga urvalet var grundligt genomfört och alla hushåll 

slumpades fram. Alla hushåll hade möjlighet att slumpas fram. Ca 65.5% av de svarande var i 

åldern 35-54 och var den största delen av de svarande. Standardavvikelsen är generellt låg i 

svaren angående färdmedelsfördelningen där bilen har en aning större standardavvikelse än 

övriga färdsätt. Urvalet och enkätresultatet anses representativt för området.    

 
30 av 36 tillfrågade i Kättsätter svarade på enkätundersökningen. Samtliga 30 personer svarade 

via personligt möte. Det genererar en svarsfrekvens på 85%. Detta uppfyller förväntad 

svarsfrekvens på 85% och krav på antal svar som var fler än 30st. De sex personer som ej 

besvarade enkäten anses vara externt bortfall. En person ville inte deltaga och de övriga fem var 

inte hemma vid besöket. Det slumpmässiga urvalet var grundligt genomfört och alla hushåll 

slumpades fram. Ca 63% av de slumpmässigt tillfrågade var i åldern 35-64 och står för den 

största delen av de tillfrågade. Standardavvikelsen av enkätresultaten anses låg för samtliga 

frågor. De svarande anses ge en representativ bild av området och bortfallet anses inte påverka 

resultatet i betydande utsträckning.  

  



40 
 

7 Utdata från alstringsverktygen 
Med hjälp av utdata från enkätundersökningen har en analys gjorts med hjälp av två olika 

alstringsverktyg. I detta kapitel presenteras utdata för områdena via Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg samt via rapporten Trafikalstringstal och trafikprognoser. Utdata från 

verktygen i detta kapitel är grunden för den analys som har gjorts av trafikmätningarna. Indata 

till verktygen baseras på kap. 4 samt kap. 6.      

7.1 Trafikalstring via Trafikverkets trafikalstringsverktyg 

För att använda Trafikverkets trafikalstringsverktyg har medelbostadsytan som fåtts via enkäten 

för områdena använts. Via medelbostadsytan per hushåll kan BTA för varje område beräknas 

och detta tillsammans med antal hushåll, hushållstyp samt besvarandet av 

påverkningsparametrarna ligger till grund för den utdata som presenteras i Tabell 6. I Tabell 6 

kan antal beräknade bilresor per dag ses samt fördelningen av de olika transportslagen som 

området genererar per dag enligt trafikverkets trafikalstringsverktyg.  

 
Tabell 6 - Antal bilrörelser samt fördelning av olika transportslag för varde område per dag  enligt Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg 

Område Antal 
bilrörelser 

Andel Bil Andel 
Kollektivtrafik 

Andel 
Cykel 

Andel 
Fots 

Andel 
Annat 

Berga 411st 54% 4% 18% 21% 3% 
Loddby 239st 71% 5% 6% 15% 3% 
Kvarnberget 363st 45% 5% 11% 36% 2% 
Kättsätter 231st 42% 5% 1% 39% 2% 

 

I Berga ska det enligt trafikverkets trafikalstringsverktyg ske 411st bilrörelser i det studerade 

området. Det går att jämföras med Loddbys 239st, Kvarnbergets 363st samt Kättsätters 231st 

bilrörelser dag. Enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg är Loddby det område som ska 

generera mest trafik med en fördelning på 71% bilanvändare. Kättsätter är de område som 

genererar minst antal bilresor med 42% bilanvändande. De största skillnaderna som kan ses i 

resultatet i Tabell 6 är fördelningen av användandet av cykel samt till fots i de olika områdena. 

De områden som ligger mer centralt beläget i Norrköping får högre andel personer resande till 

fots. De områden som ligger mer perifert får en större andel bilrörelser för området.   
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7.2 Trafikalstringstal och Trafikprognoser 

Samtliga områden har även analyserats enligt schablonvärdena i Trafikalstringstal och 

Trafikprognoser (Berglund, 2005). För att få fram rätt värde för rätt område enligt schablonen 

behövde tre parametrar definieras. Dessa är läge, exploateringsgrad samt inkomstnivå. I Tabell 7 

går det att se hur dessa parametrar definieras för samtliga områden. När samtliga parametrar 

definierats per område plockades värden från matrisen ut som uttrycks i bilresor per 100 kvm 

bostadsyta. BTA för varje område, som fåtts från enkäten, används för beräkna antalet resor 

baserat på matrisens värde för bilresor per 100kvm bostadsyta. Läge som uttrycks centralt eller 

perifert baseras på om området är en del av Norrköpingsstad eller ej, se kap. 4.5. 

Exploateringsgrad definieras som tidigare nämnt i kap. 3.4. Inkomstnivån baseras på om det är 

majoritet hög eller medel/låginkomsttagare i området. I Kättsätter är denna siffra 46% 

höginkomsttagare och 54% medel/låginkomsttagare och har beräknats både som hög- och som 

låginkomsttagare.       

 
 Tabell 7– Beräkning av bilintensitet per dygn i bostadsområdena enligt Trafikalstringstal och trafikprognoser 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Område Läge Exploateringsgrad Inkomstnivå 
i område 

BTA Bilresor 
per 
100kvm 
per 
dygn 

Totalt 
antal 
bilresor 
per 
dygn 

Berga  
 

Centralt Låg Hög 15276kvm 5.2 794st 

Loddby  
 

Perifert Låg Låg 6254kvm 6.1 382st 

Kvarnberget 
  

Centralt Låg Låg 15555kvm 5.1 793st 

Kättsätter  Centralt Låg Hög och Låg 11004kvm 5.1-5.2 561-
572st 
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8 Analys 
I kapitlet nedan följer en analys av de resultat som mottagits via enkäten, verktygen och de 

utförda trafikmätningarna.  

8.1 Trafikintensitet i undersökta områden 

En sammanställning av antal bilrörelser per dag från trafikmätningarna och från 

alstringsverktygen kan ses i Tabell 7. Trafikverkets trafikalstringsverktyg anger ett lägre värde i 

samtliga fall jämfört med de utförda trafikmätningarna. En differens mellan 39.2-57.3% återfinns 

mellan det prognostiserade antalet bilrörelser från Trafikverkets trafikalstringsverktyg och 

trafikmätningarna. Minst skillnad hittades i Loddby och störst i Kvarnberget. I samtliga fyra 

områden går det med 95% säkerhet säkerställa att de värden Trafikverkets trafikalstringsverktyg 

genererar frånskiljer sig trafikmätningarna. Detta kan ses i Tabell 8 tillsammans 

konfidensintervallet för trafikmätningarna. Konfidensintervallen är beräknade enligt ekvationen i 

kap. 2.4. Schablonvärdena från Trafikalstringstal och trafikprognoser ger ett bättre resultat som 

är närmare trafikmätningarnas värden. Verktygets värden är i två av de fyra fallen högre än 

trafikmätningarna och i två fall lägre. De har en precision mellan 2.9-21.2% ifrån de faktiska 

trafikmätningarna. I Loddby är differensen totalt 11 resor mellan schablonvärdenas utdata och 

trafikmätningarna. Dock finns en fotbollsplan i området som kan påverka mätningarna i Loddby 

och öka trafikrörelserna i området. Endast i tre av fyra fall kan vi med 95% säkerhet säkerställa 

en signifikant skillnad mellan trafikmätningarna och utdata från schablonvärdena, se Tabell 8. 

Schablonvärdena för Loddby går inte utesluta att de stämmer överens med trafikmätningarna 

men i Berga, Kvarnberget och Kättsätter kan en signifikant skillnad hittas. I samtliga områden 

ger schablonvärdena ett bättre prognostiserat värde än Trafikverkets alstringsverktyg i 

förhållande till trafikmätningarna. Detta kan ses genom att studera skillnaderna mellan verktygen 

och de mätningar som gjorts. Det prognostiserade värdet från schablonen med störst differens 

mot trafikmätningarna av de fyra områdena är bättre än Trafikverkets trafikalstringsverktyg bästa 

prognos. Detta visar att skillnaderna mellan verktygen är relativt stora. Dessutom har 

schablonvärdena ett fall där en signifikant skillnad ej kan ses vilket Trafikverkets 

alstringsverktyg inte har.  
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Tabell 8– Sammanställning över trafikmätningarna och deras konfidensintervall samt utdata från verktygen 

Område 
(antal 
hushåll) 

Antal fordon enl. 
trafikmätningarna/dag 

Konfidensintervall 
trafikmätningarna 
α=95% 

Antal fordon enl. 
Trafikverket/dag 

Antal fordon 
enl. 
schablon/dag 

Berga (101) 699.75st 625 - 775st 411st 794st 

Loddby 
(53) 

393.25st 358 - 429st 239st 382st 

Kvarnberget 
(122) 

849.5st 805 - 894st 363st 793st 

Kättsätter 
(82) 

472.5st 441 - 504st 231st 561-572st 

 

En analys över antal bilrörelser per 100kvm bostadsyta har gjorts för trafikmätningarna, 

Trafikverkets trafikalstringsverktyg samt för schablonerna i Trafikalstringstal och 

trafikprognoser. Resultatet kan ses i Tabell 9. Antal fordon per 100kvm bostadsyta i 

Trafikverkets trafikalstringsverktyg varierar mellan 2.1 bilrörelser per 100kvm bostadsyta i 

Kättsätter till 3.82 bilrörelser per 100kvm bostadsyta i Loddby. Bostadsområdena placerade 

längre från centrum, vilka är Kvarnberget och Loddby, har fler bilrörelser per 100kvm 

bostadsyta än de centralt placerade delarna av Norrköpingsstad enligt Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg och enligt trafikmätningarna. Loddby som anses ligga utanför Norrköpings 

stad och vara en mindre tätort i kommunen har högre antal bilrörelser per 100kvm bostadsyta än 

samtliga av de övriga tre undersökta områdena.  

 

Antal fordon per 100kvm bostadsyta enligt schablonerna är fasta värden som fås beroende på 

exploateringsgrad, inkomstnivå samt avstånd. Värdena från schablonerna varierar mellan 5.1-6.1 

bilresor per 100kvm bilresa. Variationen mellan antalet resor per 100kvm för schablonvärdena är 

små med endast variation på en resa per 100kvm till skillnad mot de trafikmätningar som gjorts 

vilka varierar mellan 4.29 till 6.22 mellan områdena. Lägst är antalet resor per 100kvm i 

Kättsätter och högst i Loddby. I samtliga utfall anses Loddby ha flest bilrörelser per 100kvm 

bostadsyta och Kättsätter minst antal bilrörelser per 100kvm bostadsyta. I Tabell 9 kan en 

undervärdering av områdena Loddby och Kvarnberget från verktygen ses gällande användningen 

av bil i områdena. Dock är värdena från schablonen relativt lika trafikmätningarnas värden. Det 

går även att se att Trafikverkets trafikalstringsverktyg skiljer sig avsevärt mot de trafikmätningar 

som utförts. 
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Tabell 9– Jämförelse mellan trafikmätningarna, Trafikverkets trafikalstringsverktyg och schablonvärden angående antal 
bilrörelser per 100kvm bostadsyta 

Område Antal fordon per 
100kvm enl. 
trafikmätningarna/dag 

Antal fordon per 
100kvm enl. 
Trafikverket/dag 

Antal fordon per 
100kvm 
schablon/dag 

Berga 4.58 2.69 5.2 

Loddby 6.22 3.82 6.1 

Kvarnberget 5.46 2.33 5.1 

Kättsätter 4.29 2.1 5.1-5.2 

 

Antal bilresor som utförts per hushåll kan ses i Tabell 10. I trafikmätningarna bidrar varje hushåll 

med 5.76 bilresor i Kättsätter, 6.39 i Berga, 6.96 i Kvarnberget och 7.42 i Loddby varje dag. 

