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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) finna ett område i
närheten av Borensberg tätort som är lämplig för utökning av tomter för friliggande enfamiljshus.
Inom det valda området ska sedan ett vägnät tas fram för trafikförsörjning. Vägnätet ska dras där
lutningen är som lägst, binda samman det befintliga vägnätet och ge ett bra relationstal baserat på antal
meter ny väg per antal nya tomter.
Borensberg är en boendeort med ett ökande antal invånare. Därför har Motala kommun i en
översiktsplan fastställt att det minst ska finnas tio byggnadsklara tomter för fristående villor i
beredskap för försäljning varje år och även tomter för flerbostadshus med ett genomsnitt av fem
lägenheter per år.
Data som har använts för att genomföra analysen består av ortofoton, digital höjdmodell, ArcGIS data
i vektorformat och egenhändigt tagna digitala fotografier. För att hitta ett lämpligt område användes
sex restriktionskriterier och två ickerestriktionskriterier. För att konstruera ett vägnät med en så låg
lutning som möjligt användes funktioner i spatial analysis tool i ArcMap.
Resultatet visar att det, utifrån de angivna kriterierna, finns områden lämpliga för en utökning av
samhället. Det ger även två alternativ för nytt vägnät för det utvalda området, planeringsområdet. Vad
som dock kan sägas är att det är svårt att hålla vägnätet under de givna lutningskriterierna med de
förhållanden som landskapet erbjuder. Kriteriet där tomtmark inte får överstiga 25 grader utgör inte
några hinder. Hela området kan anläggas med tomter.
Ämnesord: Geografiska informationssystem, multikriterieanalys, tomtplanering, vägnätsanalys.
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Abstract
The object for this study is to find an area in close proximity to Borensberg suitable for residential
purposes. Within the area a road network will be created. The road network should be placed where
the slopes are minimal, connect to the existing road network and give a good ratio based on meters of
new road / numbers of plots.
Borensberg is a popular residential area and Motala municipality has in their planning decided that
there should be at least ten plots of one family houses ready for construction every year and also plots
for block of apartments with an average of five apartments per year.
Data that has been used consists of orthofoto, digital elevation model, ArcGIS data in vector format
and digital pictures. To find a suitable area six constraint maps and two factor maps was used.
Different functions in ArcMap were used to construct the road network.
The result shows that there are suitable areas where the conurbation can grow. It also contains two
different proposals for a road network in the selected area, the planning area. The conclusion that can
be drawn from this are that it is difficult to keep the road network under the determined limit due to
the natural situation of the landscape.
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund
Borensberg har anor tillbaka till 1300-talet då orten var en knutpunkt för resande. Här möttes flera
vägar vid bron över Motala ström och här fanns även gästgivaregårdar för resenärer. Den äldsta
moderna bebyggelsen härstammar från 1910-talet då marken köptes av ett kraftbolag och styckades av
till tomter. Utbyggnaden av samhället har sedan dess skett främst västerut och idag är Borensberg en
trädgårdsstad som främst är bebyggd med villor. Det finns även flerbostadshus för ungdomar och äldre
som vill ha möjlighet att stanna kvar i sin hemtrakt (Motala kommun 2006 a; Motala kommun 2006
b).
Genom sitt läge mellan Motala och Linköping (figur 1) är orten en pendlingsstad, riksväg 34 löper
förbi strax utanför vilket gör att det är enkelt att ta sig till de närliggande städerna med bil och med
buss. Boende lockas till samhället för det sjönära läget vid Boren samt närheten till naturen. Orten
erbjuder även ett välfungerade serviceutbud och många kulturhistoriska byggnader förknippade med
verksamheterna runt Motala ström och Göta kanal (Motala kommun 2006 c).

Figur 1: Översiktskarta för Östergötlands län. 1 cm på kartan motsvarar 17 km i verkligheten.
Borensberg är en populär boendeort och Motala kommun (2006 c) har i översiktsplanen fastställt att
det minst ska finnas tio byggnadsklara tomter för fristående villor i beredskap för försäljning varje år
och även tomter för flerbostadshus med ett genomsnitt av fem lägenheter per år. Samhället har i många
år växt västerut men i översiktsplanen (Motala kommun 2006 c) nämns att det skulle vara bra för
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samhällets centrum om områden i ortens södra och östra delar planlades för bebyggelse för att skapa
en balans och för att avståndet till centrum inte ska växa sig för stort.

