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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to examine the accessibility with public 
transportation in the case of the Umeå Region in northern Sweden. This 
is done by GIS network analysis where both access to transit stops, as 
well as access by public transport from stops to destinations is examined. 
An accessibility index is created from transit frequency and travel times 
to destinations. The results is compared with population register data to 
calculate what shares of the population has which levels of accessibility 
with public transportation. In the Umeå Region there are different levels 
of accessibility by public transport for different parts of the region, where 
transit stops in the most densely populated areas has the highest levels of 
accessibility, as well as stations along the railroads. The share of the 
population with access to public transportation is considerably smaller 
than with car. To make buses and trains more competitive their 
accessibility will have to increase. Access to public services is also 
examined in relation to transit stops. Information about accessibility 
with public transportation, access to transit stops and the amount of 
public services provided is used to find suitable locations for commuter 
parking. The study provides information needed for local transport 
planning and urban planning to increase the accessibility with public 
transportation as well as it proposes a methodology to analyze public 
transportation accessibility by GIS.  
 
Keywords: accessibility, commuting, GIS, network analysis, public 
transportation 
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1 INLEDNING 
 
Vi reser allt längre. Resandet har blivit en del av vardagen i det moderna 
samhället. Förr i tiden kunde ett helt liv levas på en plats, nu är det inte 
ovanligt att bo flera mil från jobbet och på semestern kan flyget ta oss 
över hela jorden. Den dagliga rörligheten har ökat kraftigt från 1800-
talet, då vi i genomsnitt förflyttade oss några hundra meter per dag fram 
till idag, då vi dagligen rör oss i genomsnitt cirka fyra och en halv mil 
(Frändberg och Vilhelmson 2011, 1237). I restid räknat har inte 
förändringarna varit särskilt dramatiska men den sträcka som en bil eller 
ett snabbtåg nu kan avverka på samma tid som förr häst och vagn är 
mycket längre.  
 
Just bilen spelar en stor roll i hur vårt moderna samhälle och livsstil har 
utvecklat sig. Den frihet att efter vägnätet röra sig i stort sett obehindrat 
som ett eget fordon ger har gjort det möjligt att dela upp samhället på ett 
helt nytt sätt. Bostaden, livsmedelsbutiken och arbetsplatsen behöver 
inte längre ligga inom gångavstånd. Det här har påverkat hur våra städer 
ser ut (Haugen 2012, 13). Där städer förr i tiden var täta har de sedan 
1950-talet då bilanvändandet fick sitt stora genombrott kommit att bli 
alltmer utglesade. Det var bilen som gav oss friheten att bygga städer på 
det sättet men utglesningen av städerna har samtidigt gjort att friheten 
blivit ett beroende på så sätt att det nu är svårt att leva sitt vardagsliv 
enbart i närområdet (Friberg, Brusman och Nilsson 2004, 27). Samtidigt 
som urbaniseringen har varit stark så har det skett ett visst mått av 
kontraurbanisering, där människor har bosatt sig på den tätortsnära 
landsbygden (Bergström 2002, 9).  
 
Det ökade resandet med bil har medfört många negativa konsekvenser 
för miljön och för samhället. Utsläpp från biltrafiken leder till problem 
både lokalt och globalt. Den globala uppvärmningen är ett problem som 
kan ge allvarliga konsekvenser världen över och som drivs på av de 
växthusgaser som bildas vid förbränning av fossila bränslen i bland 
annat personbilar, som står för cirka 13,4 procent av de svenska 
utsläppen (Trafikverket 2013). Bilanvändningen ger också upphov till 
mer lokala miljöproblem som exempelvis försämrad luftkvalitet. Dålig 
luft på grund av avgaser och partiklar medverkar till en stor del av de 
dödsfall som kan kopplas till bilanvändande, där också trafikolyckor är 
en vanlig dödsorsak. Att använda bilen framför andra, mer aktiva 
transportmedel har också en kraftigt negativ inverkan på folkhälsan 
(Sallis et al. 2004, 251). Därutöver tar också trafiksystemet stor plats och 
trängsel är ett ökande problem i många städer (Mavoa et al. 2012, 15).   
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Ett sätt att minska de negativa konsekvenserna av det ökade dagliga 
resandet är att styra om det från personbilar till kollektivtrafik. Buss och 
tåg har flera fördelar jämfört med bil: de har mindre negativ påverkan på 
miljön, förbättrar folkhälsan och minskar trängseln (Mavoa et al. 2012, 
15; Sallis et al. 2004, 249-252).  
 