Genom att studera skillnaderna i Tabell 9 och Tabell 10 kan det ses att Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg skiljer sig mindre från trafikmätningarna för bilrörelser per bostad än 

bilrörelser per 100kvm. Dock är denna skillnad väldigt liten. För schablonvärdet blir precisionen 

sämre om bilresor per hushåll används istället för per 100kvm. Medelvärdet för avvikelserna 

mellan trafikmätningarna och trafikalstringsverktyget var 3.03 resor per hushåll medan 

medelvärdet för avvikelserna mellan trafikmätningarna och schablonvärdena var 0.84 resor per 

hushåll.  
  
Tabell 10– Antal resor varje hushåll genererar i snitt 

Område 
(antal 
hushåll) 

Trafikmätningarna Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg 

Schablonvärdena 

Berga (101) 

 

6.39 4.07 7.86 

Loddby (53) 7.42 4.51 7.21 

Kvarnberget 

(122) 

6.96 2.98 

 

6.5 

Kättsätter (82) 5.76 2.82 6.84-6.98 

   

8.2 Färdmedelsfördelningarna mellan enkäten och Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg 

Via enkäten togs en färdmedelsfördelning fram för de undersökta bostadsområdena. 

Färdmedelsfördelningen beskriver hur de tillfrågade personerna anser sig använda de olika 

färdmedeltyperna gång, cykel, kollektivtrafik och bil. De svar som mottogs har presenterats i 
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form av procentfördelningar för färdmedelstyperna. Färdmedelsfördelningarna från enkäten samt 

färdmedelfördelningarna som utvunnits ur trafikalstringsverktyget presenteras i Tabell 11. De 

svar som mottogs från enkäten angående färdmedelsval kan dock anses osäkra. Detta då 

enkätsvaren baseras på vad de själva anser och inte nödvändigtvis behöver återspeglas i 

verkligheten. Färdmedelsfördelningen från enkäten har jämförts mot färdmedelsfördelningen 

från Trafikverkets trafikalstringsverktyg för att visa hur de boende uppskattar sitt resande mot 

vad verktygets utdata genererar.   

 

 
 Tabell 11-Färdmedelsval för de undersökta områdena 

  

 

 

 

 

 

 

Färdmedelsfördelningarna visar att bilen är det mest frekvent använda färdmedlet. Tabell 11 

visar även en låg frekvens på användandet av kollektivtrafik. Vid en jämförelse mellan enkätens 

färdmedelsfördelning och färdmedelsfördelningen från Trafikverkets trafikalstringsverktyget är 

skillnaden stor. Den största skillnaden hittas för bilanvändandet där procentsatserna skiljer sig i 

stor utsträckning och alla värden från trafikalstringsverktyget är lägre än procentsatserna från 

enkäten. Förutom en undervärdering av antalet bilresor kan en övervärdering för gång upptäckas. 

Den färdmedelstyp som stämmer mest överens mellan fördmedelsfördelning för enkäten och 

färdmedelsfördelningen för trafikalstringsverktyget är cykel. Där är skillnaden för 

procentsatserna maximalt 2% för tre av de fyra alternativen. Det skiljer dock 15% för det fjärde 

alternativet. Färdmedelfördelningen från trafikalstringsverktyget innehåller ytterligare en 

kategori som ej inkluderats i enkäten. Kategorin heter annat och har en relativt låg andel av 

färdmedelfördelningen. För de alternativ som presenteras i Tabell 11 innehar kategorin annat 

endast 2-3% av resorna. 

8.3 Känslighetsanalys av Trafikverkets trafikalstringsverktyg 

En känslighetsanalys för Trafikverkets trafikalstringsverktyg har utförts för att analysera hur 

påverkningsparametrarna i verktyget påverkar färdmedelsfördelningen. Syftet med analysen är 

att utvärdera hur kommunal planering och kommunens utformning påverkar 

färdmedelfördelningen i verktyget. Analysen används även för att se samband mellan 

besvarandet av påverkningsparametrarna och vilken färdmedelsfördelning som fås. Analysen är 

uppbyggd efter indata för lokalisering, bostadsyta, antal hushåll och vart i kommunen området är 

placerat. Åtta stycken scenarion har testats för analysen. All indata frånskilt var i kommunen 

 Färdmedelsfördelning från 
enkät 

Färdmedelsfördelning från 
trafikalstringsverktyget 

 Gång Cykel Kollektivt Bil Gång Cykel Kollektivt Bil 
Berga 10% 3% 1% 86% 21% 18% 4% 54% 
Loddby 13% 5% 0% 82% 15% 6% 5% 71% 
Kvarnberget 14% 9% 2% 75% 36% 11% 5% 45% 
Kättsätter 19% 11% 3% 67% 39% 11% 5% 42% 
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området är placerat är samma i alla scenarion. För placering i kommunen användes tre olika 

placeringar och dessa var centralt i huvudorten, huvudortens ytterområde och i mindre tätort i 

kommunen. Anledningen till att dessa tre placeringar av områden valdes är att dessa är dem som 

använts vid beräkning av de studerade områdena. Den fasta indata som användes var att området 

var lokaliserat i Norrköping, hade en BTA på 15276kvm och 101st hushåll. Utefter det område 

som använts har de frågor som finns i verktyget för de olika färdmedelstyperna samt Mobility 

Management besvarats enligt olika scenarion vilka ses i Tabell 12. De olika scenariona som 

utformats avser att främja samt hämma bilanvändandet och undersöka hur 

påverkningsparametrarna påverkar färdmedelsfördelningen efter de valda scenariona. Främjande 

av bilresandet innebär att svaren på frågorna i verktyget syftar till beskriva ett scenario där bra 

förutsättningar för bilanvändande finns. Hämmande av bilanvändandet innebär att beskriva ett 

scenario där dåliga förutsättningar för bilanvändande existerar. Frågor angående Mobility 

Management har besvarats med att det antingen existerar eller inte existerar i scenariona. I de 

scenarion där Mobility Management användes var kvaliteten på arbetet bra och att arbetet hade 

fortgått i mer än 10 år.  

 
 
Tabell 12- Känslighetsanalys av påverkningsparametrar i Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Procentsiffrorna i tabellen är 
andelen bilresor i området för de olika scenarion som testats.   

Fall Centralt i 
huvudorten 

Huvudortens 
ytterområde 

I mindre tätort 
i kommunen 

Alla parametrar främjar bilanvändandet och 
hämmar de andra färdmedelstyperna. Ej 

Mobility Management.  

47% 63% 80% 

Ej svar på någon parameter och ej Mobility 
Management 

44% 60% 78% 

Alla parametrar främjar bilanvändandet. 
Dock besvarades ej frågor för andra 
färdmedeltyper än bilen. Ej Mobility 

Management.  

44% 60 % 78% 

Alla parametrar främjar bilanvändandet och 
hämmar de andra färdmedelstyperna. Aktivt 

arbete med Mobility Management 

39% 53% 73% 

Ej svar på någon parameter och aktivt arbete 
med Mobility Management 

37% 50% 71% 

Främjande av alla färdmedelstyper. Ej 
Mobility Management 

33% 47% 69% 

Hämmande för bilen och främjande för de 
andra färdmedelstyperna. Ej Mobility 

Management.  

25% 37% 60% 

Hämmande för bilen och främjande för de 
andra färdmedelstyperna. Aktivt arbete med 

Mobility Management. 

21% 31% 54% 
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Genom Tabell 12 kan det konstateras att det skiljer sig mycket mellan det största och minsta 

värdet för bilanvändandet. Beroende på hur frågorna besvarats för färdmedelstyperna påverkas 

procentsatserna relativt mycket för det undersökta scenariona. Dessutom skiljer sig 

procentsatserna beroende på områdets placering i kommunen. Störst procentsatser har de 

områden som är placerade i mindre tätorter i kommunen enligt scenariona. Centrala områden har 

mindre biltrafik enligt verktyget. Skillnaden mellan den minsta procentsatsen 21 % och högsta 

procentsatsen 80% är stor och visar att de frågor och parametrar som verktyget bygger på 

påverkar procentfördelningen i stor utsträckning.   

 

Mobility Management påverkar fördelningen i relativt stor utsträckning. Då inga parametrar är 

ifyllda för något färdmedel och beroende på om Mobility Management är ifylld eller ej skiljer sig 

procentsatserna med 10% eller 7% beroende på placering. En intressant sak att undersöka är vad 

som händer när inga svar fylls i och vilken fördelning som kan kopplas till detta scenario. Därför 

testades fallet där inga parametrar fylldes i och detta scenario gav 44%, 60% och 78% för bilens 

procentsatser. Dessutom testades ett alternativ för att undersöka vad fördelningen visar då alla 

färdmedelstyper främjas. Detta gav en procentsats för bilen på 33%, 47 % och 69%. Det visar på 

att ingen tydlig korrelation hittas mellan fördelningen av främjandet för alla färdmedelstyper och 

att inte fylla i några frågor alls.  

 

De procentsatser som kan ses i tabell 12 för de olika lokaliseringarna visar även att verktyget inte 

kan uppnå den procentuella nivå av bilanvändandet som krävs för att Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg ska hamna inom konfidensintervallet för trafikmätningarna i de fyra 

undersökta bostadsområdena. Detta tyder på att Trafikverkets trafikalstringsverktyg inte kan ge 

ett resultat som överensstämmer med de genomförda trafikmätningarna. 

