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Sammanfattning 
 
Den nya järnvägssträckningen, förbi Örnsköldsvik innebär att en ny station, Norra station, 
kommer att anläggas. Var denna station ska lokaliseras har stor betydelse för hur tillgänglig 
den kommer att bli för befolkningen i Örnsköldsvik. 
 
Örnsköldsviks kommun har själva tagit fram ett förslag till en lokalisering av Norra station 
och den här rapporten visar på hur man kan förbättra tillgängligheten till resecentrumet genom 
olika åtgärder. Tillgänglighet beror mycket på vilka hinder och barriärer det finns längs de 
stråk man ska förflyttas längs, men utgångspunkten för tillgänglighet kommer alltid att handla 
om avstånd eftersom det sker förflyttningar. Behovet av tillgänglighet är som störst för äldre 
och personer med funktionshinder och därför är det viktigt att man tänker på dessa grupper i 
första hand när man arbetar med att förbättra tillgängligheten. Nya lokaliseringsalternativ har 
även tagits fram och undersökts för att visa var den bästa lokaliseringen ligger ur 
tillgänglighetssynpunkt. Med hjälp av programvaran ArcView 3.2 har analyser av 
tillgängligheten gjorts utifrån olika planindikatorer, dessa har använts som verktyg för att få 
fram avstånd i tid och meter för gående och cyklister.  
 
För att få fram tidsavstånd för gående har även lutningar ingått som en parameter eftersom 
gånghastigheten påverkas av olika lutningar. Antal boende och anställda inom olika avstånd 
från de olika lokaliseringsalternativen har även ingått i analyserna där boende och anställda 
närmast lokaliseringsalternativen värderats högst. Därefter har en slutlig rangordning av 
alternativen gjorts för att få fram var den bästa lokaliseringen ligger. 
 
Resultaten av analyserna visar att det är två alternativ som är lika bra lokaliseringar utifrån de 
planindikatorer som valts. Det ena alternativet är ett av de två alternativ jag tagit fram och det 
andra är det förslag Örnsköldsviks kommun lagt fram.  
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Abstract 
 
The new railway building, past Örnsköldsvik implies that a new station, Norra station, will be 
built. Where this station will be located has great importance for how accessible it will be for 
the population of Örnsköldsvik. 
 
The municipal of Örnsköldsvik have themselves made a proposal for a location of Norra 
station and this report shows how you can improve the accessibility to the station through 
different measures. Accessibility depends a lot on what obstacle and barriers there is along 
those paths you travel by, but the starting point will always be about distance since there 
occur removals. The need of accessibility is biggest for older and people there are physically 
challenged and that’s why it’s so important that you have those groups in mind in first case 
when you work to improve the accessibility. New localisation alternatives have also been 
produced and examined to show where the best location is situated out of point of 
accessibility. With the help of the software ArcView 3.2 analysis of the accessibility have 
been made out of different indicators, these have been used as a tool to get distance in time 
and meter for pedestrians and bicyclists. 
 
To get the distance of time for pedestrians the gradients also have been included as a 
parameter because the speed of pedestrians affects by different gradients. The number of 
housing and employers in different distances from the different localisation alternatives has 
also been included in the analysis where the number of housing and employers nearest the 
localisation alternatives has been valued highest. After that a final order of rank has been 
made to get where the best localisation is situated.  
 
The results of the analysis show that there are two alternatives that are equal in the way of 
localisations out the indicators that have been chosen. The first alternative is the one that I 
brought forth, while the other is the one that the municipal of Örnsköldsvik produced.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
En ny järnvägssträckning, Botniabanan, kommer att dras från Ångermanälven norr om 
Kramfors via Örnsköldsvik till Umeå. Sträckan mellan Ångermanälven och Husum ska vara 
klar 2008. Detta medför att ett nytt resecentrum, Norra station, måste anläggas i Örnsköldsvik. 
För att Norra station ska få en hög tillgänglighet gäller det att se till så att alla som behöver 
har möjlighet att ta sig till och från stationen. Det innebär att även personer med 
funktionshinder ska kunna utnyttja Norra station. 
 
Omkring 10 % av Sveriges befolkning anses ha någon form av funktionsnedsättning (Svenska 
Kommunförbundet, 2003). Denna del av befolkningen ska ha lika stor rätt att kunna delta i 
samhället som övriga medborgare, det är målet med den svenska handikappolitiken.  
 
En viktig aspekt man måste ha i åtanke är att funktionsnedsättning och handikapp inte är 
samma sak. Ett handikapp uppstår först vid mötet av en otillgänglig omgivning och kan bland 
annat bero på brister i miljön. Det kan gälla felaktig detaljutformning som exempelvis en för 
hög nivåskillnad, felaktig beläggning, höga trottoarkanter med mera. 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att analysera tillgängligheten i området kring den tänkta 
lokaliseringen av ett nytt resecentra, Norra station samt att ta fram förslag till åtgärder för att 
om möjligt förbättra den. Nya lokaliseringsalternativ kommer även att tas fram för att 
undersöka om dessa möjligtvis kan vara bättre ur tillgänglighetssynpunkt. 
 

1.3 Metod 
 
Arbetet kommer att utföras genom litteraturstudier samt genom analyser med dataprogrammet 
Arcview 3.2. 

 

1.4 Avgränsningar 
 
Den geografiska avgränsningen är ett område med en radie på 1000 m runt Norra station. 
 

1.5 Områdesbeskrivning 
 
Örnsköldsvik ligger i Höga kusten området vilket innebär att landskapsbilden är väldigt 
kuperad. I det studerade området är det särskilt den östra delen intill sjukhuset där 
höjdskillnaderna är stora. Genom området går även två större vägar, E4 och väg 352 
(Björnavägen) se figur 1 nedan. 
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Figur 1. Det studerade området med en radie av 1000 m från det planerade Norra station. 
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2 Funktionshinder och tillgänglighet 
 

2.1 Begreppet tillgänglighet 
 
Tillgänglighet är ett vitt begrepp och att göra en entydig definition är svårt. Det finns flera 
olika typer av tillgänglighet men menar man fysisk tillgänglighet så handlar det om 
förflyttningar i den rumsliga miljön. När människor befinner sig på en plats och behöver ta sig 
till en annan plats för att ta del av något uppkommer behovet av tillgänglighet. 
Markanvändningen i staden blir därför viktig för att kunna ha sådana strukturer som skapar 
korta avstånd och därmed korta förflyttningar. När man bedömer den fysiska/rumsliga 
tillgängligheten så kommer avståndet att bli utgångspunkten för bedömningen. Är avståndet 
noll så blir alla andra faktorer ointressanta eftersom det då inte heller blir någon förflyttning. I 
figur 2 redovisas en precisering av begreppet tillgänglighet där man kan se hur olika faktorer 
hänger samman. 
 

 
Figur 2. Precisering av begreppet tillgänglighet (Reneland, 1998). 
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2.2 Lagar, förordningar och direktiv 

2.2.1 FN: standardregler 
 
I december 1993 antog FN: s generalförsamlig ett förslag om internationella regler för 
personer med funktionshinder. I 22 regler preciseras hur delaktighet och jämlikhet i samhället 
ska kunna genomföras. FN: s standardregler är inte juridiskt bindande men ställer politiska 
och moraliska krav. Detta har den svenska regeringen ställt sig bakom.  
 
Regel nr. 5a beskriver tillgänglighet och hur människor ska få tillgång till den yttre miljön. 
Under punkt 1 står följande: ”Staterna bör ta initiativ till åtgärder i den yttre miljön för att 
undanröja hinder mot tillgänglighet.” Detta bör innebära att regler och riktlinjer utvecklas och 
att det övervägs att lagstiftningsvägen säkra tillgängligheten på olika områden, t.ex. 
tillgängligheten till bostäder och andra byggnader, kollektivtransporter och andra 
kommunikationsmedel, gator och andra miljöer utomhus.” (Regeringspropositionen 
1999/2000:79, 2005) 
 

 

2.2.2 Plan- och bygglagen 
 
I Plan- och bygglagen (PBL) nämns inte ordet tillgänglighet. Men begreppet kan ändå tolkas 
ingå i vissa formuleringar. I 2 kap. 2 § kan man läsa ” Planläggning skall, med beaktande av 
natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur…” samt ”Även en från social 
synpunkt god livsmiljö…”. En ändamålsenlig struktur och god livsmiljö kan här ingå i 
begreppet tillgänglighet. 
 
”Inom områden med sammanhållen bebyggelse skall bebyggelsemiljön utformas med hänsyn 
till behovet av möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att 
använda området. ”Inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse 
skall det finnas lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse samt möjlighet att 
anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service” (PBL 2:4). I denna paragraf 
anger man personer som kan ha olika typer av funktionshinder och som har behov av en god 
tillgänglighet. Man skriver även ”inom eller i nära anslutning” där avståndet kommer in som 
en viktig faktor i begreppet tillgänglighet.  
 