1.2 Mål och syfte
Syftet med denna studie är att med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) analysera den östra
delen av Borensberg för att se om det finns områden i närheten av tätbebyggelsen som är lämpliga för
en utökning av samhället i form av tomter för friliggande enfamiljshus. Utifrån detta ska sedan ett
vägnät för trafikförsörjning tas fram baserat på det minst kostsamma alternativet. Det minst
kostsamma alternativet kan beskrivas som det lägsta relationstalet av ny väg per antal nya tomter.
Resultat från litteraturstudien visar att det tidigare inte utförts studier som har kombinerat en
multikriterieanalys för att lokalisera lämplig plats för bostäder med en analys för att ta fram ett vägnät.
För att veta vad som är lämplig tomt- respektive vägmark föreslogs tre kriterier av Motala kommun.
Tomtmark kan inte anläggas där lutningen överstiger 25 grader.
Vägar kan inte anläggas där lutningen överstiger 6 grader.
En väg kan försörja ett område på 35 meter vinkelrät ut på båda sidor med kommunikation.

1.3 Litteraturstudie
GIS är ett effektivt verktyg i form av digitala databashanteringssystem som kan hantera stora mängder
rumsliga data från många olika källor. Programvarorna är väl anpassade för studier där de bäst
lämpade platserna för ett visst ändamål behöver lokaliseras tack vare att de effektivt lagrar, analyserar
och uppvisar information i enlighet med användarens önskemål (Siddiqui, Everett & Vieux, 1996).
Tidigare användes inte datorer för att tillverka och överlägga kartor med varandra. McHarg (1971)
utvecklade metoder där transparenta kartblad innehållande viktiga faktorer överlagrades för att
möjliggöra markanvändningsanalyser. Genom att integrera de redan befintliga data som delar rumsliga
referenssystem kan ny data utvinnas (Goodchild, Parks & Steyaert, 1993).
Inom stadsplanering nämner bland annat Dai, Lee & Zhang (2001), van der Merwe (1997), Chang,
Parvathinathan & Breeden (2008), Sumathi, Natesan & Sarkar (2007) att urbaniseringen har blivit ett
allt större problem. Befolkningsantalet i många länder ökar och överflyttningen av människor från
landsbygden till storstäder tilltar kraftigt. Detta medför att nya områden måste exploateras för
bebyggelse och även att vattennät, avlopp, reningsverk samt vägnät måste byggas ut för att försörja
områden med dessa grundläggande bekvämligheter. Genom att jämföra olika typer av
markanvändning mot varandra kan den mest fördelaktiga markanvändningen bestämmas och samtidigt
skyddas de viktiga naturresurserna (Dai et al., 2001). Enligt Van der Merwe (1997) har många länder
förändrat sina strategier från att ha försökt begränsa och stoppa städerna att växa till att försöka
hantera tillväxten eftersom den är oundviklig.
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Enligt Murthy (2003) är de mest betydande anledningarna till privata och offentliga satsningar på
transportsystemen ekonomiska, politiska och militära. En traditionell anledning till att bygga ut
vägsystem är att koppla samman invånare inom ett område genom att tillhandahålla gemensam
tillgång till kommunikation. Genom att använda GIS i processen att planera nya vägar kan mycket tid
sparas och vägarnas utförande förbättras (Abdi, Majnounian, Darvishsefat, Mashayekhi & Sessions,
2009). Vägar kostar mycket att bygga och är en huvudbeståndsdel för att försörja planeringsområden
med kommunikation. Det är därför viktigt att kostnaderna hålls nere och att vägnätstrukturen binder
samman det geografiskt avgränsade området (Abdi et al, 2009).