8.4 Verktygens uppbyggnad och utdata 

Trafikverkets trafikalstringsverktyg och schablonvärdena från Trafikalstringstal och 

trafikprognoser fungerar på olika sätt och utdata beräknas annorlunda. I Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg baseras alstringstalen på antal boende i området. Verktyget prognostiserar 

antal boende utefter BTA och hustyp samt antal hushåll. De boende beräknas generera ett visst 

antal personrörelser med olika färdmedel där verktyget tar hänsyn till kommunal planering och 

transportpolitik. Var i kommunen området är lokaliserat och inom vilken kommun som verktyget 

ska beräkna påverkar antalet personrörelser. De två verktyg som undersökts skiljer sig bland 

annat för hur inkomst och lokalisering tas i beaktning vid indata. Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg har fler indata för lokalisering än vad schablonvärdena har. Vad gäller 

inkomst existerar denna parameter i schablonvärdena men ej i Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg. I samtliga fall beräknar trafikalstringsverktyget lägre antal bilrörelser än 

de trafikmätningar som gjorts. Skillnaderna mot trafikmätningarna är stora. I kap 8.3 görs en 

känslighetsanalys av Trafikverkets trafikalstringsverktyg för att se hur påverkningsparametrarna 

påverkar färdmedelsfördelningen. Om de extremvärden för färdmedelsfördelningarna som 
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mottagits för biltrafik via känslighetsanalysen användas i samtliga områden skulle Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg fortfarande ligga långt ifrån de verkliga värden som trafikmätningarna 

givit. Den procentsats som fås via känslighetsanalysen når inte den procentuella del som 

bilrörelserna måste stå för i något av scenarion för att kunna överensstämma med 

trafikmätningarna som genomförts. Centralt belägna områden genererar mindre biltrafik än 

områden längre ifrån centrum enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Källorna som ligger till 

grund för Trafikverkets trafikalstringsverktyg är av varierande kvalité och baseras på källor från 

2005-2007 där det mesta av materialet tas från SCB och RES 05/06. Färdmedelsfördelningen för 

bil påverkas starkt om kommunen jobbar med Mobility Management och främjande av 

gång/kollektivtrafik eller ej. 

 

Schablonvärdena baseras endast på studier från Stockholmsområdet. Samtliga tal och 

matrisvärden baseras på intervjuer och faktiska trafikmätningar. Referenserna och studierna till 

schablonvärdena har varierande ålder med den nyaste referensen från 2004. Schablonvärdena ger 

ett mer exakt värde än Trafikverkets trafikalstringsverktyg i samtliga områden jämfört med 

trafikmätningarna. I ett av fyra fall går det inte att se en signifikant skillnad mellan 

schablonvärdenas utdata och området. Om inte data finns för hur många personer som bor i 

bostadsområdet måste beräkningar av trafikrörelser baseras på schablonvärdet för bilrörelser på 

100kvm. Detta gör verktyget känsligt då antalet hushåll inte tas i beaktning. Om Kvarnberget och 

Berga jämförs mot varandra vilka har relativt lika BTA på 15555kvm samt 15276kvm ska dem 

enligt schablonvärdena generera liknande antal bilresor. Men jämförs sedan schablonvärdena 

mot trafikmätningarna kan en skillnad ses där betydligt fler bilrörelser sker i Kvarnberget än i 

Berga. Där Kvarnberget ger en mer exakt siffra enligt schablonvärdena jämfört med Berga. 

Berga har färre hushåll än Kvarnberget men har större medelbostadsyta. Schablonvärdena tar 

hänsyn till läge men har endast två kategorier för detta, centralt eller perifert. Detta kan jämföras 

med Trafikverkets trafikalstringsverktygs fyra olika parametrar för placering av bostadsområdet. 

Schablonvärdena tar även hänsyn till inkomstnivå samt exploateringsgrad i sitt framtagande av 

schablonvärden. Hög inkomst och ett mer perifert läge är variabler som  ger grund för ökad 

trafikalstring. 

8.5 Områdena och trafikintensitet 

När områdena jämförts mot varandra kan en skillnad i inkomst och avstånd till Norrköpings 

centrum kopplas till antal bilrörelser i områdena enligt trafikmätningarna. I Tabell 13 har en 

sammanställning av områdenas avstånd till centrum samt inkomstnivå gjorts. Berga och 

Kättsätter som är de två mest centralt belägna områdena har färre antal bilrörelser per dag per 

hushåll än Loddby och Kvarnberget. I Berga finns fler höginkomsttagare än i Kättsätter och 

Berga har fler bilrörelser än Kättsätter per hushåll. En skillnad mellan avstånd till lokalt centrum 

mellan Kättsätter och Berga kan påverka trafikmätningen. Kvarnberget har fler trafikrörelser per 

hushåll än Berga och Kättsätter samt är beläget längre från centrum. Kvarnberget har även 

närmast av samtliga områden till lokalt centrum som är en mataffär vilket kan påverka 
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trafikmätningarna och bilanvändandet. Loddby som är beläget längst från centrum av samtliga 

områden och har flest antal trafikrörelser per hushåll jämfört med övriga områden. Loddby har 

även långt till närmaste lokala centrum som är en mataffär vilket kan påverka trafikmätningarna. 

Det finns en fotbollsplan i bostadsområdet som kan öka antalet trafikrörelser till och från 

bostadsområdet. Dock är trafikflödet jämt in och ut ur bostadsområdet över samtliga dagar vilket 

kan ses som att fotbollsplanen ger liten påverkan på trafikmätningarna.  

 
Tabell 13 - Sammanfattning av områdenas avstånd till centrum, lokalt centrum samt inkomstnivå 

Område (Antal 
hushåll) 

Avstånd till 
centrum 

Inkomstnivå Avstånd till lokalt 
centrum 

Berga (101) 3.8km Hög 900m 

Loddby (53) 9.5km Låg 4.9km 

Kvarnberget (122) 5.8km Låg 300m 
Kättsätter (82) 3.5km Låg/Hög 1.9km 

 

Genom mätningarna kan det ses att ju längre avståndet är till stadskärnan desto mer bil körs per 

hushåll i området. Detta kan ses i figur 22 nedan. Loddby är det område som är placerat längst 

från stadskärnan och är även det område som använder bilen flest gånger per hushåll och dag.  I 

kontrast till detta är Kättsätter placerat närmast centrum och är det område som använder minst 

bil per hushåll och dag.  

 

 
Figur 22 - Korrelation mellan trafikintensitet och avstånd till stadskärna 
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9  Diskussion  
I kapitlen nedan diskuteras de resultat och de analyser som presenterats i examensarbetet.  

9.1 Trafikalstringsverktyget 

Trafikverkets trafikalstringsverktyg ger ett lägre värde i samtliga fall än trafikmätningarna och är 

missvisande vid beräkning av exakt trafikmängd. Verktyget är även missvisande mot hur de 

boende själva uppskattar sitt resande baserat på olika färdmedel. En grund för missräkningen kan 

vara att påverkningsparametrarna har för stor påverkan på andra transportslag än bilresor och att 

färdmedelsfördelningen är missvisande jämfört med verkligheten. En annan grund till skillnaden 

kan vara de utförda trafikmätningarna som endast utförts under 4 dagar. Hade mätningarna 

utförts under längre perioder hade möjligen ett annat resultat mottagits. Dock visas det i 

känslighetsanalysen att trots att påverkningsparametrarna besvaras på sådant sätt att bil främjas 

nås aldrig andelen bilresor i verktygets utdata de faktiska trafikmätningarna i något fall. Det 

betyder att Trafikverkets trafikalstringsverktyg inte kan generera den faktiska andelen 

trafikrörelser som existerar i området. Källorna till Trafikverkets trafikalstringsverktyg är äldre 

vilket kan påverka utdata. En del källor som verktyget baseras på är upp till 10 år gamla. Till 

skillnad från schablonvärdena baseras Trafikverkets trafikalstringsverktyg till stor del på 

resvaneundersökningar som fås via enkäter. Resvaneundersökningarna baseras på 

enkätundersökningar där de tillfrågade själva får uppskatta sitt resande. Det kan ge en 

missvisande bild. Även i enkätundersökningen som gjorts till detta examensarbete ses en stor 

skillnad mellan vad personer i området uppskattar sig använda bilen och faktiska trafikrörelser 

till och från området. Det kan tyda på att människors uppfattning om sitt resande blir 

missvisande mot hur de reser i verkligheten. Dock baseras trafikmätningarna på all trafik till och 

från området vilket innebär att personer som besöker området av andra skäl än att ha sin 

hemmabostad där påverkar trafikintensiteten. Det framgår ej i verktyget om Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg tar detta i beaktning eller hur det beräknas. Enligt Sandberg och Adell 

(2012) ska Trafikverkets trafikalstringsverktyg vara bra och i flera fall visa bra utdata, detta stöds 

inte av våra trafikmätningar.  

9.2 Schablonvärdena 

Schablonvärdena ger en mer exakt utdata i jämförelse med Trafikverkets trafikalstringsverktyg. 

Källorna till schablonvärdena är ungefär lika gamla som till Trafikverkets trafikalstringsverktyg. 

Dock baseras schablonvärdena på intervjuer men också på trafikmätningar. Skillnaden mellan 

schablonvärdena och Trafikverkets verktyg är att schablonerna baseras mer på faktisk biltrafik än 

hur personer uppfattar sitt resande. Schablonvärdena tar all trafik till och från ett område i 

beaktning i sin utdata. Detta kan vara en grund till att schablonvärdena ger ett mer exakt värde än 

Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Dock är trafikmätningarna för schablonvärdena endast 

utförda i Stockholm. Stockholms stad kan vara uppbyggd på annat sätt än andra städer och det 
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bör tas i beaktning. De parametrar som schablonvärdena baseras på kan vara svåra att definiera 

som den förväntade inkomsten på framtida boende i området. Det skulle i sådant fall göra det 

mer svårdefinierat vilket schablonvärde som ska användas vid uträknande av bilrörelser.  

9.3 Verktygens uppbyggnad 

Uppbyggnaden av de undersökta verktygen skiljer sig åt. De har olika indata och ger olika 

utdata. Utdata ges i bilrörelser för båda verktygen men enheterna skiljer sig åt. Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg har fler indata än vad schablonvärdena har. De tre parametrar som vi 

undersökt i detta examensarbete behandlas på olika sätt i verktygen. Inkomst behandlas inte av 

trafikalstringsverktyget men återfinns hos schablonvärdena. Schablonvärdena hävdar att just 

denna parameter påverkar bilanvändandet samt att även trafikmätningarna som utförts påvisar 

samma korrelation. Även Mallet (2001) och Brundell-Freij (2012) menar att inkomsten påverkar 

bilanvändandet och att hushåll med låg inkomst använder bilen i mindre utsträckning än hushåll 

med hög inkomst. Att det då inte finns i Trafikverkets trafikalstringsverktyg kan vara något som 

påverkar resultatet i slutändan. Vad gäller avstånd eller lokalisering av området skiljer sig 

verktygen åt. Schablonvärdena behandlar bara om området är perifert eller centralt placerat 

medans trafikalstringsverktyget har fler indata i form av vilken kommun området är placerat i 

samt fyra olika placeringar i kommunen. Hur detta påverkar utdata är dock svårt att avgöra. 

Enligt Figueroa (2014) bidrar områden som är perifert placerade med fler bilrörelser än centralt 

placerade områden. Denna korrelation återfinns i både Trafikverkets trafikalstringsverktyg, 

schablonvärdena samt via trafikmätningarna.  