Resor till och från arbetet är en viktig del av vår dagliga mobilitet och i 
genomsnitt reste vi år 2006 16,8 kilometer per dag till jobbet (Frändberg 
och Vilhelmson 2011, 1238). Då dessa resor sker regelbundet finns 
potential att kunna ändra resvanor genom att få människor att börja 
använda kollektivtrafiken för arbetspendling. Samtidigt är det svårt att 
påverka just de regelbundna resorna eftersom dessa lätt blir vaneresor 
(Gärling, Fujii och Boe 2001, 89). De flesta kombinerar också sina 
arbetsresor med andra dagliga ärenden, så möjlighet att handla mat eller 
lämna och hämta barn i anslutning till hållplatser är viktigt.  
 
Om kollektivtrafiken ska kunna ses som ett alternativ till bilen är det 
viktigt att tillgängligheten är god (Friberg, Brusman och Nilsson 2004, 
26). Hållplatser måste finnas där användarna bor, tidtabeller passa med 
resenärernas övriga åtaganden och linjerna måste gå dit människor vill 
åka. Av den anledningen är det intressant att studera hur tillgänglig 
kollektivtrafiken är för att kunna föreslå åtgärder som ger ökad 
tillgänglighet och därmed potentiellt fler resenärer.  
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2 SYFTE 
 
Syftet med det här examensarbetet är att analysera tillgängligheten med 
kollektivtrafik, framförallt för arbetspendlare, samt att utreda 
möjligheten att utföra dagliga ärenden med kollektivtrafik som 
transportmedel. 
 
2.1 Frågeställningar 
 
Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats:  
 

• Hur kan tillgänglighet med kollektivtrafik operationaliseras i GIS? 
 

• Hur stor andel av antalet arbetspendlare respektive den totala 
befolkningen bor inom gångavstånd från kollektivtrafikhållplatser?  

 
• Vilken nivå av tillgänglighet med kollektivtrafik har arbetspendlare 

jämfört med den totala befolkningen?  
 

• Vilken samhällsservice finns i anslutning till kollektivtrafiknätets 
hållplatser? 
 

• Vilka hållplatser är lämpliga lokaliseringar för etablering av nya 
pendlarparkeringar? 
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2.2 Genomförande 
 
För att besvara frågeställningarna har en nätverksanalys i GIS gjorts och 
ett index över tillgänglighetsnivå konstruerats. Detta beskrivs under 
rubriken Metod. Därefter följer en genomgång av teoretiska begrepp och 
tidigare studier om tillgänglighet. Analysen utgörs av en fallstudie över 
de sex kommuner som ingår i Umeåregionen i norra Sverige. Dessa är 
Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs och 
finns markerade i figur 1. Studieområdet beskrivs närmare under 
rubriken Umeåregionen. Resultatet presenteras och kommenteras i 
avsnittet därpå och arbetet avslutas sedan med en sammanfattande 
diskussion.  
 

	  
Figur 1 Studieområdet markerat i rött 
 
2.3 Avgränsningar 
 
Studien är alltså geografiskt avgränsad till ovan nämnda kommuner. 
Örnsköldsviks kommun har nyligen kommit att ingå i Umeåregionen 
men har inte tagits med i denna studie eftersom arbetet påbörjats innan 
detta beslut var officiellt. I övrigt är studien mer fokuserad på 
infrastruktur och befolkning på makronivå än på personliga 
förutsättningar och preferenser. Kulturella och socioekonomiska faktorer 
ingår exempelvis inte i analysen. Dessa faktorers betydelse diskuteras 
dock i relation till övriga resultat under rubriken Diskussion.  
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3 METOD 
 