2 Material och metod
De tillgängliga data som detta arbete består av är följande:
Ortofoto
Digital höjdmodell i formatet geotiff
ArcGIS data i vektorformat, tillgängligt från Motala Kommun
Digitala fotografier
Ortofotot som har använts har upplösningen 1,75 meter. Den digitala höjdmodellen är i rasterformat
och har upplösningen 0,25 meter och representerar höjdvärden i meter över havet. Från ArcGIS data i
vektorformat tillgängligt från Motala kommun har följande lager använts (tabell 1):
Tabell 1: Använda lager.
Nr

Dataskikt

Typ

Förklaring

1

plmoty.shp

Markanvändning

Polygonskikt som beskriver detaljplanerat
område

2

FMISpoly-05

Kulturmiljö

selected.shp
3

FMISPkt-

kulturmiljö
Kulturmiljö

05_selected.shp
4

uppdatering-bio.shp

Polygonskikt som beskriver bevarandevärd

Punktskikt som beskriver bevarandevärd
kulturmiljö

Naturmiljö

Polygonskikt som beskriver bevarandevärd
naturmiljö

Den sammanlagda ytan av det studerade området inom vilken analysen genomfördes är ca 237 hektar.
Studieområdet begränsas till den digitala höjdmodellens koordinater. Den digitala höjdmodellen har
SWEREF99 koordinaterna: övre 6494520, vänster 1469480, höger 1471020, undre 6492980.
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Arbetet har genomförts med programvarorna ArcMap 9.2, ArcMap 9.3, ArcView 3.7 och Erdas
Imagine 9.1.

2.1 Skapade lager
Data har bearbetats för att utgöra restriktionskriterier eller ickerestriktionskriterier som ligger till
grund för multikriterieanalysen. Restriktionskriteriernas syfte är att utesluta olämpliga platser och
ickerestriktionskriteriernas syfte är att värdera den kvarvarande markens lämplighet (Sumathi et al.,
2007). De restriktionskriterier och ickerestriktionskriterier som skapats beskrivs nedan och kan ses i
figur 2.

Figur 2: Flödesschemat visar vilka lager som har skapats och vilken data som har använts för
att tillverka dem.
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2.2 Restriktionskriterier
Restriktionskriterierna kan ses i bilaga 1.

2.2.1 Vatten
Detta lager skapades genom att använda ortofotot och kartera in vattenytorna som polygoner i en ny
vektorklass. Lagrets syfte är att utesluta sjöar och vattendrag eftersom de inte är lämpliga för
bebyggelse. Vattenkropparna som karterades var Salsjön, Motala ström och Göta kanal (figur 3).
Därefter gjordes en 100 meter bred buffert runt vattenkropparna för att representera strandskyddet.
Efter diskussioner med Jonas Nordén och Stefan Jonsson på Motala kommun bestämdes att
strandskyddet för Motala ström skulle reduceras till att följa förlängningen av Norrbygatan som löper
längs med Motala ströms norra strand. Lagret omvandlades sedan till ett raster och klassades om till
värdena 1 och 0. Talen 1 och 0 kommer från boolesk algebra där talen representerar sant respektive
falskt. 1 är lika med sant och representerar i detta arbete områden utan restriktioner vilket medger att
området kan bebyggas.

2.2.2 Tätbebyggelse
I det ArcGIS data tillgänglig från Motala kommun fanns ett polygonlager som representerade
detaljplanerat område. Detta lager gav en god överblick över den befintliga bebyggelsen. Genom att
använda detta lager kunde tätbebyggda områden ges värdet 0 och övriga områden värdet 1 i
klassificeringsprocessen. Lagret klippets sedan till rätt storlek och gjordes om till ett raster.