 

En skillnad som nämnts tidigare är att det krävs mer indata till trafikalstringsverktyget än till 

schablonvärdena. Vid användande av indata är det viktigt att indata är korrekt för att få ut så bra 

utdata som möjligt. Att mycket indata finns kan vara bra samt skapa större osäkerhet. Om indata 

inte är korrekt eller är missvisande kan detta skapa ett i slutändan missvisande svar. Samtidigt 

innebär detta att om indata är korrekt ges en mer korrekt bild av området och ger större möjlighet 

till bättre utdata.  

9.4 Bilanvändande  

Genom de mätningar som utförts och den enkät som utförts kan det ses att bilanvändandet i 

Norrköping är stort. Bilen används i stor utsträckning och andra färdmedel bortprioriteras på 

grund av det. Det ses även i den fördelning som erhållits genom enkäten. Det är därför intressant 

att undersöka vad det är som påverkar bilanvändandet i Norrköping. Avståndet påverkar 

bilanvändandet enligt de trafikmätningar som gjorts för de olika områdena. Antal bilrörelser per 

100 kvm för varje bostadsområde visar att det område som är placerat längst ifrån stadskärnan är 

det område som bidrar till flest bilrörelser. Det område som är närmast centrum är även det 

område som har minst antal bilrörelser. Enligt Stead och Marshall (2001) påverkas bilinnehavet 

av avståndet till stadskärnan. Att bilinnehav föder bilanvändande anses trivialt och skillnaden 



52 
 

mellan antalet bilresor för områden med olika avstånd till stadskärnan kan anses rimligt. Detta 

bekräftas även genom Figueroa (2014) som menar att personer i de centrala delarna av städerna 

åker färre personkilometer än de i de perifera delarna. Detta återfinns även i de områden vi 

trafikmätt. Norrköpings kommun jobbar dessutom med att främja cykel samt kollektivtrafik för 

de centrala delarna av staden vilket också kan vara en orsak till att biltrafiken är större i de 

perifera delarna av Norrköping. Om fokus finns för främjandet av andra transportmedel än bilen 

i de centrala delarna och inte i de mer perifera delarna skapar detta en sämre förutsättning för 

minskat bilanvändande på landsbygden. Detta skulle då även bidra till en bättre ekologisk 

hållbarhet för Norrköping som stad. Det är dock viktigt att skapa en stad där även social och 

ekonomisk hållbarhet är viktiga delar. Det bidrar även till att öka skillnaderna för biltrafiken 

mellan landsbygd och de centrala delarna. Norrköping vill expandera och förtäta sin stad inifrån.  

 

Utöver avstånd till stadskärna och inkomst existerar andra parametrar som kan påverka 

bilanvändandet och resmönster. Dessa har inte undersökts i detta examensarbete men har 

förmodligen en påverkan hur bilanvändande i områden ser ut. Exempel på sådana parametrar är 

avstånd till kollektivtrafik, avstånd till dagis och skolor men även samhällstrender och vilken 

sammansättning av människor som finns i områden. Då kvinnor och män exempelvis använder 

bilen i olika utsträckning skulle fördelningen av män och kvinnor i ett område förmodligen vara 

en faktor.  

 

För att minska bilanvändandet menar Geurs och Van wee (2005) att detta endast kan göras 

genom att en teknisk utveckling och ekonomisk omstrukturering sker. Dessutom menar de att 

beteendemönstret behöver ändras för invånarna. Norrköpings stad förväntas bli större på kort tid 

på grund av Ostlänken samtidigt som de har ett aktivt arbete för att främja cykel och 

kollektivtrafiken i staden. Utvecklingen och expanderingen som kommunen vill ska ske inifrån 

bör innebära större centrala delar och större möjlighet till utbredning av kollektivtrafik, gång och 

cykel. Denna utveckling skulle kunna medföra ett hållbarare samhälle. Det kan i slutändan 

innebära mindre bilanvändande i staden då en förtätad stad är bättre anpassad för cykel samt 

gång. Ett flertal rapporter visar att ett maximum har uppnåtts i antalet bilrörelser och den årliga 

ökningen börjat stagnera. Det kan ses i USA (Puentes, 2012), England (Metz, 2010) samt 

Tyskland (Kuhnimhof et.al., 2012a ) men även i Sverige (Trafikanalys, 2015b).  

Det tyder på att användandet av bil även i Norrköping kommer stagnera på sikt. Förtätning av 

städer samt peaken av bilanvändandet är viktiga faktorer som ett nytt verktyg bör ta i beaktning 

och visar på att ett verktyg bör anpassas och uppdateras mot rådande förhållanden för att vara 

relevant. 

9.5 Realitet och Validitet  

De trafikmätningar som har genomförts baseras endast på fyra dagars trafik, tisdag till fredag. 

Det gör att data från mätningarna kan anses för små för att dra statistiskt säkerställda slutsatser 

utifrån. Trafikmätningarna ger endast en indikation på hur trafikintensitet förmodas se ut i 
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bostadsområdena. Helgen exkluderas från trafikmätningarna, vilket bör påverka resultatet. 

Dessutom bör årstiden som mätningarna utförs på påverka resultatet från trafikmätningarna. Hur 

bilen används på sommarmånaderna bör skilja sig mot hur den används på vintermånaderna.  

 

Hade trafikmätningarna utförts under längre perioder hade antagligen andra siffror hämtats från 

mätningarna och givit ett annat resultat av jämförelsen med verktygen. För att ge ett ännu 

tillförlitligare resultat hade därför mätningar över längre tid krävts. Dessutom hade mätningar 

under olika årstider varit att föredra. Det är därför svårt att med de resultat som tagits fram i 

rapporten säga något generellt om områdena eller verktygens precision i Norrköping. Det går 

dock att konstatera skillnader mellan de utförda mätningarna och verktygens resultat för 

områdena. Känslighetsanalysen visar dock att Trafikverkets trafikalstringsverktyg även vid 

extremfall till favör för bilanvändandet inte uppnår antalet bilrörelser från mätningarna. Om 

mätningar utförs under andra perioder krävs att antalet bilrörelser i områdena minskar för att 

trafikverkets trafikalstringsverktygs utdata ens ska nå bilanvändandet för områdena vid 

extremfall. Då de områden som undersökts inte ansetts som områden med samma fördelning som 

extremfallen krävs därför ännu färre bilresor vid mätningar än vid extremfallen för att nå 

områdenas bilanvändande enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg.  

 

Generellt minskar antalet bilrörelser på helgerna då den normala jobbpendlingen minskar. 

Trafikrörelserna per dag har liknande fördelning och i samtliga fyra områden syns två tydliga 

peaktimmar. Det tyder på att mätningarna inte frånskiljer sig avsevärt mot vad förmodad 

trafikintensitet bör se ut och bör ge en god indikation på trafiken i området. Den dagen som 

frånskiljer sig de andra dagarna vid trafikmätningarna är fredagar. Dock ser förändringen av 

trafikintensiteten liknande ut för samtliga områden på fredagen. Variationsvidden av antal bilar 

per dag är generellt låg för samtliga områden förutom en viss ökning på fredagarna. Berga är det 

område som har störst ökning på fredagar. Detta är också en återkommande trend i samtliga 

områden förutom i Kättsätter. Loddby har en fotbollsplan i bostadsområdet som kan påverka 

trafikintensiteten. Flödet till och från området är dock relativt jämt och fördelningen för varje 

timme är likvärdig övriga områden. Detta bör tas i beaktning och en något lägre trafikintensitet 

baserat på hushållen, speciellt kvällstid, bör inte uteslutas. Trafikmätningarna bör inte ses som 

exakta värden utan bör tolkas och ge indikation på hur trafikintensiteten i området ungefär ter 

sig.  

 

Indata för att använda verktygen bygger främst på BTA som fåtts via enkätundersökningen. Den 

BTA som har använts för samtliga områden bygger på ett genomsnittligt hushåll baserat på 

svaren från enkäten. Personerna som har tillfrågats via enkäten har slumpats fram. Dock kan 

BTA för de olika områdena anses mer eller mindre representativa. I Berga är variationsvidden 

stor angående husstorlek medan övriga områden har en relativt liknande storlek på bostäderna. 

Detta kan påverka BTA för Berga då bostäderna generellt hade stor variation i storlek. För att ge 

en mer exakt bild för områdena bör storleken för samtliga bostäder beräknas. Dock är 
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variationsvidden relativt låg för bostadsyta för de övriga tre områden utöver Berga. Att beräkna 

ett medel per bostad bör ge en god indikation på hur området ser ut och ge god grund för indata 

till verktygen i form av BTA. Till Trafikverkets trafikalstringsverktyg tas även antal hushåll i 

beaktning som är ett exakt värde. Endast 28 av 48 av påverkningsparametrarna besvarades i 

Trafikverkets trafikalstringsverktyg efter den information som presenteras i examensarbetet. De 

påverkningsparametrar som ej fanns information till besvarades med inget svar. Det kan ge en 

annorlunda färdmedelsfördelning än om alla påverkningsparametrar besvarades. Svaren till 

påverkningsparametrarna har tolkats ut efter den information som föreligger i examensarbetet. 

Detta kan medföra att färdmedelsfördelningen visar felaktig fördelning om frågorna angående 

området eller kommunal planering besvarats fel. Men sett till känslighetsanalysen av verktyget, 

så oavsett hur påverkningsparametrarna hade besvarats hade aldrig andel bilrörelser i utdata från 

Trafikverkets trafikalstringsverktyg uppnått de nivåer som krävs för att anses icke ha en 

signifikant skillnad mot trafikmätningarna. 

  

Områdenas skillnader i trafikintensitet stämmer överens med vad teorierna som lyfts fram inom 

ämnet påstår. Ett större avstånd från centrum genererar större trafikalstring och detta kan ses i 

Loddby samt att ökad inkomst genererar mer trafikalstring som kan jämföras med Berga. 
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10  Slutsats 
I samtliga fall där Trafikverkets trafikalstringsverktygs utdata jämförs mot trafikmätningarna går 

det med 95% säkerhet fastställa en signifikant skillnad mellan resultaten. Utdata från verktyget 

varierar mellan 39.2%-57.3% från trafikmätningarna. I samtliga fall visar Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg ett lägre antal bilrörelser än vad trafikmätningarna visar. Detta resulterar i 

ett lågt antal bilrörelser per 100kvm jämfört med trafikmätningarna. I snitt ger Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg en differens på 3.03 bilrörelser per hushåll jämfört med trafikmätningarna. 

Via känslighetsanalysen som genomförts av verktyget bevisas det att det inte går att nå de värden 

på fördelningen som krävs för att utdata inte ska visa en signifikant skillnad mot 

trafikmätningarna. Detta visar att resultaten från Trafikverkets trafikalstringsverktyg är 

missvisande angående de undersökta bostadsområden i Norrköping och enligt våra 

undersökningar existerar en signifikant skillnad mellan verktyget och de trafikmätningar som 

utförts i examensarbetet. 