Den här studien går ut på att mäta tillgänglighet med kollektivtrafik, 
vilket gör kvantitativ analys lämpligt eftersom det handlar om att 
analysera statistiska data och göra beräkningar över arbetspendlare och 
andra potentiella resenärer (Denscombe 2009, 327). Då tillgänglighet 
bygger på geografiska mått som närhet och rörlighet är GIS och verktyget 
nätverksanalys passande att använda. Nätverksanalysens resultat 
presenteras i form av restid, vilket kan ses som en funktion av närhet 
(sträcka) och rörlighet (hastighet). Restiden beräknas på hur lång tid det 
tar att ta sig till olika destinationer med ett visst transportsätt över ett 
nätverk (Mitchell 2012, 195). Det kan handla om att gå eller åka bil i ett 
vägnät eller att åka buss i ett linjesystem. För att operationalisera detta 
har data valts ut för sex kommuner i Umeåregionen i norra Sverige.  
 
3.1 Datamaterial 
 
Nätverket består av vägdata som har tillhandahållits från Institutionen 
för geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet. För varje 
vägavsnitt finns uppgifter om högsta tillåtna hastighet och andra attribut 
som enkelriktning och ifall det finns en bro eller tunnel. Busstrafikens 
stomlinjenät för regionalbusstrafik har tillhandahållits från Länstrafiken 
Västerbotten. Utöver stomlinjenätet har även de busslinjer som går till 
Holmsund och Obbola söder om Umeå digitaliserats eftersom detta är 
starka pendlarstråk. Umeå tätort har också ett linjesystem för 
lokalbussar som ingår i analysen och har tillhandahållits av Umeå 
kommun/Lantmäteri. Järnvägsnätet ingår också i nätverket och detta 
material har hämtats från Geofabrik (2013). Alla delar av nätverket som 
ingår i analysen ses i figur 2.  
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Figur 2 Delar som ingår i nätverksanalyserna 
 
Uppgifter om befolkningen och de potentiella arbetspendlarna har 
hämtats från statistikdatabasen ASTRID. Databasen bygger på uppgifter 
om alla individer i Sverige och sammanställs av Statistiska Centralbyrån. 
Uppgifterna om varje individ har geografiska koordinater kopplade till 
sig där det framgår var de bor och var de arbetar. All persondata i denna 
undersökning gäller för år 2010.  
 
Statistiken från ASTRID är registerdata vilket innebär att den täcker in 
samtliga personer i studieområdet. Detta ger en hög tillförlitlighet, alltså 
reliabilitet. Databasen är etikprövad av SCB och innehåller inte uppgifter 
som namn eller personnummer som kan avslöja vilka personer som 
gömmer sig bakom variablerna. Datamaterialet är aggregerat så att det 
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innehåller geografisk information om individer i rutor om 100 gånger 
100 meter. Detta är ett skydd för individernas personliga integritet men i 
glesbefolkade områden kan det vara lätt att hitta enskilda individer i 
materialet. Eftersom ingen enskild är tillfrågad om den vill delta i studien 
är det extra viktigt att tänka på att inte avslöja någons identitet 
(Denscombe 2009, 193-200). I denna studie ingår dock endast uppgifter 
om var människor bor och arbetar vilket får ses som mindre känsliga 
uppgifter. Dessutom presenteras data på en så pass aggregerad nivå att 
det inte ska vara möjligt att peka ut enskilda individer.  
 
Arbetspendlare definieras i den här fallstudien som personer som arbetar 
inom men bor utanför tätorten Umeå (avgränsat enligt figur 3). Eftersom 
studien handlar om tillgänglighet till Umeå har också befolkningen i 
tätorten uteslutits när andelar av den totala befolkningen i regionen 
diskuteras. Fyra stora arbetsplatsområden i Umeå har använts som 
destinationer för pendlare. Dessa presenteras närmare i avsnittet 
Umeåregionen.  
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Figur 3 Avgränsning av Umeå tätort. Källor: SCB, Lantmäteriet. 
Kartografi: Isak Brändström 
 
Data för samhällsservice ingår också i analysen. Dessa data har 
tillhandahållits av Umeå kommun/Lantmäteri. Som samhällsservice med 
relevans för kollektivtrafikpendlare avses här apotek, förskolor, kiosker, 
livsmedelsbutiker grundskolor och vårdcentraler. Av Umeåregionens sex 
kommuner har dessa data i GIS-format enbart funnits tillgängligt för 
Umeå kommun. Den del av analysen där samhällsservice ingår har därför 
fokuserat på Umeå kommun.  
 