2.2.3 Naturmiljö
I miljöbalken 3 kapitlet 6 § står det att:
”mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på
grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas” (SFS 1998:808.
Miljöbalk).
Inom det undersökta området finns bevarandevärd naturmiljö, bland annat Juteberget som har ett
lokalt intresse, Motala ström som har ett kommunalt intresse och Göta kanal som har ett regionalt
intresse (figur 3). Dessa områden har tagits med som ett restriktionskriterium. Naturmiljön fanns med
det ArcGIS data som var tillgängligt från Motala kommun. Lagret klipptes till rätt storlek, gjordes till
ett raster och klassades till värdena 1 och 0.
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Figur 3: Förteckning över naturmiljö, kulturmiljö och detaljplanerat område.
Områdesbegränsningen omsluter planeringsområdet.
1 Jutberget

11 Husgrund, historisk tid

2 Motala ström

12 Glasindustri, övrig kulturhistorisk lämning

3 Göta kanal

13 Sammanförda lämningar

4 Salsjön

14 Bytomt/Gårdstomt, fast fornlämning

5 Ekhagmark vid Ekliden

15 Husgrund, historisk tid

6 Allé vid Ekbacken

16 Brott/Täkt, övrig kulturhistorisk lämning

7 Allé vid Västanå

17 Bro, fast fornlämning

8 Sumpviolslokal i Borensberg
9 Fornborg, fast fornlämning
10 Plats med tradition, övrig kulturhistorisk lämning
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2.2.4 Kulturmiljö
I lag 1988:950 om kulturminnen står det i första kapitlet att:
”det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta
delas av alla. Såväl enskilda och myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön.
Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt
undviks eller begränsas” (SFS 1988:950. Lagen om kulturminnen).
Detta restriktionskriterium skyddar 9 stycken kulturhistoriskt viktiga platser, bland annat en fornborg
och en glasindustri (figur 3). Lagret klipptes till rätt storlek och gjordes till ett raster. Slutprodukten
klassades sedan om till värdena 1 och 0.

2.2.5 Vägar
Vägar togs med som ett restriktionskriterium eftersom ny tomt- och vägmark inte kan lokaliseras
ovanpå befintliga vägar. Vägnätet i området karterades in som ett nytt linjelager i vektorformat. Precis
som de tidigare lagrena gjordes detta om till ett raster och klassades om till värdena 1 och 0.

2.2.6 Vattenflöden
En vattenflödesanalys genomfördes för att undersöka hur vattnet strömmar i området. Analysen
genomfördes genom att kartlägga flödesriktning och ansamlingsplatser och baserades på ett
lutningsraster. I ArcView skapades först ett lutningsraster utifrån den digitala höjdmodellen. Från
lutningsrastret skapades sedan tre raster, flödesriktning, flödesansamling och till sist ett nätverk av
vattenflöden som visar hur vatten flödar i området. Nätverket av vattenflöden lades till som ett
restriktionskriterium i multikriterieanalysen eftersom det är olämpligt att förlägga tomter och vägar där
vatten kan flöda. Vattenflödesanalysen klipptes till rätt storlek och konverterades till raster och
klassades sedan om till värdena 1och 0.

2.2.7 Jord- och bergarter
Jord- och bergartskriterierna togs inte med i analysen. Jordarten för hela studieområdet består av
sandig morän där berggrunden på sina ställen sticker upp. Bergrunden för hela studieområdet består av
sur till intrusiv bergart (granit, granodiorit) (Sveriges geologiska undersökning, u. å).

2.2.8 Rekreation
Rekreationskriteriet togs inte med i analysen. Enligt Lundquist (2009) är en del av området runt
Salsjön i Borensberg ett rekreationsområde. Området är välbesökt och har många stigar och elljusspår.
En lokal skola har även sin skolskog i där. Figur 4 och figur 5 visar på rekreationsmöjligheter i
området öster om Borensberg.
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Figur 4: Vandringsstigar.

Figur 5: Rastplats

2.3 Ickerestriktionskriterier
Ickerestriktionskriterierna skapades i Erdas Imagine 9.1 och kan ses i bilaga 2.

2.3.1 Tätbebyggelse
Tätbebyggelse valdes som ett ickerestriktionskriterium därför att projektets syfte var att lokalisera ett
nytt område för bostäder i nära anslutning till tätorten. Lagret med detaljplanerat område klipptes till
rätt storlek och konverterades till raster. Detta raster importerades sedan till Erdas Imagine och
klassades om till två värden, ett och noll. Sedan beräknades avstånden från planområdena i hela rastret
och gråskalan sträcktes till 256 klasser.