 

2.3 Målen för den nationella handikappolitiken 
 
Regeringen har tagit fram tre huvudområden som anses viktiga för handikappolitiken där 
insatserna främst bör inriktas mot: 
 

• att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer, 
• att skapa ett tillgängligt samhälle, samt 
• att förbättra bemötandet. 
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En viktig bedömning som regeringen kommit fram till för ökad tillgänglighet i offentlig miljö 
är att enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och användbarheten för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga bör vara åtgärdade före utgången av 2010 i 
befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser. Även 
kollektivtrafiken bör vara tillgängligt år 2010 (Regeringspropositionen 1999/2000:79, 2005). 
 
 

2.5  Funktionsnedsättning och handikapp 
 
Det är viktigt att man har klart för sig vad som skiljer mellan en person med 
funktionsnedsättning och en handikappad person eftersom det finns möjligheter att undvika 
handikapp. Om en person har en eller flera funktionsnedsättningar betyder det att denna har 
en skada eller sjukdom som trots behandling leder till funktionsnedsättning. Men ett 
handikapp uppstår först när personen med funktionsnedsättning inte kan hantera eller klara av 
den miljö som personen befinner sig i. Det innebär alltså att det är miljön som avgör om en 
person är handikappad eller inte. Ett exempel på detta kan man se i figur 3. (AB Svensk 
Byggtjänst, 2002) 
 

 
Figur 3. Till vänster i bild ser man en person med handikapp och till höger en person utan 
handikapp. 

 

2.5.1 Statistik om funktionsnedsättning 
 
Sveriges befolkning blir allt äldre. Mellan år 2000 och 2020 beräknas andelen äldre öka från 
17 % till nära 22 %. Andelen äldre över 80 år kommer bara att öka marginellt men efter år 
2020 kommer denna grupp att öka kraftigt. Med stigande ålder ökar också andelen med 
funktionsnedsättning och funktionsnedsättningens svårighetsgrad. Diagram 1 visar hur många 
i respektive åldersgrupp som har funktionsnedsättning (Svenska Kommunförbundet, 2003). 
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Diagram 1. Andel funktionshindrade i olika åldersgrupper. 
 

 
 
Följande statistik ger en bild av hur många inom olika kategorier av funktionsnedsättning som 
får problem med tillgängligheten i trafiksystemet. Sammantaget är det 10 % av befolkningen 
som drabbas av detta. 
 

• Ca 560 000 personer över 16 år är rörelsehindrade och av dessa behöver ca 347 000 
hjälp eller hjälpmedel för att förflytta sig. Ca 100 000 behöver rullator. 

• En miljon människor har reumatiska sjukdomar. 
• Drygt 165 000 personer över 16 år är synskadade. Av dessa är ca 23 000 blinda eller 

gravt synskadade. 
• Ca 980 000 personer har nedsatt hörsel. 
• Ca 1300 personer är dövblinda. 
• Ca 36 000 personer beräknas ha en utvecklingsstörning. 16 000 personer har en grav 

utvecklingsstörning. 
 

 

2.6 Utformning av tillgängligt övergångsställe 
 
För funktionshindrade är det viktigt att gatumiljön är enkel att använda och konsekvent i sin 
utformning. Stockholms stads Tillgänglighetsprojekt har tagit fram beskrivningar över hur 
olika delar i gatumiljön ska utformas. Hur övergångsställen ska utformas för att vara 
tillgängligt på ett bra sätt beskrivs nedan (Stockholms stads tillgänglighetsprojekt, 2005). 
 
Gångbana 3m eller bredare 
Kantstenen på gångbanan utformas här med en ramp som är 1 m bred och som går ner till 
körbanenivå. Rampen placeras alltid längst bort från korsningen vid övergångsstället 
beroende på trafikjuridik och att utformningen alltid ska vara konsekvent. Övrig kantsten 
längs övergångsstället utformas med en 5 cm hög kant. Övergångsstället bör också vara 
vinkelrätt mot gångbanan där det är möjligt för att man lättare ska kunna ta ut gångriktningen. 
Stopplinje är endast nödvändig vid signalreglerat övergångsställe. 
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Nedan visas hur utformningen ser ut enligt ritning och i verkligheten. 
Nummerförklaring: 

1. Betongplattor med frilagd ballast (svart/vit marmorkross) 
2. Betongplattor, vita 
3. Signalstolpe eller övergångsställestolpe 
4. Signalstolpe eller vägmärket med påbjuden körbana 

 

 
Figur 3. Detaljskiss över ett tillgängligt övergångställe där gångbanan är 3 m eller bredare. 

 
Figur 4. Bild över ett tillgängligt övergångsställe där gångbanan är 3 m eller bredare. 
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Gångbana smalare än 3 m 
Då gångbanan är smalare än 3 m låter man kantstenen vara sänkt till 3 cm på en sträcka av 1 
m. Övrig kantsten längs övergångsstället utformas som en lutning som går från 3 cm intill 
rampen till 7 cm. I övrigt blir utformning på samma sätt som med gångbana 3 m eller bredare, 
förutom att övergångsställestolpen eller signalstolpen är placerad vid gångbanans bakkant.  
 

 

 
Figur 5. Bild över ett tillgängligt övergångsställe där gångbanan är smalare än 3 m. 
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3. Tillgänglighetsplaneringens arbetsgång 
 
För att utföra en mera djupgående studie av hur tillgängligheten ser ut längs vissa stråk finns 
det en process som utgår från kommunförbundets idéskrift Tillgänglig stad, arbetsprocessen 
är sedan tänkt att leda fram till en tillgänglighetsplan. Med stråk menas en sammanhängande 
förbindelse mellan en start- och målpunkt. Det kan vara en gång- och cykelväg som även är 
kombinerad med förflyttning med buss, tåg eller taxi. 
 
Arbetsgången som presenteras är inte utförd i detta arbete men är att rekommendera om en 
djupare analys av hur tillgängligheten ser ut och kan förbättras ska utföras (se figur 6). 
 

 
Figur 6. Arbetsgången enligt Tillgänglig stad. 
 
 
Vid inventeringen av trafiknätet för att bedöma tillgängligheten och vilka hinder som behöver 
undanröjas längs stråken kan det vara bra om man gör en kategorisering av olika 
funktionshinder först. Det här gör man för att undanröja de brister och hinder som finns för 
personer i respektive kategori. Tre stycken kategorier används, A, B och C. Dessa delas sedan 
in i åtta dimensionerande förmågor (DF). 
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3.1 Olika funktionsnedsättningar 
 

3.1.1 Kategori A, Nedsatt rörelseförmåga 
 
DF 1. Personer som använder manuell rullstol. 
Har inte förmågan att kompensera med kroppen för plötsliga inbromsningar och har svårt att 
klara av sidolutningar. 
 
DF 2. Personer som använder elrullstol. 
Klarar att förflytta sig längre sträckor och med större lutning än DF 1 men har i övrigt samma 
begränsningar. 
 
DF 3. Personer som använder rullator, käpp eller kryckkäpp. 
De har svårigheter att gå på ojämnt underlag, klarar endast av kortare sträckor innan de 
behöver vila och får problem med sidolutningar. 
 
Begränsningar för kategori A: 
För både DF 1 och DF 3 gäller att en förflyttning längre än 100 m kommer att utgöra ett 
hinder. Någon sådan begränsning finns däremot inte för DF 2. För samtliga förmågor krävs 
vid mittrefug att den är minst 1.5 m bred, för busshållplatser krävs en hållplatsplattform som 
är minst 4.5 m bred. Andra viktiga begränsningar framgår av tabellen nedan. 
 
Tabell 1. 
Dimensionerande förmåga 1 2 3 
Lutning, lång sträcka Högst 2 % Högst 8 % Högst 2 % 
Lutning, kort sträcka Högst 5 % Högst 8 % Högst 8 % 
Sidolutning Högst 1 % Högst 2.5 % Högst 1 % 
Kanstenshöjd vid gc-korsning Högst 2 cm Högst 4 cm Ingen kant 
 

3.1.2 Kategori B, Nedsatt perceptionsförmåga 
 
DF 4. Personer med nedsatt syn. 
Dessa har mycket svårt att överblicka omgivningen, har problem att uppfatta nivåskillnader, 
har stora problem att gå på ojämnt underlag, behöver tydliga visuella kontraster, har stora 
problem med sidolutningar. 
 
DF 5. Personer som är gravt synsvaga eller blinda. 
Dessa har små eller inga möjligheter alls att överblicka omgivningen, behöver tydliga taktila 
konstraster, behöver akustisk vägledning. Har i övrigt samma begränsningar som för DF 4. 
 
DF 6. Personer med nedsatt hörsel. 
Är i behov av hörapparat eller helt döva och har svårt att uppfatta tal och ljud. 
 