	    



	   9	  

3.2 Nätverksanalys 
 
Det finns flera olika definitioner av tillgänglighet och följaktligen också 
olika sätt att operationalisera detta (Haugen 2012, 9). När det kommer 
till tillgängligheten med kollektivtrafik är dock underlaget av tidigare 
studier mer begränsat (Martin, Jordan och Roderick 2008, 2512-2514; 
Mavoa et al. 2012, 16).  
 
Tillgänglighet kan delas in i närhet och rörlighet, vilket utvecklas mer 
ingående under rubriken Teori. Närhet kan operationaliseras genom att 
studera rent geografiskt hur långt avståndet är mellan exempelvis bostad 
och arbete. Även om det är intressant att se hur destinationer är 
fördelade så har det en brist i det att geografiskt avstånd inte är 
detsamma som tidsavstånd. Hur lång tid det tar att ta sig från punkt A till 
punkt B beror på hur förutsättningarna ser ut; hur vägnätet är uppbyggt, 
vilka barriärer som finns eller på vilket sätt resenären tar sig fram 
(Martin, Jordan och Roderick 2008, 2512).  
 
Rörlighet blir då ett sätt att istället för geografiskt avstånd se hur lång tid 
det tar att ta sig mellan punkterna med olika färdmedel. Detta kan 
operationaliseras i GIS genom nätverksanalys. Denna metod beräknar 
utifrån givna förutsättningar vilken som är den snabbaste vägen mellan 
två punkter (Mitchell 2012, 195). Ett exempel på hur detta ser ut i en 
karta ses i figur 4 där nätverksanalysen har beräknat från vilka områden 
som busshållplatserna nås med fem minuters gångavstånd längs 
vägnätet.  
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Figur 4 Exempel på resultat av nätverksanalys 
 
Resultatet räknas ut i körtid som redovisas i minuter, där längden på 
rutten delas med hastigheten som gäller för aktuell sträcka. För 
nätverksanalysen har förutsatts att gång sker med hastigheten 5 km/h 
(Finnis och Walton 2008, 828), cykel 15 km/h och att biltrafiken håller 
högsta tillåtna hastighet på respektive väg. Hänsyn har tagits till 
enkelriktade gator, broar och tunnlar. Regionalbusstrafiken har tilldelats 
genomsnittliga restider beroende på om sträckan är i tätortstrafik eller 
på landsbygd. Dessa genomsnittliga hastigheter har beräknats utifrån 
tidtabellsinformation för två exempelsträckor för tätort (inom Umeå och 
Vännäs) och för landsbygd (mellan Umeå och Vännäs, samt mellan 
Hörnefors och Umeå). För lokalbussarna i Umeå tätort har varje sträcka 
fått en genomsnittlig hastighet tilldelad utifrån tidtabellens information 
om hur lång tid det tar att åka från ändhållplats till ändhållplats. Här 
räknas alltså tider för stopp vid hållplatser in. På liknande sätt har även 
järnvägssträckor med persontågstrafik tilldelats genomsnittliga 
hastigheter utifrån information från tidtabeller. Vilka hastigheter som 
tilldelats vilka sträckor ses i tabell 1. Det är dock viktigt att komma ihåg 
att nätverksanalysen baseras på genomsnittligt bästa restider och inte 
kan sägas vara generell för alla tider på dygnet, väglag etc. (Mitchell 
2012, 196). 
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Tabell 1 Genomsnittlig hastighet efter färdmedel och sträcka 
Färdmedel	   Sträcka	   Hastighet	  (km/h)	  
Regionbuss	  

	   	  
	  