2.3.2 Vägar
Vägar valdes som ickerestriktionskriterium då det nya bostadsområdet måste kunna trafikförsörjas.
Med god tillgång till redan befintliga vägar kan de nya vägsträckor som måste byggas minimeras. Här
användes det redan färdiga restriktionskriteriet för väg som grund. I rastret beräknades avstånden från
vägarna och rastret sträcktes till 256 klasser.

2.4 Viktning
Viktningen bestod av att vikta de två ickerestriktionskriterierna, tätbebyggelse och vägar.
Restriktionskriterierna behövde inte viktas då de enbart utesluter områden olämpliga för bebyggelse.
Tätbebyggelse gavs dubbelt så hög betydelse jämfört med vägar då huvudsyftet var att skapa ett
bostadsområde sammanhängande med den redan befintliga bebyggelsen. Tätbebyggelse fick vikten
0.6667 och vägar 0.3333.

2.5 Multikriterieanalysen
Alla de tillverkade lagrena förenades i en modell. De sex restriktionskriterierna multiplicerades med
varandra för att skapa ett sammanhängande restriktionskriterium. De två ickerestriktionskriterierna
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multiplicerades med sina viktningar och adderades med varandra för att skapa ett sammanhängande
ickerestriktionskriterium. De två rastren multiplicerades i modellen vilket resulterade i ett raster där
vissa områden hade ett högre värde och därför, enligt denna analys, var bättre lämpade för ändamålet.
De sex restriktionskriterierna utesluter bebyggda områden, kulturhistoriskt intressanta områden,
biologiskt skyddsvärda områden, befintliga vägar, större vattendrag med strandskydd och mindre
vattenflöden. De svarta områdena har värdet noll, inom dessa områden kan inte ett nytt bostadsområde
förläggas. De vita områdena har värdet ett (figur 6).
De två ickerestriktionskriterierna består av närhet till väg och närhet till bebyggelse. Dessa värderar
den kvarvarande markens lämplighet för eventuell nybebyggelse. Figur 7 representerar hur
värderingen av marken ökar närmare befintliga vägar och tätbebyggelse. Värdet 255 representerar
optimala förhållanden och visas i figur 7 som de ljusaste områdena.

Figur 6: Restriktionskriteriet

Figur 7: Ickerestriktionskriteriet

2.6 Vägnätsanalysen
En del av arbetet bestod av att skapa ett vägnät i området utvalt i multikriterieanalysen. Detta har
utförts i ArcMap 9.3 med funktionerna i spatial analysis tool: raster calculation, cost weighted samt
shortest path. Det utvalda området från multikriterieanalysen är ca 4 hektar stort och är beläget vid
samhällets östra sida. Vägnätsanalysen bestod av två raster, det sammanlagda restriktionskriteriet och
ett lutningsraster i grader framtaget från den digitala höjdmodellen. De två rastrena anpassades i
storlek för att täcka det utvalda området. Lutningsrastret klassades om till 10 klasser med lika
intervaller där 1 är låg eller ingen lutning och 10 är branta lutningar. Även restriktionskriteriets två
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klasser gavs ett nytt värde. Värdet 1 gavs till byggbara områden och värdet 10 gavs till olämpliga
områden. Med en beräkningsfunktion adderades de två rastrena samman till ett kostnadsraster.
För att en vägnätsanalys ska vara möjlig att genomföra måste start- och ändpunkter definieras i form
av punktlager. Dessa punkter placerades så att det nya vägnätet bands samman med de redan befintliga
vägarna. Resultat av väganalysen kan variera beroende på var punkterna placeras.
Med hjälp av en kostnadsviktad funktion värderades alla pixlar i kostnadsrastret utifrån den på förhand
valda startpunkten. Genom denna process skapades två nya raster, ett kostnad/avståndsraster och ett
riktningsraster. Kostnad/avståndsrastret beskriver kostnaden för att ta sig från en utvald cell till
startpunkten. Riktningsrastret beskriver den minst kostsamma vägen från en utvald cell till
startpunkten.
Utifrån kostnad/avstånds- och riktningsrastret beräknades sedan den minst kostsamma vägen fram till
slutdestinationen som var en på förhand utvald ändpunkt. Genom att använda dessa kriterier dras
vägen där kostnaden, alltså lutning, är lägst och innanför begränsningarna som utgörs av
restriktionskriteriet.