 

Schablonvärdena från Trafikalstringstal och Trafikprognoser (Berglund, 2005) ger ett mer exakt 

värde än Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Dock går det i trea av fyra fall se en signifikant 

skillnad med 95% säkerhet mellan schablonvärdena och trafikmätningarna. Det är endast i 

Loddby som en signifikant skillnad ej kan ses med 95 % säkerhet mellan schablonvärdena och 

trafikmätningarna. Schablonvärdena ger en differens mellan 2.9-21.2% från vad 

trafikmätningarna ger, där differensen är som minst i Loddby och som störst i Kättsätter. I snitt 

ger schablonvärdena en skillnad på 0.84 resor per hushåll jämfört med Trafikmätningarna. 

Verktyget ger sammantaget bättre utdata jämfört med Trafikverkets trafikalstringsverktyg men 

frånskiljer sig i tre av fyra fall trafikmätningarna.   

 

Om en jämförelse mellan bostadsområdena görs återfinns en koppling mellan avstånd och 

inkomst till trafikintensitet. Enligt de teorier som presenterats i examensarbetet påverkar 

inkomstnivåer användandet av bil och höginkomsttagare använder mer bil och i större 

utsträckning än låginkomsttagare. Detta antyder även våra trafikmätningar då Berga har 6.39  

bilrörelser i snitt per bostad jämfört med 5.76 per hushåll i Kättsätter. Båda bostadsområdena har 

liknande avstånd till centrum men Berga har en större andel höginkomsttagare än Kättsätter. 

Även i den mindre resevaneundersökningen som gjordes i samband med enkätundersökningen 

påvisas en större användning av bil i Berga jämfört med Kättsätter. Teorierna som presenterats i 

detta examensarbete menar även att personer boende i mer centrala delar av staden åker mindre 

bil än de som bor längre från staden. Detta påvisas även i våra trafikmätningar då Kvarnberget 

som ligger längre från centrum jämfört med Berga och Kättsätter har 6.96 bilrörelser per hushåll 

i snitt. Det går även att se då Loddby som ligger mer perifert än samtliga tre övriga 

bostadsområden har klart flest bilrörelser med 7.42 resor per hushåll i bostadsområdet. Dock 

finns en fotbollsplan i området som kan påverka resultatet i Loddby något men även med den i 

beaktning bör Loddby anses ha klart flest bilresor som alstras från bostadsområdet. 
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I examensarbetet ses en skillnad mellan de trafikmätningar som utförts och de alstringsverktyg 

som de jämförts mot. Den tydligaste skillnaden hittas mellan trafikmätningarna och 

Trafikverkets trafikalstringsverktyg där det med 95% säkerhet skiljer i samtliga fyra 

bostadsområden mellan verkliga trafikrörelser och utdata från Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg. Skillnader ses även för de schablonvärden som undersökts där tre av fyra 

områden skiljer sig i jämförelse med trafikmätningarna med 95% säkerhet. 
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11  Vidare studier  
För att säkerställa statistiskt att den påvisade skillnaden mellan verkliga rörelser och verktygens 

utdata existerar krävs dock fler trafikmätningar. Vidare bör fler trafikmätningar under längre tid 

genomföras för att följa trafikmönstren i områdena. Trafikmätningarna bör även genomföras 

under ett års samtliga årstider för att se hur detta påverkar trafikintensiteten. I trafikmätningarna 

bör även helger inkluderas då detta kan påverka det totala trafikflödet. För att ta fram nya 

nyckeltal för beräkning av trafikalstring bör även fler områden med varierande inkomst och 

lokalisering undersökas. Detta för att examensarbetets studier visar på ett samband mellan 

inkomst och bilanvändning samt mellan avstånd och bilanvändning. Om fortsatta studier görs 

inom ämnet för att komplettera denna rapport skulle det vara intressant att undersöka: 

 

• Fler jämförelser mellan alstringsverktygen och nya bostadsområden där trafikmätningar 

mäter bilrörelser under en längre tid och under olika delar av året. 

 

• Fler bostadsområden under längre tid med fokus på inkomst och avstånd till stadskärna  
 

• Trafikverkets trafikalstringsverktyg och djupare analysera den matematiska grunden samt 
uppbyggnaden av verktyget.  

 

Vidare bör en utvärdering av Trafikverkets trafikalstringsverktyg genomföras då de värden som 

trafikalstringsverktyget genererar visat stora differenser mot de trafikmätningar som genomförts. 

Schablonvärdena bör också utvärderas mot fler trafikmätningar för att säkerställa om skillnad 

finns och hur stor skillnaden är. Vid en utvärdering av Trafikverkets trafikalstringsverktyg och 

schablonvärdena hade en hänsyn till den ständigt förändrade staden varit en intressant aspekt att 

implementera i verktygen. Exempelvis vill Norrköping utveckla sin stad igenom att växa i antal 

invånare. Denna utveckling ska enligt kommunen ske genom förtätning inifrån vilket kommer 

påverka den framtida biltrafiken i staden. Dessutom tar dagens ungdom körkort senare och då 

även kör mindre bil vilket kommer att påverka den framtida användningen av bil. Det är även 

intressant att se hur skillnaden mellan män och kvinnors resvanor påverkar trafikintensiteten i ett 

bostadsområde. En nyutvecklad modell skulle även kunna ta hänsyn till tidshorisonter då vissa 

trafikalstringsprojekt görs för projekt som sker många år in i framtiden medans andra görs för 

kortare tidshorisont. Hur städer utvecklas och hur biltrafikförändringen ser ut är då viktiga 

parametrar att ta i beaktning. Ett nyutvecklat verktyg bör även kontinuerligt uppdateras med 

information för att följa de utveckling som sker i städerna. Exempelvis hade ett kontinuerligt 

inflöde av trafikmätningar från olika områden till verktyget vara en viktig tillgång. Med detta 

menas att när en trafikmätning utförts kan detta laddas upp i verktyget och på så sätt byggs en 

databas över trafikintensiteten upp. Ett verktyg som ständigt fylls på med ny data och på så sätt 

växer i omfattning skulle bli mer tillförlitligt och skapa bättre underlag för framtida beräkningar 

av trafikalstring.  
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Bilagor 
Bilaga 1 – Statistik över disponibel inkomst 
 

Norrköping  
Hög disponibel inkomst definierad som värdet för tredje kvartilen för 
förvärvsinkomsten för kommunen totalt.  

Befolkningen år 2013  
  546 662 
kr  (exklusive inkomst 0 och lägre.)  

Per nyckelkodsområde på nivå 4     

      

Disponibel inkomst för hushåll år 2013 
OBS! Inte samma definition av hushåll som i statistiken för 
boende. 

Källa: SCB      

Nattbefolkning Antal hushåll med:     

  