Begränsningar för kategori B: 
För både DF4 och DF5 gäller att större förflyttningar än 300 m utgör hinder och om 
sidolutningarna är större än 2.5 %. För DF finns inga liknande begränsningar, där handlar det 
mer om obefintlig eller svårläst visuell information på hållplatser. 
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3.1.3 Kategori C, Nedsatt kognitiv förmåga 
 
DF 7. Personer med kognitiv förmåga. 
Personer med utvecklingsstörning har ett kognitivt funktionshinder vilket gör att de har svårt 
att göra snabba bedömningar, att orientera sig och hantera plötsliga förändringar. 
 
Begränsningar för kategori C: 
Deras begränsningar är svårdefinierbara men handlar mycket om svårigheter att förstå 
trafikmiljön eller att läsa textad information som inte kompletterats med symboler. 

3.1.3 Kategori D, Allergier 
 
DF 8. Personer med allergi och överkänslighet. 
Dessa personer får allergiska reaktioner av dofter, rök, emissioner, avgaser, pollen m.m. 
 
Begränsningar för kategori D: 
Kan begränsas av allergiframkallande växtlighet längs gångytor, avsaknad av rökförbud eller 
rökfria zoner på plattformar och avsaknad av förbud mot pälsdjur i kollektivtrafikens fordon. 
 
Som ett komplement till Tillgänglig stads arbetsprocess för att ta fram en tillgänglighetsplan 
finns även ett inventeringsformulär för gångvägar som Handikappombudsmannen gett ut (se 
bilaga 1). Den kan även användas helt separat om inte en tillgänglighetsplan är tänkt att 
utföras. 

3.2 TRÅD -82 –Allmänna råd för planering av stadens  trafiknät 
 
TRÅD – Allmänna råd för planering av stadens trafiknät utkom 1982 och har utarbetats av 
Planverket, Naturvårdsverket, Trafiksäkerhetsverket och Vägverket. De allmänna råd som 
presenteras är inte bindande utan visar hur man lämpligen kan gå tillväga utan att utesluta 
andra lösningar eller alternativ. 
 
Något som införts i TRÅD är de kvalitetsnivåer som beskriver kvalitéerna för de råd som 
tagits fram. Dessa framförs i tre olika färger, grön, gul och röd och är ofta kopplade till direkt 
mätbara värden som antal fordon, meter osv.   
 
 
 

 
 
 

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

Kan tillämpas vid besvärliga planeringsförutsättningar som exempelvis kan 
förekomma vid förändringar i befintliga områden.  
 
Innebär en låg standard som i regel bör undvikas. 
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Med dessa kvalitetsnivåer kan man sedan få fram en kvalitetsbedömning som tillsammans 
med de råd som presenteras i TRÅD bl.a. kan användas: 
 

• Vid planering av nya områden, för att t.ex. bedöma olika planalternativ. 
• Vid studier av hur en planerad samlad nybebyggelse påverkar ett befintligt område. 
• För att hitta var biltrafiken utgör ett säkerhetsproblem eller var den orsakar 

miljöstörningar i ett befintligt område och för att bedöma olika åtgärder. 
• För att ge tillståndsbilder över en gammal stadsdel eller liknande att ligga till grund för 

en upprustning av gatumiljön, grönytor och bostadshus. 
 
 

3.3 TRAST – Trafik för attraktiv stad 
 
TRAST - Trafik för en attraktiv stad är ett planeringsverktyg som är framtagen av Svenska 
Kommunförbundet tillsammans med Vägverket, Banverket och Boverket. Den består av två 
delar, handboken och underlag. Handboken beskriver den arbetsprocess som är till grund för 
kommunens trafikstrategi. Den kan sammanfattas i fyra punkter: 
 

• Förankring – det är viktigt att medborgare och andra berörda får vara delaktiga under 
arbetsprocessens gång så att beslutet sedan väl kan förankras. 

• Mål  – under processens gång bör målen preciseras med stöd av översiktsplanen som 
är vägledande. 

• Nulägesbeskrivning – ska beskriva vad som behövs förändras och utgöra grund för 
en jämförelse med alternativa trafiklösningar. 

• Alternativ och analys – alternativa trafiklösningar tas fram för att sedan bedöma 
deras konsekvenser med avseende på stadens karaktär, resbehov, tillgänglighet, 
trygghet, trafiksäkerhet, miljöpåverkan samt trafiksystem. 

 
Underlag innehåller faktaunderlag för arbetet med trafikstrategin, trafikplaner och 
åtgärdsprogram. Den tar bl.a. upp hur man kan göra gång- och cykelvägnätet mer attraktivt. I 
Sverige är det 29 % av alla resor som gång- och cykeltrafiken står för. Den genomsnittliga 
reslängden till fots är ca 1 km. Det finns många olika faktorer som påverkar hur attraktivt 
gång- och cykelvägnätet är. Faktorer som påverkar är bl.a. topografi och lutningar, 
separeringsgraden mellan fotgängare och cyklister, gångytornas jämnhet, standarden på 
vinterväghållningen, omgivande miljö, belysning och övergångställenas utformning och 
säkerhet. För att göra förbättringar i gång – och cykelvägnätet är en bra utgångspunkt att se 
vilka behov funktionshindrade som grupp har. Genom att göra åtgärder som denna grupp har 
behov av leder det till förbättringar även för övriga gående. 
 

3.5 Säkra gångpassagen 
 
Säkra gångpassagen är en handbok för analys och utformning av platser där gående korsar 
körbanan och är utgiven av Vägverket. Handboken visar den planeringsmodell som används 
för att uppnå de kvalitetsanspråk man har vid utformning av gångpassager. Dessa är följande: 
 

• God trafiksäkerhet. Gående skall kunna korsa körbanan utan att riskera att dödas eller 
skadas allvarligt. 
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• God framkomlighet. Väntetiderna skall vara korta och gångpassagerna enkla och 
bekväma att utnyttja. Riskfyllda beteenden skall motverkas och förflyttningarna skall 
vara bra. 

• God tydlighet. Gående och fordonsförare skall snabbt uppfatta var gångpassagen är 
och vilka regler som gäller där. 

 
Planeringsmodellen som beskrivs sker i fyra steg, urval, bedömning, förändring och 
genomförande. Steg 1 består av att: 
 

• Kartlägga gångnäten 
• Lokalisera anspråken på att korsa fordonstrafiknäten 
• Ange antal och kategori av gående som vill korsa fordonstrafiknäten. 
• Ange behov av ordnade gångpassager. 

 
I steg 2 gör man en bedömning av kvaliteterna trafiksäkerhet, framkomlighet och tydlighet. 
Trafiksäkerheten kan bedömas utifrån punkthastigheten på gångpassagen på gator och vägar 
där hastigheten är 50 km/h eller lägre. Med hjälp av tabell 2 nedan kan trafiksäkerheten på 
gångpassagen bedömas. 
 
 
 
Tabell 2. Bedömning av gåendes trafiksäkerhet. 
Fordonstrafikens punkthastighet på gångpassagen (km/h)   
Grön trafiksäkerhet Gul trafiksäkerhet Röd trafiksäkerhet 

Högst 30 30 - 40 Högre än 40 
 
 
Framkomligheten vid gångpassagen beror främst på hur bra den fungerar för rörelsehindrade 
och synskadade samt väntetiden för att korsa körbanan. Tabell 3 nedan används för att 
bedöma hur väl kvalitetsnivåerna uppfylls för rörelsehindrade och synskadade. 
 
 
Tabell 3. Rörelsehindrades och synskadades anspråk. 
Kategori  Grön framkomlighet  Gul framkomlighet  Rö d framkomlighet  
Rörelsehindrade Lätt att förflytta sig mellan Mindre lätt att förflytta sig Svårt att förflytta sig mellan 
 Gångyta och köryta. mellan gångyta och köryta. gångyta och köryta 

 
Jämn ytbeläggning med 
hög friktion. 

Mindre jämn ytbeläggning 
med lägre friktion. 

Ojämn ytbeläggning med 
låg friktion. 

    
Synskadade 
 
 
 

Lätt att uppfatta vad som 
är gångyta respektive 
köryta. 
Lätt att orientera sig från 

Mindre lätt att uppfatta vad 
som är gångyta respektive 
köryta 
Mindre lätt att orientera sig 

Svårt att uppfatta vad som 
är gångyta respektive 
köryta. 
 

 

gångbanan via körbanan 
till motsatta gångbanan. 
 
 

från gångbanan via 
körbanan till motsatta 
gångbanan. 
 

Svårt att orientera sig från 
gångbanan via körbanan till 
motsatta gångbanan. 
 

 
 
För att korsa körbanan krävs att tiden som krävs att gå över gatan är större än tidsluckan 
mellan två fordon mellan gångpassagen. Ju längre väntetiden på denna tidslucka blir ju större 
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är risken för ett farligt beteende av den gående. För en bedömning av väntetiden kan tabell 4 
nedan användas. 
 