3 Resultat

3.1 Multikriterieanalysen
Genom att använda restriktions- och ickerestriktionskriterierna kunde områden uteslutas som ej
uppfyller studiens mål och den kvarvarande marken kunde värderas utifrån sitt geografiska läge.
I multikriterieanalysen sammanfördes restriktionskriterierna och ickerestriktionskriterierna till en
sammanhängande modell. Utifrån denna modell kan slutsatser dras om var en framtida utvidgning av
samhället är möjligt. Områdesbegränsningen innesluter den högst värderade och därför det bäst
lämpade området, planeringsområdet. Inom områdesbegränsningen kommer väganalysen att ske (figur
8). I multikriterieanalysen värderas marken i en skala, 0-255 där 0 betyder liten eller ingen lämplighet
och 255 betyder att det är optimala förhållanden. Planeringsområdet består av mark värderat från 235
till 255 vilket representeras på kartan som cirka 4 hektar.
Om planeringsområdet behöver minskas eller utvidgas i utbredning kan detta lätt göras genom att välja
ett större eller mindre spann i skalan. Begränsningen av studieområdet är nödvändig för att kunna
genomföra en vägnätsanalys.
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Figur 8: Resultatet av multikriterieanalysen. De högst värderade pixlarna utgörs av
planeringsområdet och är inneslutna i områdesbegränsningen.

3.2 Vägnätsanalysen
Vägnätsanalysen har som utgångspunkt att relationstalet mellan nybyggd väg och antalet nya tomter
ska hållas på en så låg nivå som möjligt. För att detta ska vara möjligt måste även de redan befintliga
vägarna i och runt planeringsområdet utnyttjas. För att utnyttja planeringsområdet tillfullo har två
alternativ tagits fram.
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3.2.1 Alternativ 1

Figur 9: Alternativ 1 ger planeringsområdet cirka 32 000 kvadratmeter ny tomtmark.
Alternativ 1 består av tre nya vägsträckor vilka har en total längd på 311 meter. De nya
vägförbindelserna knyter ihop de befintliga vägarna i området. Denna lösning skapar en yta på ca
32 000 kvadratmeter ny tomtmark vilket kan ses i teckenförklaringen i figur 9 som buffertzonerna.
Relationstalet, ny väg (meter) / antal tomter, kan utläsas från tabell 2.
Tabell 2: Beskriver relationstalet ny väg (meter) / antalet tomter för alternativ 1.

Tomt storlek

Antal tomter Relationstal, Ny väg (meter) per antal tomter
500
64
4,9
600
53
5,8
700
46
6,8
800
40
7,8
900
36
8,7
1000
32
9,7
1100
29
10,7
1200
27
11,7
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3.2.2 Alternativ 2

Figur 10: Alternativ 2 ger planeringsområdet cirka 35 500 kvadratmeter ny tomtmark.
Alternativ 2 är lik alternativ 1. Här är väg 5 utbytt mot väg 4 som har en nordvästlig riktning. Den
totala byggbara yta alternativ 2 medför är ca 35 500 kvadratmeter och kan ses som buffertzonerna i
teckenförklaringen (figur 10). Den totala nya vägsträckan blir här 329 meter. Relationstalet, ny väg
(meter) / antal tomter, kan utläsas från tabell 3.
Tabell 3: Beskriver relationstalet ny väg (meter) / antalet tomter för alternativ 2.