0 or less 

Låg- 
och 

medel-
inkomst 

Hög inkomst 
Procent låg- och 
medel-inkomst 

Procent Hög inkomst 

1111 Nordantill sydost 6 722 116 86% 14% 
1112 Nordantill nordost 5 1 110 71 94% 6% 
1113 Nordantill sydväst 5 849 74 91% 8% 
1114 Nordantill nordväst 5 980 35 96% 3% 
1121 Marielund södra 0 882 86 91% 9% 
1122 Röda Stan 0 156 41 79% 21% 
1123 Plysaren 0 532 9 98% 2% 
1124 Marielund nordväst 0 878 58 94% 6% 
1125 Marielund östra 0 38 0 100% 0% 
1126 Folkparken 0 0 0 0% 0% 
1131 Sandby södra 0 206 43 83% 17% 
1132 Sandby N 0 110 52 68% 32% 
1133 Lagerlunda N 0 106 36 75% 25% 
1141 Fredriksdal 0 0 0 0% 0% 
1142 Butängen N 0 0 0 0% 0% 
1143 Kristinelund 0 0 0 0% 0% 
1144 Centralstationen 0 0 0 0% 0% 
1151 Ingelsta NO 0 26 0 100% 0% 
1152 Ingelsta V 0 0 0 0% 0% 
1153 Ingelsta SO 0 0 0 0% 0% 
1161 Saltängen V 0 141 59 71% 30% 
1162 Saltängen Ö 0 9 0 100% 0% 
1171 Slottshagen S 0 0 0 0% 0% 
1172 Slottshagen N 0 0 0 0% 0% 
1181 Händelö V 0 9 0 100% 0% 
1182 Pampushamnen 0 0 0 0% 0% 
1194 Herstadbergs tätort 0 87 26 77% 23% 
1211 Haga S 0 1 292 38 97% 3% 
1212 Haga N 0 1 620 47 97% 3% 
1213 Taborsberg 0 201 94 68% 32% 
1214 Sandbyhov 0 105 5 95% 5% 
1215 Blommelund 0 100 62 62% 38% 
1221 Karlshov 0 244 146 63% 37% 
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1222 Eneby centrum 0 1 167 80 94% 6% 
1223 Vidablick 0 690 35 95% 5% 
1224 Hallberga 0 238 140 63% 37% 
1231 Pryssgården S 0 232 99 70% 30% 
1232 Pryssgården N 0 174 92 65% 35% 
1233 Pryssgården V 0 15 0 100% 0% 
1241 Fyrby 0 170 78 69% 31% 
1243 Fiskeby landsbygd 0 39 9 81% 19% 
1251 Himmelstalund 0 7 0 100% 0% 
1283 Svärtinge tätort 0 658 466 59% 41% 
1291 Eneby landsbygd S 0 112 42 73% 27% 
1292 Eneby landsbygd N 0 70 15 82% 18% 
1811 Sandtorpet 5 514 251 67% 33% 
1812 Åbymo 0 521 118 82% 18% 
1813 Hultdalen 0 88 51 63% 37% 
1814 Stationsgärdet 0 251 60 81% 19% 
1815 Hultet 0 42 38 53% 48% 
1816 Ättetorp 0 431 8 98% 2% 
1817 Loddbynäset 0 35 19 65% 35% 
1825 Loddby tätort 0 407 241 63% 37% 
1837 Simonstorp tätort 0 78 30 72% 28% 
1891 Åby landsbygd, S 5 141 41 77% 23% 
1892 Åby landsbygd, N 0 394 61 87% 13% 
1894 Loddby landsbygd 0 139 31 82% 18% 
1896 Simonstorp 
landsbygd 0 57 19 75% 25% 
1912 Strömsfors tätort 0 188 56 77% 23% 
1924 Krokeks tätort 9 1 341 516 72% 28% 
1936 Kvarsebo samhälle 0 64 21 75% 25% 
1991 Strömsfors 
landsbygd 0 109 22 83% 17% 
1992 Krokeks landsbygd 0 102 33 76% 24% 
1993 Kvarsebo landsbygd 0 185 38 83% 17% 
2111 Gamla Staden NV 7 581 57 91% 9% 
2112 Gamla Staden NO 7 656 86 88% 12% 
2113 Gamla Staden SV 0 676 76 90% 10% 
2114 Gamla Staden SO 0 206 24 90% 10% 
2121 Östantill NV 0 1 141 73 94% 6% 
2122 Östantill NO 0 1 020 48 96% 4% 
2123 Östantill SV 0 1 386 62 96% 4% 
2124 Östantill SO 0 430 21 95% 5% 
2131 Oxelbergen V 6 721 34 95% 4% 
2132 Oxelbergen S 0 350 7 98% 2% 
2133 Oxelbergen N 0 860 30 97% 3% 
2134 Oxelbergsparken 0 193 58 77% 23% 
2171 Södra Hamnen 0 0 0 0% 0% 
2172 Tegelängen 0 0 0 0% 0% 
2173 Öhmanskajen 0 0 0 0% 0% 
2174 Sylten Ö 0 0 0 0% 0% 
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2181 Risängen V 0 0 0 0% 0% 
2182 Kungsängen 0 0 0 0% 0% 
2183 Kråkvilan 0 0 0 0% 0% 
2191 Lindö V 0 313 208 60% 40% 
2192 Lindö NO 0 311 344 47% 53% 
2193 Lindö Ö 0 382 263 59% 41% 
2194 Berga 0 40 67 37% 63% 
2912 Ljunga tätort 0 186 82 69% 31% 
2925 Östra Husby tätort 0 311 77 80% 20% 
2936 Arkösund samhälle 0 66 20 77% 23% 
2991 Vikbolandets 
landsbygd, NV 5 600 217 73% 27% 
2992 Vikbolandets 
landsbygd, SV 9 538 136 80% 20% 
2993 Vikbolandets 
landsbygd Ö 17 831 160 82% 16% 
3011 Berget SO 0 498 23 96% 4% 
3012 Berget SV 0 863 54 94% 6% 
3013 Holmens Bruk 0 162 18 90% 10% 
3021 Såpkullen SV 0 423 8 98% 2% 
3022 Såpkullen NO 0 696 95 88% 12% 
3031 Söderstaden V 6 1 956 173 92% 8% 
3032 Vasaparken 6 674 46 93% 6% 
3041 Stjärnhusen 0 240 17 93% 7% 
3042 Holmstad 5 560 28 95% 5% 
3043 Klingsbergsparken 0 448 32 93% 7% 
3044 Grönhög 0 102 83 55% 45% 
3051 Ljura V 0 767 20 97% 3% 
3052 Ljura Ö 0 638 33 95% 5% 
3111 Elementhusen 0 1 050 13 99% 1% 
3112 Hageby centrum 0 776 0 100% 0% 
3113 Hageby mellersta 0 1 071 13 99% 1% 
3114 Hageby N 0 1 091 14 99% 1% 
3115 Hageby NV 0 90 40 69% 31% 
3116 Hageby V 0 158 58 73% 27% 
3117 Mamre 0 156 43 78% 22% 
3121 Gamla Smedby 0 442 142 76% 24% 
3122 Smedby N 0 108 43 72% 28% 
3123 Smedby Ö 0 58 39 60% 40% 
3124 Smedby S 0 263 139 65% 35% 
3141 Rambodal V 0 232 138 63% 37% 
3142 Rambodal Ö 0 440 182 71% 29% 
3143 Bjärbytorpet 0 57 64 47% 53% 
3151 Gamla Brånnestad 0 25 8 76% 24% 
3152 Brånnestad N 0 96 104 48% 52% 
3153 Brånnestad S 0 0 0 0% 0% 
3191 Styrstad 0 97 53 65% 35% 
3211 Guldringen 0 457 12 97% 3% 
3212 Silverringen 0 521 17 97% 3% 
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3213 Atriumhusen 0 659 62 91% 9% 
3214 Kvarnberget 0 90 43 68% 32% 
3291 Tingstad V 0 236 111 68% 32% 
3292 Tingstad Ö 0 97 28 78% 22% 
4111 Borgs villastad N 5 264 91 74% 26% 
4112 Borgs villastad S 0 303 101 75% 25% 
4113 Borgs villastad Ö 0 126 26 83% 17% 
4114 Borgs industriområde 0 0 0 0% 0% 
4115 Strömbacken 0 271 0 100% 0% 
4121 Folkborgsvägen 0 67 13 84% 16% 
4122 Klockaretorpet Ö 0 360 39 90% 10% 
4123 Klockaretorpet S 0 501 108 82% 18% 
4124 Klockaretorpet N 0 873 95 90% 10% 
4125 Klockaretorpets 
industriområde 0 0 0 0% 0% 
4191 Borgs landsbygd, N 0 254 113 69% 31% 
4192 Borgs landsbygd, S 0 51 22 70% 30% 
4211 Ektorp N 0 498 12 98% 2% 
4212 Ektorp centrum 0 1 051 63 94% 6% 
4213 Ektorp S 0 547 95 85% 15% 
4221 Vilbergen N 0 578 36 94% 6% 
4222 Vilbergen centrum 0 698 41 94% 6% 
4223 Opalen 0 630 63 91% 9% 
4224 Rubinen 0 784 28 97% 3% 
4231 Skarphagen NO 0 693 28 96% 4% 
4232 Skarphagen NV 0 235 147 62% 38% 
4233 Kärrhagen 0 124 65 66% 34% 
4234 Kättsätter 0 169 144 54% 46% 
4235 Skarphagen väst 0 16 0 100% 0% 
4241 Sprängstensgatan 0 0 0 0% 0% 
4242 Lasarettet 0 39 0 100% 0% 
4291 Kårtorp Ö 0 302 127 70% 30% 
4292 Kårtorp V 0 26 7 79% 21% 
4912 Skärblacka tätort 0 1 549 331 82% 18% 
4925 Kimstad tätort 0 528 146 78% 22% 
4936 Norsholm tätort 0 162 72 69% 31% 
4948 Vånga tätort 0 71 19 79% 21% 
4991 Kullerstad landsbygd 0 92 30 75% 25% 
4992 Kimstad landsbygd, 
Ö 0 121 37 77% 23% 
4993 Kimstad landsbygd, 
V 0 58 10 85% 15% 
4994 Vånga landsbygd 0 431 98 81% 19% 
4995 Skärkinds landsbygd 0 279 61 82% 18% 
9991 Speciella fastigheter 0 0 0 0% 0% 
9998 Å församlingen 
skrivna 0 88 0 100% 0% 
9999 Utan känd hemvist 0 51 0 100% 0% 
Ospecificerad arbetsplats 0 0 0 0% 0% 
Restförda 0 0 0 0% 0% 
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Växlande arbetsplats 0 0 0 0% 0% 
Total 190 55 687 10 115 84% 15% 

      

Not:      

0 innebär att det är för få personer för att kunna redovisa uppgiften (färre än 5 personer) 
 
 

 
Bilaga 2 – Påverkningsparametar Trafikverket 
 

I Bilaga 2 finns de satta svaren på påverkningsparametrarna för varje bostadsområde vid 

användandet av Trafikverkets trafikalstringsverktyg.  
 Berga Loddby Kvarnberget Kättsätter 
K1. Turtäthet under 
högtrafik i området 
(sammanlagt för alla 
linjer) 

16-30 
minuterstrafik 

31 
minutertrafik 
eller längre 

16-30 
minutertrafik 

16-30 
minuterstrafi
k 

K2. Avstånd till 
hållplats (genomsnitt i 
området) 

250-600m Mer än 1000m 250-600m 250-600m  

K3. Är tidtabeller i 
tätorten taktfasta/styva 
(dvs är det 
regelbundna minuttal 
alla timmar)? 

Alla prioriterade 
linjer har taktfasta 
tidtabeller 

Alla 
prioriterade 
linjer har 
taktfasta 
tidtabeller 

Alla prioriterade 
linjer har 
taktfasta 
tidtabeller 

Alla 
prioriterade 
linjer har 
taktfasta 
tidtabeller 

K4. Hur stor del av 
tätorten täcks av 
kollektivtrafiknät? 

Stora delar av 
tätorten och alla 
viktiga 
målpunkter 

Stora delar av 
tätorten och alla 
viktiga 
målpunkter 

Stora delar av 
tätorten och alla 
viktiga 
målpunkter 

Stora delar av 
tätorten och 
alla viktiga 
målpunkter 

K5. Vilken standard 
har de fordon som 
används för 
tätortstrafik? 

Majoriteten är 
moderna fordon 

Majoriteten är 
moderna fordon 

Majoriteten är 
moderna fordon 

Majoriteten 
är moderna 
fordon 

K6. Turtäthet under 
högtrafik i området 
(sammanlagt för alla 
linjer) 

10-15 
minutertrafik 

Inget svar Inget svar Inget svar 

K7. Avstånd till 
regional busshållplats 
(genomsnitt i området) 

Inget svar Inget svar Inget svar Inget svar 

K8. Avstånd till station 
med regional tågtrafik 
(genomsnitt i området) 

 

Mer än 1500m Inget svar Inget svar Inget svar 
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 Berga Loddby Kvarnberget Kättsätter 

K9. Är tidtabeller i 
regionaltrafiken 
taktfasta/styva (dvs är 
det regelbundna 
minuttal alla timmar)? 

Inget svar Inget svar Inget svar Inget svar 

K10. Vilken standard 
har de fordon som 
används för 
regionaltrafik? 

Nästan 
uteslutande 
modern flotta 

Nästan 
uteslutande 
modern flotta 

Nästan 
uteslutande 
modern flotta 

Nästan 
uteslutande 
modern flotta 

K11. Har resenärerna 
tillgång till 
realtidsinformation om 
kollektivtrafiken? 

På den viktigaste 
knutpunkten 

På den 
viktigaste 
knutpunkten 

På den viktigaste 
knutpunkten 

På den 
viktigaste 
knutpunkten 

K12. Prioriteras 
kollektivtrafiken i 
kommunens 
planering? 

Kollektivtrafiken 
är en viktig faktor 
vid planering av 
t.ex. nya 
bostadsomården 

Kollektivtrafike
n är en viktig 
faktor vid 
planering av 
t.ex. nya 
bostadsomårde
n 

Kollektivtrafike
n är en viktig 
faktor vid 
planering av 
t.ex. nya 
bostadsomården 

Kollektivtrafi
ken är en 
viktig faktor 
vid planering 
av t.ex. nya 
bostadsomård
en 

K13. Hur ofta ser 
kommunen över 
kollektivtrafiknätet? 

Inget svar Inget svar Inget svar Inget svar 

K14. Finns mål och 
handlingsplan för 
kollektivtrafiken? 

Kommunen har 
tydliga mål och 
en handlingsplan 

Kommunen har 
tydliga mål och 
en 
handlingsplan 

Kommunen har 
tydliga mål och 
en handlingsplan 

Kommunen 
har tydliga 
mål och en 
handlingsplan 

G1. Avstånd till lokalt 
centrum (genomsnitt i 
området) 

0.5-1 km Mer än 2 km 1-2km 1-2km 

G2. Hur är 
gångvägnätet utformat 
i tätorten?  