Tabell 4. Framkomligheten vid olika väntetider för att korsa gatan. 

De gåendes väntetid i sekunder   
Grön framkomlighet Gul framkomlighet Röd framkomlighet 

Mindre än 20 20 - 30 Mer än 40 
 
 
Tydlighet är den sista punkten som ska bedömas. Gångpassagen bör placeras, utformas och 
utmärkas så att den blir tydlig för alla som ska använda den. Med tabell 5 nedan kan 
tydligheten bedömas. 
 
 
Tabell 5. Bedömning av tydligheten. 
  Grön tydlighet Gul tydlighet Röd tydlighet 
Placering I omedelbar  anslutning till I nära  anslutning till gångstråk, Inte i nära anslutning till 
 gångstråk, anslutande gång- anslutande gångbana etc. gångstråk, anslutande   
 bana etc.   gångbana etc. 
Utformning Utformad för grön  Utformad för minst gul  Inte utformad för minst gul  
 framkomlighet och säkerhet, framkomlighet och säkerhet, framkomlighet och säkerhet. 
 samt väl  infogad i vägens samt måttligt  infogad i Inte väl infogad i vägens 
 gestaltning och materialval. vägens gestaltning och  gestaltning och materialval.  
   materialval   
Utmärkning Vid övergångställe eller  Vid övergångsställe eller Vid övergångsställe eller  

 
signalreglering. Utmärkt 
enligt 

signalreglering. Utmärkt enligt 
reglerna och måttligt  

signalreglering. Utmärkt  
enligt reglerna och inte väl   

 
reglerna och väl 
underhållet . 

underhållet 
 

underhållet. 
 

      
 
I steg 3 redovisar man vilka förändringar som är nödvändiga. För gående eftersträvar man att 
uppfylla grön trafiksäkerhet, framkomlighet och tydlighet. Vilken effekt som ger grön 
tydlighet är dock svår att mäta och lämnas därför ute i tabell 6 nedan. 
 
Tabell 6. Kvalitetshöjande åtgärder. 
Kvalitet Förändring Åtgärd Effekt av förändring 
Trafiksäkerhet, Hastighetssäkring till Gupp, vägkudde, förhöjd  Grön 
skadeföljd max 30 km/h gångpassage, gathörn  
  Hastighetssäkring till Avsmalning, sidoförskjutning Gul 
  40 km/h    
Framkomlighet -  Framkomlighet för rörelse- Plan yta, ramp Grön 
detaljutformning hindrade   
    Låg kant, ej högre än 4 cm Gul 
  Framkomlighet för synskadade Kant, dock ej lägre än 4 cm Grön 
    Ledstråk, ledfyr, akustisk signal Gul 
Framkomlighet för Väjningsplikt Övergångsställe Grön 
gående - tidslucka       
 
Steg 4 handlar om planering av genomförandet. Resultatet av steg 1-3 används som grund för 
att med beslutsfattare och berörda parter komma fram till en strategi hur åtgärderna ska 
genomföras.  
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4. Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse 
 
Det finns flera olika syften med att använda indikatorer. Det kan vara för att beskriva nuläget i 
form av ett mätbart tal som sedan kan kvalitetsbedömas i olika färger, t.ex. grön, gul och röd. 
Andra syften kan vara för att göra en uppföljning för att se i vilken riktning utvecklingen går 
i. Indikatorer är också ofta kopplade till mål som man kan följa upp för att se hur väl dessa 
uppfylls. 
 
Det finns två typer av indikatorer, fältindikatorer och planindikatorer. Skillnaden mellan dessa 
beskrivs nedan. 
 

4.1 Fältindikatorer 
 
Fältindikatorer är indikatorer som direkt kan avläsas eller mätas i naturen. För att undersöka 
luftkvalitén i staden kan en sådan indikator vara t.ex. ”antal partiklar i luften inne i  
stadskärnan” 
 

4.2 Planindikator 
 
En planindikator är en indikator som ska kunna utläsas direkt ur en plan eller genom analyser 
av planen. Analyserna kan ske med hjälp av GIS och exempelvis datorprogrammet ArcView 
eller med annan programvara. Planindikatorer ska kunna användas för att ta fram olika 
framtida planalternativ, därför måste planindikatorn vara utformad på ett grövre sätt för att 
kunna täcka upp de osäkerheter som finns i framtiden. Den ska även vara utformad så att 
nuläget kan analyseras och jämföras med en framtida situation. 
 
Hur man väljer en indikator beror på vad man vill mäta. Samhällsplanering med miljömål i 
Sverige (SAMS) är ett projekt som drivits av Boverket och Naturvårdsverket i samarbete med 
flera kommuner och regionala myndigheter. SAMS har utvecklat olika verktyg för att kunna 
användas inom samhällsplanering, ett av dessa är fält- och planindikatorer. SAMS har tagit 
fram närmare 300 olika fält- och planindikatorer som kan användas inom olika områden. 
Utöver dessa finns utrymme att själv skapa egna indikatorer.  
 

4.3 Val av planindikatorer 
 
De planindikatorer jag kommer att använda mig av i analyserna är följande: 
 

• Avstånd i meter från stationsläge till målpunkt 
• Gångtid i minuter från stationsläge till målpunkt 
• Cykeltid i minuter från stationsläge till målpunkt 
• Befolkning inom olika avstånd från stationsläge 
• Antal anställda inom olika avstånd från stationsläge 
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5. Datorstöd i analysen 
 
Det finns flera olika definitioner av begreppet geografiska informationssystem (GIS). Det 
beror på att användningsområdet är så väldigt brett för geografisk information. En definition 
som används är ”Ett datoriserat informationssystem för hantering och analys av geografiska 
data”. Med informationssystem menar man att det rör sig om ett verktyg för förmedling av 
information mellan olika användare. Ett annat nyckelord är geografisk, det innebär att 
systemet eller den programvara man använder ska kunna hantera geografisk data som är 
knuten till en punkt på jorden. Det här visar den gränsdragning som finns, grafikprogram 
klarar av att visa kartbilder men där kan man inte hantera data som är knuten till en specifik 
punkt och därför kan inte dessa program heller kallas för GIS. 
 
Det man vill att ett GIS ska kunna utföra kan sammanfattas i fyra punkter: 
 

• Inläsning och utleverans av data: Systemet ska klara av att läsa in kartor, data från 
satellit- och flygbilder, GPS-mottagare samt egna inhämtade data från exempelvis 
fältundersökningar. Data i olika format ska kunna konverteras så att det går att 
importera och exportera till andra programvaror. 

 
• Datahantering: Det är viktigt att man ska kunna ändra befintlig information och 

uppdatera den vid behov.  
 

• Analys: Det finns mängder av möjligheter att på olika sätt analysera ett GIS. Rumsliga 
data ska kunna sökas ut och analyseras. Ytor och sträckor kan mätas. Man ska även 
kunna analysera data från olika dataskikt (teman) som lagras ovanpå varandra för att 
man på så sätt ska få ut de samband som råder mellan skikten (se figur 7).  

 
• Presentation: Resultat från analyser ska kunna presenteras på ett överskådligt sätt t.ex. 

genom kartbilder, diagram och sammanfattande tabeller. 
 

 

 
Figur 7. Exempel på hur olika lager kan läggas ovanpå varandra i ett GIS (Solna stad, 2005). 
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Figur 8. Sammanfattning av funktionerna i ett GIS 
 
 

5.1 Programvaror 
 
I huvudsak har två stycken programvaror använts. Det ena är ArcView 3.2 som använts för att 
skapa analyser av tillgängligheten. Det andra är Autocad 2004 som mest varit ett komplement 
för att kunna utföra analyserna i ArcView 3.2. 
 

5.1.1 ArcView 3.2 
 
ArcView 3.2 är det program som jag använt mig av för att analysera de kartor och den 
information jag har haft tillgång till. Den version jag har haft tillgång till är den engelska och 
därför kommer även kommandonas namn att skrivas på engelska i rapporten.  
 
Olika tillägg till ArcView har använts där Network Analyst har varit det viktigaste. Med hjälp 
av det så kan man lösa olika trafiknätsproblem, det kan vara t.ex. att hitta närmaste apotek, 
visa snabbaste vägen för utryckningsfordon eller att markera områden man kan nå inom en 
viss tid från en punkt.  
 
Det andra tillägget som använts är Spatial Analyst. Det är ett tillägg som analyserar rumsliga 
data. I mitt fall har det använts till att ta fram boendetäthet och täthet för antalet anställda. 
 

5.1.2 ATP-modellen 
 
ATP-modellen (areal- och transportplanläggnings- modellen) är ett norskt script som är 
utgiven av Asplan Viak Trondheim. Scriptet har använts i ArcView 3.2 och har fungerat mera 
som ett komplement till Network Analyst. Med hjälp av det kan man skriva in vilken 
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hastighet som används för att beräkna restider beroende på om det är till fots eller med cykel 
som jag analyserat.  