Tomt storlek

Antal tomter Relationstal, Ny väg (meter) per antal tomter
500
71
4,6
600
59
5,6
700
51
6,5
800
44
8,3
900
39
8,3
1000
36
9,3
1100
32
10,2
1200
30
11,1
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Genom en noggrannare undersökning av de skapade vägsträckorna blir det tydligt att det är svårt att
dra en väg över områden som enbart understiger sex grader lutning. Väg 4 har en vägsträcka på 130
meter där 25 meter, eller ca 19 % av vägsträckan löper över områden med en högre lutning än den
högst tillåtna (figur 11). Väg 5 har en vägsträcka på 112 meter. Här löper 10 meter av vägen över mark
med högre lutning än den högst tillåtna vilket innebär att cirka 9 % av väg 5 bryter mot det uppsatta
målet. Den högst förekommande lutningen för de alla de nya vägarna, är 10 grader. Kriteriet där
tomtmark inte får överstiga 25 grader utgör inga problem. Endast en ytterst liten del av
planeringsområdet överstiger kriteriet.

Figur 11: En förstoring av väg 4 och väg 5. Här visas vägarnas sträckning mot en bakgrund där
lutningen tydligare framkommer i form av höjdkurvor. Bakgrund visar lutningen över och
under sex graderslutning.
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4 Diskussion
Under arbetets gång har, så långt som möjligt, den rådande markanvändningen utvärderats och
karterats i kartskikt utifrån det tillgängliga materialet som bestod av vektordata, höjdmodell och
ortofoto. Genom det tillgängliga materialet har sedan en analys kunnat genomföras vilken ger förslag
på ytor som är lämpliga för utbyggnad av den befintliga tätorten. Analysen skyddar stora ytor mark av
olika typer för exploatering men tar ingen hänsyn ortinvånarnas åsikter och förhållande till den i
analysen utvalda området. Lundquist (2009) nämner att delar av undersökningsområdet används i
rekreationssyfte. Vilka delar som används i rekreationssyfte kan inte exakt avgöras och finns ej heller
dokumenterat i kartform. Denna analys kan därför inte ta ansvar för rekreationsändamål eftersom
dessa inte har kunnat karteras in och tas med i multikriterieanalysen. Kommuninvånarnas användning
av undersökningsområdet måste därför tas med i analysen vid ett senare tillfälle, till exempel vid
upprättande av detaljplan.
Det utvalda planeringsområdet var tvunget att geografiskt avgränsas till ett bestämt område för att
genomföra vägnätsanalysen. Om området vid ett senare skede behöver utvidgas kan detta ske.
Utvidgning av området är begränsat till att ske åt nord eller nordost. I väst ligger Borensberg tätort, i
öst finns bevarandevärd kultur- och naturmiljö och åt syd finns Motala ström.
Det förekommer att vetenskapliga artiklar som belyser urbanisering av nya områden och utvecklandet
av nya vägar, som till exempel Sumathi et al (2007) och Abdi et al (2009), använder lager
innehållande berg- och jordartsförhållanden i sina analyser för att utvärdera markens lämplighet. I
denna studie har inte den informationen använts som ett lager i multikriterieanalysen. Både
bergartskarta och jordartskarta har tagits fram från Sveriges geologiska undersöknings (SGU)
karttjänst på internet. Kartorna visar att både bergarten och jordarten för studieområdet är homogent.
Bergrunden består av intrusivabergarter som granit och jordarten består av sandig morän med inslag
av ytlig bergrund. På grund av enhetligheten av berg- och jordartsdata karterades dessa inte, och
användes ej som ett lager i multikriterieanalysen. Ett sådant lager skulle inte utgöra någon skillnad för
studiens resultat.
Vägnätsanalysens genomförande baserades på ett lutningsraster framtaget med hjälp av höjdmodellen
där lutningsrastrets värden var representerade i grader. När lutningsrastret senare klassades om till
värdena ett till tio gavs värdet ett till flacka lutningar och värdet tio till branta lutningar. Med detta
som grund kunde olika vägalternativ testas där vägar drogs där lutningen var som lägst.
Vägnätsanalysens resultat visar att totalt cirka 20 % av de två nya vägarna bryter mot det uppsatta
målet, vilket var att vägarnas lutning inte får överstiga 6 grader. Även då de nya vägarna på sina
ställen bryter mot målet kan det fastställas att det är den bästa sträckningen av väg då funktionen som
har använts letar sig fram mellan pixlarna i marklutningsmodellen och väljer den väg som är minst
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kostsam med tanke på elevationen. Vägens lutning överstiger aldrig 10 grader. Att hålla alla
vägsektioner under sex graders lutning är inte möjligt med de naturliga förutsättningar som landskapet
erbjuder.
De två alternativen är enbart alternativa dragningar för ett vägnät. I vägnätsanalysen var start- och
ändpunkter tvungna att bestämmas innan den minst kostsamma vägsträckningen mellan punkterna
beräknades. Vägnätsanalysen kan alltså varieras till det oändliga genom att bestämma nya start- och
ändpunkter. Det optimala vägnätet är svårt att förutse. Genom att följa metoddelen kan proceduren
upprepas och oändligt med alternativ kan tas fram. Att de två alternativen som tagits fram i denna
rapport är den optimala vägsträckningen för planeringsområdet är svårt att avgöra. Enligt Abdi et al
(2009) är vägförsörjningen en huvudbeståndsdel i nya exploateringsprojekt samtidigt som det är
viktigt att hålla kostnaderna nere samt binda samman geografiska områden. Alternativ 1 och 2 är
kostnadseffektiva eftersom de nya vägsträckorna är minimalt tilltagna och dragna där lutning är som
lägst samtidigt som de binder samman det redan befintliga vägnätet.
Vid en jämförelse av de två vägalternativen ses att alternativ 1 uppfyller vägkriteriet bättre, väg 5 har
en nordöstlig riktning och följer höjdkurvorna vilket medför att branta lutningar kan undvikas. Väg 4 i
alternativ 2 går vinkelrätt mot höjdkurvorna och följer därmed vägkriteriet sämre men ger en bättre
täckning av planeringsområdet vilket medför mer tomtmark. Relationstalet ny väg (meter) per antal
tomter skiljer sig i stort inte åt. Alternativ 1 har färre tomter men kompenserar för detta genom att ha
en kortare vägsträcka.
När tomtmarkskriteriet undersöktes framkom att i stort sett hela planeringsområdet tillgodoser kravet
på att tomtmark ska understiga 25 graders lutning. Endast en ytterst liten del av planeringsområdet
överstiger tomtmarkskriteriet och dessa delar kan anses försumbara.