Inget svar Trottoarer finns 
i princip längs 
alla gator/vägar 

Trottoarer finns i 
princip längs 
alla gator/vägar 

Trottoarer 
finns i princip 
längs alla 
gator/vägar 

G3. Hur är standarden 
på gångvägnätet i 
tätorten? 

Inget svar Inget svar Inget svar Inget svar 

G4. Finns problem 
med otrygghet för 
fotgängare i tätorten? 

 

 

Inget svar Inget svar Inget svar Inget svar 
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 Berga Loddby Kvarnberget Kättsätter 

G5. Hur stor andel av 
korsningspunkterna 
mellan kommunens 
gångpassager och 
biltrafikens huvudnät 
är hastighetssäkrade 
till 30 km/h? (85-
percentil) 

Inget svar Inget svar Inget svar Inget svar 

G6. Är gångtrafik 
prioriterat vid drift 
och underhåll (t ex 
snöröjning)? 

Inget svar Inget svar Inget svar Inget svar 

G7. Följer kommunen 
upp mängden 
gångtrafik (t ex genom 
fotgängarräkningar 
eller 
resvaneundersökninga
r)? 

Inget svar Inget svar Inget svar Inget svar 

G8. Finns mål och 
handlingsplan för 
gångtrafiken? 

Inget svar Inget svar Inget svar Inget svar 
 

C1. Avstånd till lokalt 
centrum (genomsnitt i 
området) 

Mindre än 1 km 4-5km 1-3km 1-3km 

C2. Höjdskillnader vid 
färd till lokalt centrum 

Lite 
uppför/nedför 
men inga kraftiga 
lutningar 

Lite 
uppför/nedför 
men inga 
kraftiga 
lutningar 

Lite 
uppför/nedför 
men inga 
kraftiga 
lutningar 

Lite 
uppför/nedför 
men inga 
kraftiga 
lutningar 

C3. Hur stor del av 
tätorten täcks av 
cykelvägnät (cykelväg. 
cykelbana. cykelfält 
eller 30 km/h-gator)? 

 

 

 

 

 

 

Cykelvägnätet 
täcker endast 
delar av tätorten. 
Vissa viktiga 
målpunkter ligger 
utanför 
cykelvägen 

Cykelvägnätet 
täcker endast 
delar av 
tätorten. Vissa 
viktiga 
målpunkter 
ligger utanför 
cykelvägen 

Cykelvägnätet 
täcker endast 
delar av tätorten. 
Vissa viktiga 
målpunkter 
ligger utanför 
cykelvägen 

Cykelvägnäte
t täcker 
endast delar 
av tätorten. 
Vissa viktiga 
målpunkter 
ligger utanför 
cykelvägen 
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 Berga Loddby Kvarnberget Kättsätter 

C4. Hur stor andel av 
kosningspunkterna 
mellan kommunens 
cykelvägnät och 
biltrafikens huvudnät 
är hastighetssäkrade 
till 30 km/h? (85-
percentil) 

Inget svar Inget svar Inget svar Inget svar 

C5. Är cykeltrafiken 
prioriterad vid drift 
och underhåll. t ex 
snöröjning)? 

Inget svar Inget svar Inget svar Inget svar 

C6. Följer kommunen 
upp mängden 
cykeltrafik (t ex genom 
cykelräkningar eller 
resvaneundersökninga
r)? 

Uppföljning gör 
när kommunen 
känner det 
behövs, vilket 
brukar vara 
relativt ofta 

Uppföljning gör 
när kommunen 
känner det 
behövs, vilket 
brukar vara 
relativt ofta 

Uppföljning gör 
när kommunen 
känner det 
behövs, vilket 
brukar vara 
relativt ofta 

Uppföljning 
gör när 
kommunen 
känner det 
behövs, vilket 
brukar vara 
relativt ofta 

C7. Finns mål och 
handlingsplan för 
cykeltrafiken? 

Kommunen har 
tydliga mål och 
en handlingsplan 

Kommunen har 
tydliga mål och 
en 
handlingsplan 

Kommunen har 
tydliga mål och 
en handlingsplan 

Kommunen 
har tydliga 
mål och en 
handlingsplan 

B1. Hur planeras 
tillgången till 
bilparkering vid 
bostäder i området? 

Parkeringstillgång
en ska underlätta 
ägandet av flera 
bila per hushåll 

Inget svar Inget svar Inget svar 

B2. Hur planeras 
tillgången till 
bilparkering vid 
arbetsplatser i 
området? 

Inget svar Inget svar Inget svar Inget svar 

B3. Hur prioriterat är 
bilvägnätet i tätorten? 

Biltrafiken 
prioriteras före 
kollektiv-, cykel- 
och gångtrafik 

Inget svar Inget svar Inget svar 

B4. Generell 
parkeringstillgång i 
tätorten 

 

 

 

 

Det är inga 
problem att hitta 
en ledig p-plats 
nära besöksmålet 

Det är generellt 
få p-platser 
anlagda 

Det är inga 
problem att hitta 
en ledig p-plats 
nära 
besöksmålet 

Det är inga 
problem att 
hitta lediga p-
plats nära 
besökmålet 
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B5. Förväntat 
bilinnehav i området 
(Medel i Sverige 2009: 
461 bilar/1000 
invånare. Min 290. 
Max I694) 

Inget svar Inget svar Inget svar Inget svar 

B6. Hur är 
inställningen till att 
bygga nya vägar i 
kommunen? 

Inget svar Inget svar Inget svar Inget svar 

B7. Finns mål och 
handlingsplan för att 
minska biltrafiken? 

 

 

Kommunen har 
tydliga mål och 
en handlingsplan 

Kommunen har 
tydliga mål och 
en 
handlingsplan 

Kommunen har 
tydliga mål och 
en handlingsplan 

Kommunen 
har tydliga 
mål och en 
handlingsplan 

M1. Arbetar 
kommunen med 
mobility management 
dvs. mjuka åtgärder 
för att ändra 
resbeteende? 

Nej Nej Nej Nej 

M2. Grön 
resplan/mobilitetsplan 

Kommunen 
arbetar inte med 
årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte 
med årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte med 
årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte 
med 
årtgärden 

M3. Kampanjer för 
mer miljövänligt 
resande 

Kommunen 
arbetar inte med 
årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte 
med årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte med 
årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte 
med 
årtgärden 

M4. Samlad 
reseinformation för 
flera färdsätt 

Kommunen 
arbetar inte med 
årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte 
med årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte med 
årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte 
med 
årtgärden 

M5. Utbildning om 
hållbart resande 

Kommunen 
arbetar inte med 
årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte 
med årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte med 
årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte 
med 
årtgärden 

M6. Distansarbete Kommunen 
arbetar inte med 
årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte 
med årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte med 
årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte 
med 
årtgärden 

M7. Resfria möten Kommunen 
arbetar inte med 
årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte 
med årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte med 
årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte 
med 
årtgärden 
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M8. 
Målgruppsanpassade 
kampanjer t.ex. 
testresenärer. 
hälsotrampare 

Kommunen 
arbetar inte med 
årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte 
med årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte med 
årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte 
med 
årtgärden 

M9. Bättre 
cykelfaciliteter (ej 
infrastruktur) 

Kommunen 
arbetar inte med 
årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte 
med årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte med 
årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte 
med 
årtgärden 

M10. Bilpooler Kommunen 
arbetar inte med 
årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte 
med årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte med 
årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte 
med 
årtgärden 

M11. Sparsam 
körning/Eco-driving 

 

 

Kommunen 
arbetar inte med 
årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte 
med årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte med 
årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte 
med 
årtgärden 

M12. Hur länge har 
kommunen arbetat 
med mobility 
management? 

Kommunen 
arbetar inte med 
årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte 
med årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte med 
årtgärden 

Kommunen 
arbetar inte 
med 
årtgärden 
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Bilaga 3 – Trafikmätningarna 
 Mätpunktsnr: 1008.05   Gatutyp:  Lokalgata    
 Adress: Bergagatan   Skyltad hastighet: 30 km/h   
 Del: Söder om Lindövägen        
 Mätvecka: 1620   Fordonsklass: Fordon    
 Körriktning: 3 Båda riktningarna       
           
           
  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag   
                   

   
2016-05-16 

2016-05-
17 

2016-05-
18 

2016-05-
19 

2016-05-
20 

2016-05-
21 

2016-05-
22   

 Timme               Vadt Vdt 

 00 - 01 ---  0  1  0  2  9 --- 2 --- 

 01 - 02 ---  1  0  1  1  5 --- 2 --- 

 02 - 03 ---  0  2  2  3  5 --- 2 --- 
 03 - 04 ---  0  0  0  3  3 --- 1 --- 

 04 - 05 ---  0  0  2  0  5 --- 1 --- 

 05 - 06 ---  3  3  5  4  1 --- 3 --- 
 06 - 07 ---  23  27  20  17  2 --- 18 --- 

 07 - 08 ---  54  82  62  48  5 --- 50 --- 

 08 - 09 ---  47  48  46  45  15 --- 40 --- 
 09 - 10 ---  31  30  28  30  44 --- 33 --- 

 10 - 11 ---  34  23  19  34  37 --- 29 --- 

 11 - 12 ---  38  30  35  38  42 --- 37 --- 
 12 - 13 ---  41  37  34  52  68 --- 46 --- 

 13 - 14  0  37  32  40  43  49 --- 34 --- 

 14 - 15  0  41  42  38  58  44 --- 37 --- 
 15 - 16  0  47  31  49  74  29 --- 38 --- 

 16 - 17  0  72  74  57  69  29 --- 50 --- 

 17 - 18  0  82  73  70  76  41 --- 57 --- 
 18 - 19  0  59  56  46  60  35 --- 43 --- 

 19 - 20  0  37  46  37  41  32 --- 32 --- 

 20 - 21  0  27  31  24  22  9 --- 19 --- 
 21 - 22  0  15  16  16  16 --- --- 13 --- 

 22 - 23  5  3  12  9  15 --- --- 9 --- 

 23 - 24  5  3  3  5  9 --- --- 5 --- 

           
 Summa --- 695 699 645 760 --- --- 601 --- 

           

 Maxtimme förmiddag: 
 

2016-05-
18 

, klockan 07 - 08 82 Fordon 
  

 Maxtimme eftermiddag: 
 

2016-05-
17 

, klockan 17 - 18 82 Fordon 
  

           
 Vadt = Veckovardagsdygnstrafik        
 Vdt = Veckodygnstrafik         
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Mätpunktsnr: 1208.00   Gatutyp:  Lokalgata    
Adress: Loddbyvägen  Skyltad hastighet: 50 km/h   
Del: Norr om Hagvägen        
Mätvecka: 1620   Fordonsklass: Fordon    
Körriktning: 3 Båda riktningarna       
          