 

5.1.3 Autocad 2004 
 
Autocad används mycket till projektering inom olika områden. I mitt fall har programmet 
använts till att skapa sammanhängande länkar i lokalnätet och gång- och cykelvägnätet med 
hjälp av den snap-funktion som inte finns i ArcView 3.2. Programmet har även använts till att 
konvertera dwg-filer till dxf-filer som kan användas i ArcView. 
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6. Målpunkter och gång- och cykelnätet runt Norra s tation i 
Örnsköldsvik 
 
Sammanlagt har åtta stycken viktiga målpunkter tagits fram. Var dessa ligger visas nedan i 
figur 9. 
 

 
Figur 9. Viktiga målpunkter inom det studerade området. 
 

6.1 Land Systems Hägglunds AB 
 
Land Systems Hägglunds AB är ett ledande företag inom produktion av militära fordon och 
har levererat militära fordon till över 40 länder. Företaget sysselsätter ungefär 1100 personer 
och hade år 2004 en omsättning på 3 miljarder kr. (BAE Systems Hägglunds, 2006) 

6.2 Nolaskolan 
 
Nolaskolan är en gymnasieskola som invigdes 1950 och kan erbjuda studier inom 8 olika 
program. Dessa tar emot ungefär 1000 elever. Ca 120 personer jobbar på skolan vilket gör att 
det är en av Örnsköldsviks största arbetsplatser. (Nolaskolan, 2006) 
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6.3 Sjukhuset 
 
Örnsköldsviks sjukhus är ett modernt sjukhus som inrymmer medicin, kirurgi, geriatrik, 
ortopedi, röntgen, centrallabb, ögon, öron, barn, kvinnoklinik med förlossning, psykiatri samt 
akutvård. Sjukhuset har 143 vårdplatser och 1109 tillsvidareanställda samt ca 200 vikarier och 
timanställda (Wiklund Sol-Britt, 2006). På området vid sjukhuset finns även Apoteket Älgen 
och det tidigare sjukhemmet som numera utnyttjas för patienter med längre vårdtider, 
rehabilitering, paramedicinsk verksamhet samt för dialysbehandling. 
 
 

 
Figur 10. Foto av sjukhusets entré. (Carlstedt arkitekter AB, 2006) 
 

6.4 Befolkningskoncentrationer 
 
Målpunkter för bostadsområden har tagits med eftersom utpendlarnas tillgänglighet påverkas 
av hur dessa ligger i förhållande till stationen. Problemet med att använda bostadsområden 
som målpunkt är att det är svårt att avgöra var i bostadsområdet man ska placera punkten, 
därför har jag låtit ArcView beräkna var befolkningskoncentrationerna är som störst. Det 
visade sig att tre stycken områden har en hög befolkningskoncentration (se figur 11) och 
målpunkterna placerades därför i mitten av dessa områden. I något fall kan punkten vara 
något förskjuten men det är enbart p.g.a. att punkten ska träffa antingen en gång- och 
cykelväg eller en lokalväg för att den ska gå att användas i analyserna. 
 
För att ta reda på befolkningstätheten har funktionen Calculate Density använts som finns i 
tilläget Spatial analyst. Tyvärr kan man inte lita på att siffrorna i befolkningstäthet som den 
får fram stämmer. Det här beror på hur stor sökradie man väljer utifrån varje boende. Men det 
är ändå inte det som är intressant, det intressanta är var befolkningskoncentrationerna ligger. I 
figuren nedan visas var de tre stora befolkningskoncentrationerna inom området ligger. 
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Figur 11. De tre största befolkningskoncentrationerna. 
 

6.5 Scandic Hotell 
 
Scandic hotell är ett av Örnsköldsviks största hotell med 103 rum. Hotellet har sju lokaler för 
konferenser och även en relaxavdelning med inomhuspool, motionsrum, bastu och solarium. 
(Scandic hotell, 2006) 
 

 
Figur 12. Foto av Scandic Örnsköldsvik.  
 

6.6 Boende runt Norra station 
 
Inom en radie av 1000 m från Norra station bor det 4391 personer. Av dessa är det 1175 
personer som är 65 år eller äldre vilket är 27 % av de boende i området. Det är betydligt högre 
än genomsnittet för Sveriges befolkning där 17 % är 65 år eller äldre (Statistiska centralbyrån, 
2006). Den här gruppen är viktig att tänka på eftersom den är i större behov av god 
tillgänglighet jämfört med yngre personer. 
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För att ta reda på hur många boende det finns inom de olika avstånden för TRÅDs 
gränsvärden finns det en funktion som heter ”select by theme” som söker av alla punkter med 
antal boende inom olika avstånd. Avstånden i tabellen nedan utgår från Norra station. 
 
Tabell 12. Antal boende inom olika avstånd från Norra station. 
Radie (m) Antal boende 

0 - 320 175 
320 - 480 220 
480 - 640 700 

 
Statistiken över antalet boende kommer sedan att användas i jämförelsen mot de övriga 
lokaliseringsalternativ som ska tas fram. 
 

6.7 Arbetsplatser och anställda runt Norra station 
  
Inom området finns 158 olika typer av verksamheter som totalt har 2423 anställda. En stor del 
av dessa står Hägglunds AB för som är Örnsköldsviks största företag med 1060 anställda. I 
figuren nedan visas tätheten över antalet anställda. Den är framtagen på samma sätt som när 
målpunkterna för befolkningstätheten togs fram. Samma gäller alltså här att siffrorna för 
tätheten inte behöver stämma överens helt med verkligheten eftersom det är sökradien i 
funktionen man använder som har betydelse för hur stor tätheten blir. Siffrorna är medtagna 
för att man ska få en uppfattning om hur mycket tätheten varierar. Det man kan se i figuren 
nedan är att koncentrationen är som störst kring området lite norr om Hägglunds AB. Den 
andra stora koncentrationen är industriområdet längs Ångermanlandsgatan.  
 

 
Figur 20. Täthet av antal anställda inom området.  
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På samma sätt som för boende har även antal anställda personer inom olika verksamheter 
utifrån TRÅDs kvalitetsnivåer tagits fram. Både antalet anställda och antal arbetsplatser visas 
i figuren nedan och utgår från Norra station. 
 
Tabell 13. Antal arbetsplatser och anställda inom olika avstånd från Norra station. 
 Radie (m)  Arbetsplatser  Anställda 
 0 - 320 41 523 
 320 - 480 14 88 
 480 - 640 19 171 
 
Från tabellen ovan är det enbart statistiken över antal anställda som kommer att användas i 
jämförelsen av de lokaliseringsalternativ som ska tas fram 
 
 

6.6 Uppbyggnad av gång- och cykelnätet 
 
Det gång- och cykelnätet som finns idag är inte så omfattande som man kanske kunde önska. 
Det finns flera sträckor där en gång- och cykelväg vore en klar förbättring för tillängligheten. 
Men det finns planer på att bygga ut det. I det nät jag använder mig av är både det befintliga 
och föreslagna gång- och cykelnätet utritat. Uppgifterna om det föreslagna gång- och 
cykelvägnätet kommer från Bo Linnarsson, Tekniska kontoret och Håkan Heldner, Plan- och 
Miljökontoret. Heldner har arbetat med att ta fram förslag till nya gång- och cykelvägar som 
krävs för det nya Norra station. 
 
För att kunna använda tilläget Network Analysts funktion ”hitta bästa färdvägen” var jag 
tvungen att rita ut gång- och cykelnätet i Autocad. Det fanns två anledningar till detta. Den 
grundkarta jag fick tillgång till hade inte heldragna linjer som korsar varandra, se figur 13, 
vilket är nödvändigt för att kunna använda funktionen.  
 

 
Figur 13. Vänster skiss visar hur grundkartan såg ut, höger skiss visar hur den redigerade 
kartan ser ut. 
 
Den andra anledningen är att det inte går att fästa ihop utritade linjer med varandra i ArcView 
3.2 till skillnad från Autocad där det finns en snap-funktion som kan användas. Efter att man 
skapat nätet i Autocad och öppnar filen i ArcView kvarstår dock problemet med att linjerna 
inte är fästa vid varandra, även fast det ser ut så. Därför krävs ett tilläggsprogram, Edit tools. 
Med hjälp av det kan man fixa till nodpunkterna så att linjerna fästs ihop. Programmet finns 
som demo-version som kan hämtas från internet. I nätet med det planerade och befintliga 
gång- och cykelnätet finns även lokalvägarna inritade, se figur 14. Anledningen till att även 
lokalvägar är med är att i den trafiknätsanalys som antogs 2001 anges att högsta hastighet i 
lokalgatunätet ska vara 30 km/h (Trafiknätsanalys, 2005). Risken att skadas dödligt vid denna 
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hastighet är ca 10 %, vilket är avsevärt lägre än för 50 km/h och därför kan man säga att det är 
förhållandevis säkert för gående att även använda dessa gator. 
 