5 Slutsatser
Mål och syfte med studien var att lokalisera ett område lämpligt för bostadssyften och att ta fram ett
gatunät för att trafikförsörja området. Till hjälp fanns vissa kriterier att följa. Nya vägar fick inte
överstiga 6 graders lutning och bostadsmark fick inte överstiga 25 graders lutning. De nya vägarna
kunde trafikförsörja ett område av 35 meter vinkelrätt på båda sidor. I multikriterieanalysen skapades
sex restriktionskriterier och två ickerestriktionskriterier och när dessa sattes samman till en helhet var
det ett markområde som utmärkte sig. Inom detta område, planeringsområdet, genomfördes sedan
vägnätsanalysen. De fyra nya vägarna beräknades fram där lutning var som lägst och resulterade i två
alternativ. För att till fullo utnyttja området och för att hålla de nya vägarna så korta som möjligt
utnyttjades de befintliga vägarna maximalt. De naturliga förutsättningarna som planeringsområdet
erbjuder gör det svårt att efterfölja kriteriet där väg inte får överstiga sex graders lutning. Det är dock
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enbart små partier av vägen som överstiger kriteriet. Att bostäder inte kan anläggas på mark där
lutningen överstiger 25 grader utgör inte ett problem. Större delen av planeringsområdet har en lutning
som är lägre 25 grader vilket gör att hela planeringsområdet kan bebyggas.
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Bilaga 1
Restriktionskriterierna.

Figur 1: Naturmiljö

Figur 2: Kulturmiljö

Figur 3: Tätbebyggelse

Figur 4: Vattenflöden

Figur 5: Vägar

Figur 6: Vatten

Bilaga 2
Ickerestriktionskriterierna

Figur 1: Tättbebyggelse

Figur 2: vägar