          

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag   
                 

 
2016-05-

16 
2016-05-

17 
2016-05-

18 
2016-05-

19 
2016-05-

20 
2016-05-

21 
2016-05-

22   
Timme               Vadt Vdt 

00 - 01 ---  0  0  0  0  2 --- 0 --- 
01 - 02 ---  0  1  1  2  1 --- 1 --- 
02 - 03 ---  0  0  0  0  0 --- 0 --- 
03 - 04 ---  0  0  0  0  0 --- 0 --- 
04 - 05 ---  3  4  3  1  0 --- 2 --- 
05 - 06 ---  3  4  7  6  3 --- 5 --- 
06 - 07 ---  26  19  19  25  1 --- 18 --- 
07 - 08 ---  36  32  35  32  5 --- 28 --- 
08 - 09 ---  18  29  18  15  18 --- 20 --- 
09 - 10 ---  16  14  24  15  24 --- 19 --- 
10 - 11 ---  17  15  12  20  34 --- 20 --- 
11 - 12 ---  9  11  19  20  36 --- 19 --- 
12 - 13 ---  13  20  23  26  42 --- 25 --- 
13 - 14  0  21  19  14  28  41 --- 20 --- 
14 - 15  8  20  28  33  30  31 --- 25 --- 
15 - 16  21  13  25  19  45  27 --- 25 --- 
16 - 17  33  40  41  37  41  42 --- 39 --- 
17 - 18  43  36  44  36  42  22 --- 37 --- 
18 - 19  30  34  31  45  15  21 --- 29 --- 
19 - 20  18  26  30  20  12  1 --- 18 --- 
20 - 21  20  16  17  27  13  0 --- 16 --- 
21 - 22  8  11  11  15  5 --- --- 10 --- 
22 - 23  2  3  2  3  2 --- --- 2 --- 
23 - 24  0  0  0  2  8 --- --- 2 --- 

          
Summa --- 361 397 412 403 --- --- 380 --- 

          

Maxtimme förmiddag: 
 

2016-05-
17 

, klockan 07 - 08 36 Fordon 
  

Maxtimme eftermiddag: 
 

2016-05-
19 

, klockan 18 - 19 45 Fordon 
  

          
Vadt = Veckovardagsdygnstrafik        
Vdt = Veckodygnstrafik         
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Mätpunktsnr: 1010.24   Gatutyp:  Lokalgata    
Adress: Långdansgatan  Skyltad hastighet: 30 km/h   

Del: 
Söder om 
Åselstadsvägen        

Mätvecka: 1620   Fordonsklass: Fordon    
Körriktning: 3 Båda riktningarna       
          
          
 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag   
                 

 
2016-05-

16 
2016-05-

17 
2016-05-

18 
2016-05-

19 
2016-05-

20 
2016-05-

21 
2016-05-

22   
Timme               Vadt Vdt 

00 - 01 ---  5  5  3  4  7 --- 5 --- 
01 - 02 ---  2  2  1  0  8 --- 3 --- 
02 - 03 ---  3  4  2  6  9 --- 5 --- 
03 - 04 ---  1  0  0  0  6 --- 1 --- 
04 - 05 ---  6  8  5  8  4 --- 6 --- 
05 - 06 ---  13  13  17  11  1 --- 11 --- 
06 - 07 ---  39  39  31  36  12 --- 31 --- 
07 - 08 ---  62  60  61  65  20 --- 54 --- 
08 - 09 ---  47  58  53  42  12 --- 42 --- 
09 - 10 ---  24  28  26  26  39 --- 29 --- 
10 - 11 ---  31  31  25  23  57 --- 33 --- 
11 - 12 ---  39  45  46  40  58 --- 46 --- 
12 - 13 ---  35  34  52  51  68 --- 48 --- 
13 - 14  0  43  40  45  48  55 --- 38 --- 
14 - 15  0  54  49  42  53  61 --- 43 --- 
15 - 16  0  70  75  68  75  50 --- 56 --- 
16 - 17  73  91  81  83  91  53 --- 79 --- 
17 - 18  82  88  84  83  94  48 --- 80 --- 
18 - 19  62  52  57  60  61  43 --- 56 --- 
19 - 20  58  62  41  38  38  33 --- 45 --- 
20 - 21  44  45  31  32  50  0 --- 34 --- 
21 - 22  27  25  32  22  31 --- --- 27 --- 
22 - 23  12  5  15  18  23 --- --- 15 --- 
23 - 24  6  9  7  8  11 --- --- 8 --- 

          
Summa --- 851 839 821 887 --- --- 795 --- 

          

Maxtimme förmiddag: 
 

2016-05-
20 

, klockan 07 - 08 65 Fordon 
  

Maxtimme eftermiddag: 
 

2016-05-
20 

, klockan 17 - 18 94 Fordon 
  

          
Vadt = Veckovardagsdygnstrafik        
Vdt = Veckodygnstrafik         
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Mätpunktsnr: 1011.07   Gatutyp:  Lokalgata    
Adress: Kättsättersgatan  Skyltad hastighet: 30 km/h   
Del: Söder om Skillinggatan        
Mätvecka: 1620   Fordonsklass: Fordon    
Körriktning: 3 Båda riktningarna       
          
          

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag   
                  

  
2016-05-

16 
2016-05-

17 
2016-05-

18 
2016-05-

19 
2016-05-

20 
2016-05-

21 
2016-05-

22   
Timme               Vadt Vdt 

00 - 01 ---  0  0  0  0  1 --- 0 --- 
01 - 02 ---  0  0  0  1  0 --- 0 --- 
02 - 03 ---  0  2  2  0  0 --- 1 --- 
03 - 04 ---  2  0  2  4  0 --- 2 --- 
04 - 05 ---  2  2  1  0  2 --- 1 --- 
05 - 06 ---  3  4  7  6  3 --- 5 --- 
06 - 07 ---  15  21  20  18  1 --- 15 --- 
07 - 08 ---  44  41  41  35  10 --- 34 --- 
08 - 09 ---  17  23  25  22  10 --- 19 --- 
09 - 10 ---  16  23  17  21  24 --- 20 --- 
10 - 11 ---  28  23  26  30  22 --- 26 --- 
11 - 12 ---  23  25  33  35  36 --- 30 --- 
12 - 13 ---  31  24  31  27  29 --- 28 --- 
13 - 14  0  14  26  29  40  32 --- 24 --- 
14 - 15  0  20  32  28  37  34 --- 25 --- 
15 - 16  33  25  28  35  42  31 --- 32 --- 
16 - 17  52  56  50  52  41  42 --- 49 --- 
17 - 18  55  50  61  43  43  31 --- 47 --- 
18 - 19  27  39  33  30  38  20 --- 31 --- 
19 - 20  25  29  16  35  11  5 --- 20 --- 
20 - 21  7  18  14  19  9  0 --- 11 --- 
21 - 22  10  9  11  10  7 --- --- 9 --- 
22 - 23  3  3  9  7  5 --- --- 5 --- 
23 - 24  0  2  5  1  5 --- --- 3 --- 

          
Summa --- 446 473 494 477 --- --- 437 --- 

          

Maxtimme förmiddag: 
 

2016-05-
17 

, klockan 07 - 08 44 Fordon 
  

Maxtimme eftermiddag: 
 

2016-05-
18 

, klockan 17 - 18 61 Fordon 
  

          
Vadt = Veckovardagsdygnstrafik        
Vdt = Veckodygnstrafik         

 
 
Bilaga 4 – Variationsvidd trafikmätningarna 
 
Tabell 14 - Variationsvidd och standardavvikelse per timma på antalet bilresor i Berga.  

Timma på dygnet Variationsvidd Standardavvikelse 
00-01 2 1,0 
01-02 1 0,6 

02-03 1 0,6 
03-04 3 1,7 
04-05 2 1,2 
05-06 2 1,0 
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06-07 10 5,1 
07-08 34 17,1 
08-09 3 1,5 
09-10 2 1,2 
10-11 15 7,8 
11-12 8 4,0 
12-13 18 9,6 
13-14 11 5,7 
14-15 20 10,6 

15-16 43 21,6 
16-17 17 8,7 
17-18 6 3,0 
18-19 14 7,2 
19-20 9 4,5 
20-21 9 4,7 
21-22 0 0,0 
23-24 6 3,0 
24-00 6 3,1 

 
Tabell 25 - Variationsvidd och standardavvikelse per timma på antalet bilresor i Loddby 

Timma på dygnet Variationsvidd Standardavvikelse 
00-01 0 0,0 
01-02 2 0,8 
02-03 0 0,0 
03-04 0 0,0 
04-05 3 1,3 
05-06 4 1,8 
06-07 7 3,8 
07-08 4 2,1 
08-09 14 6,2 
09-10 10 4,6 
10-11 8 3,4 
11-12 11 5,6 
12-13 13 5,6 
13-14 14 5,8 
14-15 13 5,6 
15-16 32 13,9 
16-17 4 1,9 
17-18 8 4,1 
18-19 30 12,4 
19-20 18 7,8 
20-21 14 6,1 
21-22 10 4,1 
23-24 1 0,6 
24-00 8 3,8 

 
Tabell 26 - Variationsvidd och standardavvikelse per timma på antalet bilresor i Kvarnberget 

Timma på dygnet Variationsvidd Standardavvikelse 
00-01 2 1,0 
01-02 2 1,0 
02-03 4 1,7 
03-04 1 0,5 
04-05 3 1,5 
05-06 6 2,5 
06-07 8 3,8 
07-08 5 2,2 
08-09 16 7,0 
09-10 4 1,6 
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10-11 8 4,1 
11-12 7 3,5 
12-13 18 9,8 
13-14 8 3,4 

14-15 12 5,4 
15-16 7 3,6 
16-17 10 5,3 
17-18 11 5,0 
18-19 9 4,0 
19-20 24 11,6 
20-21 19 9,5 
21-22 10 4,8 
23-24 18 7,6 
24-00 4 1,7 

 
Tabell 27 - Variationsvidd och standardavvikelse per timma på antalet bilresor i Kättsätter 

Timma på dygnet Variationsvidd Standardavvikelse 
00-01 0 0,0 
01-02 1 0,5 
02-03 2 1,2 
03-04 4 1,6 
04-05 2 1,0 
05-06 4 1,8 
06-07 6 2,6 
07-08 9 3,8 
08-09 8 3,4 
09-10 7 3,3 
10-11 7 3,0 
11-12 12 5,9 
12-13 7 3,4 
13-14 26 10,7 
14-15 17 7,2 
15-16 17 7,6 
16-17 15 6,3 
17-18 18 8,5 
18-19 9 4,2 
19-20 24 11,1 
20-21 10 4,5 
21-22 4 1,7 
23-24 6 2,6 
24-00 4 2,1 

 
 
 
 
 