 
Figur 14. Utritat gång- och cykelnät tillsammans med lokalnätet. 
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7. Analys och resultat 
 

7.1 Barriärer 
 
Barriärer är sådant som försvårar eller är omöjligt att korsa. Järnvägar, motorvägar och i 
tätorter huvudgator är exempel på detta. Barriärer kan även vara naturliga som t.ex. 
vattendrag eller bergig topografi. 
 
En tydlig barriär i Örnsköldsvik är E4 som passerar genom staden. En annan barriär är den 
bergiga topografin som hindrar en bostads- och arbetsplatsutvidgning inom området. 
Topografin medför även i vissa fall för stora lutningar på gång- och cykelvägar vilket kan 
skapa en barriär. Längre fram i rapporten visas hur stora lutningarna är på gång- och 
cykelnätet. 
 
I hur stor grad gående och cyklister påverkas av barriärer beror på barriäreffekten, den är i sin 
tur beroende av hur många som vill korsa barriären och vilka förutsättningar dessa har. Vuxna 
personer med god hälsa och rörelseförmåga klarar en stor barriär medan små barn, äldre och 
rörelsehindrade personer kan få svårt att klara en liten barriär. Biltrafikens barriäreffekt kan 
man bedöma utifrån biltrafikens hastighet och flöde, se tabell 7. 
 
 
Tabell 7. Barriärstorlek, samband hastighet/flöde. 
 Barriärstorlek  Hastighet km/h Årsdygnstrafik (ÅDT) 
Stor 
 

70 
30 

Oberoende 
>8000 

Måttlig 
 

50 
30 

3000 – 8000 
>5000 

Liten 
 

50 
30 

<3000 
1000 - 5000 

Obetydlig 30 <1000 
Utan barriäreffekt 30 <250 
 
 
 
Barriäreffekten har studerats i det befintliga gc-nätet där upphöjd gc-passage saknas 
De korsningspunkter som granskats där gc-vägar korsar biltrafiknätet, och där en barriäreffekt 
kan uppstå, är följande: gc-väg längs Björnavägen/Ångermanlandsgatan (1), gc-väg längs 
E4/Björnavägen (2) och gc-väg/Myrängsvägen (3) (figur 15). 
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Figur 15. Punkter i befintliga gc-nätet där barriäreffekten studerats. 
 
 
Tabell 8. Barriärstorlek i studerade korsningspunkter. 
Korsningspunkt  Hastighet km/h Årsdygnstrafik (ÅDT)  Barriärstorlek 
1 50 5800 Måttlig 
2 50 10 000 Stor 
3 50 3400 Måttlig 
 
I samtliga korsningspunkter ser man att barriärstorleken antingen är måttlig eller stor. För att 
minska barriäreffekten kan man anlägga upphöjda gång- och cykelpassager alternativt med 
mittrefug på dessa ställen.  

 

7.5 Lutningar 
 
Länkar i det befintliga och föreslagna gång- och cykel-nätet ritades ut för att därefter 
bestämma lutningen på dessa. Endast länkar mellan två höjdkurvor användes, övriga 
lämnades ute. Tyvärr försvinner det därför en del sträckor men man får ändå en ganska bra 
bild över hur lutningarna är på nätet. Eftersom E4 och Vikingagatan är planskiljd är det 
föreslaget att det ska gå en förbindelse från den föreslagna gång- och cykelvägen längs 
Vikingagatan ner till gång- och cykelvägen längs E4. Någon lutning är inte beräknad där 
eftersom lutningarna endast är beräknade utifrån höjdkurvor. Kartan som sedan togs fram är 
gjord så att man lätt ska kunna se var lutningarna är som mest kritiska. Färgerna på sträckorna 
visar vilket intervall lutningen tillhör (figur 16). 
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Figur 16. Lutningar längs de befintliga och föreslagna gång- och cykelvägarna. 
 
Som man kan se i figuren klarar sig de flesta gång- och cykelvägar relativt bra, det finns dock 
vissa korta sträckor som har lutningar mellan 5 – 8 % och även några med lutningar större än 
8 %. Det man kan göra där lutningarna inte klarar gränsvärdena enligt Tillgänglig stad är att 
anlägga vilplan längs sträckan. Lutningarna kommer visserligen att bli något större mellan 
vilplanen men det troliga är att fler kommer att klara av att ta sig upp för backen.  
 

7.5.1 Lutningarnas påverkan på gånghastigheten 
 
Lutningarna på gång- och cykelnätet kommer att påverka gånghastigheten och därmed hur 
lång tid det tar att ta sig från en punkt till en annan. I vilken grad gånghastigheten påverkas är 
svårt att säga eftersom det beror mycket på den gåendes förmåga. Eftersom jag inte har 
kommit över några uppgifter över hur gånghastigheten påverkas av lutningen, eller utfört egna 
studier över detta, kommer resultaten att utgå från antaganden. Gånghastigheten för 
lutningarna får ses som ett snitt för alla typer av förmågor. En gånghastighet på 1 km/h för 
lutningar över 11 % kan tyckas lågt men då ska man komma ihåg att för många blir detta ett 
hinder som gör att det blir en för stor lutning att klara av. De antaganden som gäller för 
beräkningarna av gångtiden visas i tabell 9.  
 
Tabell 9. Antaganden av gånghastigheten beroende av lutningen. 
Lutning (%) Gånghastighet (km/h) 
0 - 2 5 
2 - 5 4 
5 - 8 3 
8 - 11 2 
11 > 1 
Nedförsbacke 5 
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7.7 Avstånd och genhet till/från Norra station 
 
Ett sätt som tidigare nämnts är att mäta tillgänglighet utifrån avstånd. Norra station är den 
punkt där avstånden kommer att mätas från till de olika målpunkterna, de avstånd som fås 
fram kommer sedan att jämföras med de standardnivåer som är angivna i TRÅD. För grön 
standard gäller att det verkliga gångavståndet inte får vara större än 400 m, för gul standard 
max 600 m och för röd standard 800 m. Skillnaden mellan det verkliga avståndet och 
fågelavståndet kallas för genhet och den bör inte vara större än 25 %. För att man på ett 
överskådligt sätt ska kunna se hur de olika avstånden förhåller sig till TRÅD:s kvalitetsnivåer 
har de verkliga avstånden omvandlats till fågelavstånd. 
 
Tabell 10. Omvandlat verkligt avstånd till fågelavstånd enligt TRÅD:s kvalitetsnivåer. 
Kvalitetsnivå Verkligt avstånd (m) Fågelavstånd (m) 

 0 - 400 0 - 320 
 400 - 600 320 - 480 
 600 - 800 480 - 640 

 
Som man kan se i figur 17 så hamnar fem av de åtta målpunkterna utanför standardnivåerna 
vilket inte är helt önskvärt. Sjukhuset är den enda målpunkt som hamnar på grön nivå. 
 

 
Figur 17. Målpunkter inom TRÅD:s kvalitetsnivåer. 
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7.8 Sök bästa väg 
 
I tillägget Network Analyst i ArcView finns en funktion som kallas ”find best route”. Genom 
att använda den kan man på ett smidigt sätt få fram kortaste vägen från start- till målpunkt. I 
det här fallet är startpunkten Norra station och målpunkterna de tidigare beskrivna.  
 
 
 
 

 
Figur 18. Kortaste sträckan från målpunkt till Norra station. 
 
Med hjälp av ATP-modellen så kan man även få fram tiden det tar att gå och cykla mellan 
start- och målpunkterna. Det baseras på en snitthastighet som är ca 5 km/h för gående och 17 
km/h för cyklister. Dessa hastigheter gäller alltså enbart om man skulle se hela området som 
helt plant utan lutningar. 
 
Tabell 11. Avstånd och tidsavstånd i meter resp. minuter. 
Kortaste vägen till/från Norra 
station till/från målpunkt 

Avstånd i 
meter 

Tid för gående i 
minuter 

Tid för cyklister i 
minuter 

Överstan 1137.0 13.7 4.0 
Gullänget 1269.1 15.2 4.5 
Valhallaområdet 998.7 12.0 3.5 
Hägglunds AB 777.0 9.3 2.7 
Sjukhuset 573.5 6.9 2.0 
Äldrecentrum 2007 713.0 8.6 2.5 
Scandic Hotell 1022.9 12.3 3.6 
Nolaskolan 1257.5 15.1 4.4 
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7.9 Sök upptagningsområde 
 
Med hjälp av funktionen ”find service area” kan man få fram upptagningsområdet av 
lokalnätet och gång- och cykelnätet, alltså hur långt man kommer innan man passerar en viss 
kvalitetsnivå. Om någon målpunkt saknas kan man se i figur 19 nedan inom vilken av TRÅDs 
kvalitetsnivåer den hamnar inom. 
 

 
Figur 19. Områdets upptagningsområde från Norra station. 
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10. Alternativa lokaliseringar 
 
När alternativa lokaliseringar tagits fram har utgångspunkten varit att alternativen ska ligga 
längs Botniabanans sträckning eftersom det inte är realistiskt att dra om sträckningen för att 
ett sådant alternativ möjligtvis skulle vara bättre än de övriga. Två alternativa lokaliseringar 
av stationen har tagits fram. Den ena ligger mellan Björnavägen och tunneln under sjukhuset, 
alternativ 1. Det andra alternativet ligger nordost om Vikingagatan mellan Gamla Riksvägen 
och Galgbacksvägen, alternativ 2. För att kunna beräkna avstånd till de olika alternativen har 
länkar ritats ut för att dessa ska kunna nås. 
 

 
Figur 21. Figuren visar de olika alternativen samt Botniabanans dragning. 
 
 
Olika jämförelser har gjorts mellan de olika alternativa stationerna för att se hur de förhåller 
sig till varandra. I den första jämförelsen har gångtiden till/från de olika alternativen gjorts. 
Gångtiden har beräknats utifrån den gånghastighet som varje lutning har. Tiden det tar att gå 
har beräknats i bägge riktningarna eftersom lutningarna gör att gångtiden kan variera 
beroende på om det är mer uppförsbacke i ena riktningen eller tvärtom.  
 
I Tabell 14 nedan har avstånd och framförallt gångtiden från Norra station till de olika 
målpunkterna tagits fram. I tabellen ser man att det tar längst tid att gå till Nolaskolan och 
kortast tid att gå till Sjukhuset. 
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Tabell 14. Avstånd och gångtid från Norra station till målpunkt. 
Målpunkt Avstånd (m) Gångtid (min) 
Överstan 1137.0 16.9 
Gullängen 1269.1 17.8 
Valhallaområdet 998.7 13.6 
Hägglunds AB 777.0 9.3 
Sjukhuset 573.5 8.6 
Äldrecentrum 2007 713.0 10.9 
Scandic Hotell 1022.9 13.9 
Nolaskolan 1257.5 18.2 
Medelvärde 998.6 13.7 
 
När man jämför Tabell 14 och 15 ser man att dessa är näst intill identiska, det är enbart 
avståndet och gångtiden till Gullänget som skiljer. 
 
Tabell 15. Avstånd och gångtid från Alternativ 1 till målpunkt. 
Målpunkt Avstånd (m) Gångtid (min) 
Överstan 1087.7 16.9 
Gullängen 990.7 14.2 
Valhallaområdet 1282.9 13.6 
Hägglunds AB 499.1 9.3 
Sjukhuset 520.5 8.6 
Äldrecentrum 2007 662.4 10.9 
Scandic Hotell 1306.5 13.9 
Nolaskolan 1338.9 18.2 
Medelvärde 961.1 13.2 
 
Avstånden och gångtiderna i Tabell 16 nedan är generellt sett längre än i tabell 14 och 15. 
Kortaste gångtiden är till Hägglunds AB och längsta är till Överstan. 
 
Tabell 16. Avstånd och gångtid från Alternativ 2 till målpunkt. 
Målpunkt Avstånd (m) Gångtid (min) 
Överstan 1587.7 23.1 
Gullängen 1143.8 14.4 
Valhallaområdet 931.2 13.4 
Hägglunds AB 854.9 10.3 
Sjukhuset 1020.5 14.7 
Äldrecentrum 2007 1162.4 17.1 
Scandic Hotell 954.8 13.7 
Nolaskolan 1466.8 19.1 
Medelvärde 1140.3 15.7 
 
I tabell 17 nedan har gångtiderna från de olika målpunkterna till Norra station, alternativ 1 
samt alternativ 2 analyserats. Man ser här att det har betydelse i vilken riktning man går. 
Generellt sett tar det kortare tid att gå från målpunkterna till Norra station samt de två 
alternativa lokaliseringarna. 
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Tabell 17. Gångtid från målpunkt till Norra station, Alternativ 1 samt Alternativ 2. 
Målpunkt 
 

Gångtid, Norra 
station (min) 

Gångtid, Alt. 1 
(min) 

Gångtid, Alt. 2 (min) 
 

Överstan 15.0 14.4 21.1 
Gullängen 14.8 15.4 16.3 
Valhallaområdet 12.1 15.6 11.4 
Hägglunds AB 11.2 7.9 11.2 
Sjukhuset 6.9 6.3 13.0 
Äldrecentrum 2007 9.6 9.0 15.7 
Scandic Hotell 12.2 15.7 11.5 
Nolaskolan 17.7 14.4 20.5 
Medelvärde 11.2 12.3 15.1 
 
En rangordning har sedan gjorts mellan alternativen och det planerade Norra station för att se 
om det blir någon förbättring att lokalisera stationen till något av alternativen. För att göra 
rangordningen rättvis mellan de olika alternativen utifrån antal boende och antal anställda har 
en viktning gjorts. Viktningen är gjord så att grön kvalitetsnivå ska värderas högst, sedan gul 
och sist röd. Att röd kvalitetsnivå har viktats till 0 beror på att det är en kvalitetsnivå som man 
bör undvika. Rangordningen baseras sedan på värdet av vikten multiplicerat med antal 
boende/anställda. 
 
Tabell 18. Viktens värde utifrån kvalitetsnivå. 
 Radie (m) Vikt 
  2 
  1 
  0 
 
Utifrån detta har det totala värdet för antal boende inom området för Norra station samt de 
olika alternativen tagits fram som visas i tabellerna nedan. I den första tabellen för Norra 
station kan man se att de flesta boende bor inom röd kvalitetsnivå, det gäller även för de 
övriga alternativen. 
 
Tabell 19. Framtaget totalt värde för Norra station. 

Radie (m) Vikt Antal boende Värde 
0 - 320 2 175 350 

320 - 420 1 395 395 
480 - 640 0 1095 0 

Totalt värde   745 
 
I tabell 20 kan man se att det totala värdet dras upp därför att förhållandevis många bor inom 
grön och gul kvalitetsnivå. 
 
 
Tabell 20. Framtaget totalt värde för alternativ 1. 

Radie (m) Vikt Antal boende Värde 
0 - 320 2 325 650 

320 - 420 1 399 399 
480 - 640 0 1370 0 

Totalt värde   1049 
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I tabell 21 är det väldigt få som bor framförallt inom grön kvalitetsnivå och därför blir också 
det totala värdet lågt. 
 
Tabell 21. Framtaget totalt värde för alternativ 2. 

Radie (m) Vikt Antal boende Värde 
0 - 320 2 6 12 

320 - 420 1 51 51 
480 - 640 0 678 0 

Totalt värde   63 
 
För att få fram det totala värdet för antal anställda inom området för Norra station samt de 
olika alternativen har samma procedur använts som ovan. I tabell 22 för Norra station kan 
man se att den allra största delen av antalet anställda ligger inom grön kvalitetsnivå. 
 
Tabell 22. Framtaget totalt värde för Norra station. 

Radie (m) Vikt Antal anställda Värde 
0 - 320 2 523 1046 

320 - 420 1 88 88 
480 - 640 0 171 0 

Totalt värde   1134 
 
I tabell 23 för alternativ 1 ser man att den största delen av antalet anställda ligger inom gul 
och röd kvalitetsnivå vilket gör att det totala värdet blir klart lägre än de två övriga 
lokaliseringarna. 
 
Tabell 23. Framtaget totalt värde för alternativ 1. 

Radie (m) Vikt Antal anställda Värde 
0 - 320 3 93 186 

320 - 480 2 431 431 
480 - 640 1 308 0 

Totalt värde   617 
 
När man tittar i tabell 24 ser man att den innehåller klart flest anställda av de olika 
lokaliseringarna. Röd kvalitetsnivå innehåller överlägset flest antal anställda men inom grön 
kvalitetsnivå är det även förhållandevis en stor andel anställda vilket gör att det sammantaget 
blir ett högt totalt värde. 
 
Tabell 24. Framtaget totalt värde för alternativ 2. 
Radie (m) Vikt Antal anställda Värde 

0 - 320 2 510 1020 
320 - 480 1 178 178 
480 - 640 0 1314 0 

Totalt värde   1198 
 
För att få fram vad som kan vara den bästa lokaliseringen av ett nytt resecentrum i 
Örnsköldsvik har en ranking gjort som baseras på analyserna i tabellerna ovan. 
Rangordningen är gjord så att de olika lokaliseringarna jämförts med varandra där medelvärde 
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för gångtid till/från målpunkt, framtaget totalt värde för antal boende och anställda varit 
avgörande. Den bästa lokaliseringen av respektive kategori har tilldelats 1 poäng, näst bäst 2 
poäng och den sämsta 3 poäng. Resultatet av detta kan man se i tabellen nedan. 
 
Tabell 25. Rangordning av alternativen med avseende på de olika kategorierna.  
Analys Alternativ 1 Alternativ 2 Norra station 
Gångtid till målpunkter 1 3 2 
Gångtid från målpunkter 2 3 1 
Totalt värde med avseende på boende 1 3 2 
Totalt värde med avseende på anställda 3 1 2 
Medel 1.75 2.5 1.75 
Rangordning 1 2 1 
 
Det man kan se i tabellen är att både Norra station och Alternativ 1 får exakt samma 
medelvärde och hamnar på första plats i rangordningen. Alternativ 2 hamnar sist i alla 
kategorier utom när det gäller totalt värde med avseende på anställda där alternativet rankas 
först. Alternativ 2 kan därför uteslutas som ett lämpligt alternativ om man bara tittar på de 
analyserade kategorierna som är väldigt viktiga ur tillgänglighetssynpunkt. 
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11. Diskussion och slutsatser 
 
Personligen anser jag att tillgänglighet är en demokratifråga. Alla människor ska ha möjlighet 
att kunna förflytta sig och ta del av det utbud som finns i staden. Som det nämnts tidigare i 
rapporten är man inte handikappad förrän miljön utgör det hinder som personen inte klarar av. 
Därför är det så väldigt viktigt att om det finns miljöer som utgör hinder för funktionshindrade 
ska dessa åtgärdas.  
 
Det finns många faktorer som påverkar vad som är den bästa lokaliseringen av en ny station i 
Örnsköldsvik. Tillgänglighet är en faktor som är väldigt viktig för att avgöra detta. Men andra 
faktorer som också spelar in är t.ex. ekonomi, infrastruktur och hur miljön runt platsen ser ut. 
Även om tillgängligheten är något bättre på en annan plats är det kanske inte ekonomiskt 
försvarbart att lokalisera stationen där pga. att man måste göra betydande utbyggnader som 
man annars kanske inte skulle behöva göra. I mina analyser har det visat sig att den 
lokalisering som Örnsköldsviks kommun själva tagit fram är ett mycket bra 
lokaliseringsalternativ. Av de två alternativa lokaliseringarna som jag tog fram visade det sig 
att alternativ 1 är jämbördigt med Örnsköldsviks kommuns förslag. Därför bör man kanske se 
vilka andra faktorer som är viktiga och som blir avgörande för var den framtida stationen 
kommer att lokaliseras. Det ska dock påpekas att hur man gör viktningen för antal anställda 
och boende i området har en stor betydelse för hur alternativen kommer att rangordnas. Den 
viktning jag använt mig av känns rimlig att utföra, möjligen kan man tänka sig att röd 
kvalitetsnivå ska viktas med ett negativt tal.  
 
De analyser jag gjort av avstånd och gångtider har varit begränsade till en radie av 1000 m 
kring det planerade Norra station. Tanken med att sätta det avståndet var att hålla sig ungefär 
kring Tråds kvalitetsnivåer och har man inte speciellt gott om tid så väljer man kanske andra 
alternativ som buss om avståndet blir längre än så. Men en fullt frisk person har normalt inga 
problem att gå ännu längre så att använda ett gångavstånd upp till 3 km borde vara fullt 
möjligt. Anledningen till att jag bara gjorde en analys av tidsåtgång för cykel från Norra 
station till olika målpunkter var att tidsskillnaden blir väldigt liten inom en så liten radie. Om 
man ska analysera tidsåtgången för cykel kan avstånd på upp till 7 km kanske vara rimligt att 
använda. Men det fanns även en annan anledning till att jag inte fortsatte med analyserna av 
cykeltider, det var att det är väldigt svårt att uppskatta cykelhastigheter vid olika lutningar. 
Det här är något man skulle kunna utföra vidare studier över, likaså hur gånghastigheter 
varierar med lutningen. I dessa studier skulle man även kunna studera hur hastigheten skiljer 
mellan olika förmågor, exempelvis personer med full rörlighet och personer som är 
rullstolsburna. 
 
De erfarenheter jag har av att använda ArcView som GIS-verktyg är överlag positiva. Det är 
ett väldigt mångsidigt program och kan lösa många problem och frågeställningar man har. 
Men det finns dock vissa irritationsmoment med programmet som uppkommit under arbetet. 
Det handlar om ett fåtal felmeddelanden som återkommit flera gånger som lett till att 
programmet stängts ner vilket har varit tidsödande, särskilt om man inte hunnit spara de 
ändringar man hunnit utföra. Vid ett felmeddelande som återkommit flera gånger har 
programmet stängts ner och sedan har man fått skapa en ny projektfil och lägga in alla teman 
(shape-filer) på nytt som man jobbat med. Det finns support på programvarans hemsida där 
man kan läsa folks svar på liknande problem. Men lösningarna på felmeddelandena verkar 
vara många och diffusa. Den version jag använt är ArcView 3.2 och är en äldre version så det 
kan vara möjligt att nyare versioner är stabilare. 
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Bilagor 
 
 

3. Förflyttning till byggnaden - 
Gångväg 
Enkelt avhjälpta hinder är markerade med kursiv stil 

Beteckning: Inventering 
  Upp-

fyllda 
krav 

Ange alltid mått, material etc. 
Dokumentera gärna avvikelser från 
kriterier med foto.  

3.1 Framkomlighet     

3.1.1 Nivåskillnader - allmänt 
- Mindre nivåskillnader överbryggas 
t.ex. med ramp.  Ramp 
kompletterad med trappa om det 
finns plats.      

- Gångvägen kan användas utan 
att man passerar trappa. 
(Utformning av hiss, trappa, ramp 
se flikarna 7, 8 och 9).     
- Tvärlutning högst 1:50.     

- Lutning i färdriktning på längre 
sträckor max 1:50. På kortare 
sträckor, se ramp under flik 9.     

3.1.2 Kantsten  
- Avfasad till 0-kant på en bredd av 
0,9-1,0 m.      
 
- Avfasningen med lutningen max 
1:12.      
- Avfasningen med jämn, halkfri 
yta.     
- Kantstenen ligger kvar vid sidan 
av avfasningen.     

- Avfasning vid angöringsplats och 
biluppställningsplats för 
handikappfordon placerad så att 
den hamnar bakom bilen.      

3.1.3 Bredd  
- På allmän plats min 2,0 m eller 
1,8 m med vändzoner. På 
tomtmark min 1,5 m. (För befintliga 
gångvägar accepteras 1,3 m vilket 
motsvarar minimimått enligt BBR).      
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- För slät  gångyta i ojämn gångyta 
minst 0,9 m om vändzon finns.      

- Öppning i staket, häckar o dyl 
minst 0,9 m.     

3.1.4 Markbeläggning 
- Jämn.      
- Ränndalar övertäckta eller 
utformade så att de kan passeras.     

3.2 Orienterbarhet      

3.2.1 Kontrastmarkering                                        
-  Kontrastmarkering ska finnas. T 
ex bör strategiska punkter som 
övergångsställen, upphöjda 
gångpassager över gata, 
perronger, busshållplatser, entréer 
m.m. vara kontrastmarkerade.       

- Visuell och taktil avgränsning av 
gångytor mot andra ytor där så är 
möjligt (t.ex. med husvägg, 
trottoarkant, gräs mot asfalt etc)     

3.3 Säkerhet      

3.3.1 Säkerhet                                                 
- Utstickande byggnadsdelar, 
kantstenar på trottoarer, stolpar i 
gångbanor, fallkanter m.m. 
kontrastmarkerade.      
- Oskyddade glasytor 
varningsmarkerade.      

- Utstickande byggnadsdelar 
exempelvis trappor, skyltar och 
balkonger lägre än 2,20 m tydligt 
markerade, inbyggda  eller 
åtgärdade på annat sätt.     

- Hinder i gångytor som inte kan 
flyttas tydligt visuellt markerat och 
kan uppfattas med teknikkäpp.     
 
- Markbeläggning som inte innebär 
snubbelrisk.     

- Tydlig separering från biltrafik 
t.ex. med kantsten och tydlig 
separering från cykeltrafik.      

3.4 Belysning      
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3.4.1 Belysning                                              
- Bländfri belysning med 
avskärmad ljuskälla.               

- Jämn belysning där man förflyttar 
sig anordnad så att man kan 
uppfatta hur underlaget ser ut och 
så att man kan uppfatta 
teckenspråk och läsa på läppar.                   

3.5 Växter      

3.5.1 Växter                                                          
- Gångvägen fri från starkt 
allergiframkallande växter eller från 
växter som kan ge särskilt känsliga 
personer besvär.     

3.6 Övrigt      

3.6.1 Övriga iakttagelser                           
- Utformning av sittplatser m.m. se 
under rubrik  18.2.      
Bilaga 1. Inventeringsformulär för gångvägar. (Handikappombudsmannen, 2006) 