Landsbygd	   70	  

	  
Tätort	   30	  

Lokalbuss	  
	   	  

	  
1	  Umedalen-‐Ö	  Ersboda	   23,5	  

	  
2	  Ersboda	  C-‐Vasaplan	   25,5	  

	  
3	  Regementet-‐Vasaplan	   13,5	  

	  
4	  Vasaplan-‐Stöcksjö	   26,5	  

	  
5	  Ersmark-‐Strömpilen	   23	  

	  
6	  Carlshöjd-‐Röbäck	   18,5	  

	  
7	  Mariehem-‐Rödäng	   21	  

	  
8	  Tomtebo-‐Ö	  Ersboda	   19	  

	  
9	  Röbäck-‐Carlshöjd	   19,5	  

Järnväg	  
	   	  

	  
Hällnäs-‐Vindeln	   112,5	  

	  
Hörnefors-‐Umeå	  Ö	   153,5	  

	  
Nordmaling-‐Hörnefors	   150,5	  

	  
Umeå	  C-‐Vännäsby	   127,5	  

	  
Umeå	  Ö-‐Umeå	  C	   42,5	  

	  
Vännäs-‐Vindeln	   107	  

	  
Vännäsby-‐Vännäs	   66,5	  

 
Utifrån ovanstående hastigheter har två olika nätverk skapats. Det ena 
för vägnätet, och det andra för kollektivtrafiken, där linjer och hållplatser 
för regionbuss, lokalbuss och järnväg ingår. Vägnätet har använts för att 
beräkna vilka geografiska områden som når en hållplats inom fem, tio 
eller 15 minuter med bil, cykel eller till fots. Tillgänglighet till hållplatser 
har ofta tidigare beräknats utifrån fågelavstånd men med en 
nätverksanalys blir resultatet mer rättvisande (Mavoa et al. 2012, 16). 
Dessutom har vägnätet här använts för att beräkna vilka områden som 
når respektive arbetsplatsområde inom en 45 minuters bilresa. Just 45 
minuter är en gräns för hur länge de flesta är beredda att pendla 
(Sandow 2011, 7).  
 
Kollektivtrafiknätet har använts för att beräkna vilka sträckor och 
hållplatser som är möjliga att nå inom vilka tidsintervaller från 
respektive arbetsplatsområde. Nätverksanalysen räknar med de givna 
hastigheterna och linjerna ut den snabbaste resvägen. Vid nätverk med 
flera transportsätt, som detta, måste också platser för byten specificeras 
(Mitchell 2012, 184). I detta fall har byten tillåtits vid hållplatser mellan 
olika busslinjer och vid resecentrum för byte mellan järnväg och buss. 
Restiden blir dock något underskattad eftersom det i verkligheten inte 
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alltid går anslutande buss eller tåg när resenären kommer till hållplatsen. 
Tiden det tar att invänta ett byte har alltså inte räknats med. Ett 
alternativ här som dock kommit fram efter att analysen redan var gjord 
kunde ha varit att lägga till en genomsnittlig väntetid. Om bussen 
exempelvis går en gång i timmen kunde väntetiden sättas till 30 minuter.  
 
För att se hur många människor som når respektive arbetsplatsområde 
inom olika tidsintervaller har befolkningsunderlaget inom olika 
tidsavstånd med olika färdmedel från varje hållplats beräknats och 
kopplats samman med restiden från den aktuella hållplatsen.  
 
3.3 Tillgänglighetsindex 
 
Det räcker dock inte bara med att veta hur lång tid det tar att åka 
sträckan, minst lika viktigt är att veta hur ofta linjen trafikeras. Dessa två 
faktorer är de som användare av kollektivtrafik anser är viktigast (Curtis 
och Scheurer 2010, 76). I tidigare studier har turtäthet definierats på 
flera olika sätt (se exempelvis Martin, Jordan och Roderick 2008, 2519; 
Mavoa et al. 2012, 17-18), varför det inte finns något standardiserat mått. 
Turtätheten för arbetspendlare har i den här studien definierats som det 
antal turer som går från varje hållplats till centrala Umeå mellan klockan 
06.00 och 09.00 en måndagsmorgon. Denna information har hämtats 
från tidtabeller. Resultatet hade kunnat påverkas av om andra tider valts 
men en vardagsmorgon är den tid då de flesta arbetspendlare använder 
kollektivtrafiken, varför dessa tider har valts.  
 
Utifrån uppgifterna om restid och turtäthet har ett index över 
tillgänglighetsnivå skapats. Ett liknande index för restider med 
kollektivtrafik har skapats av Mavoa et al. (2012, 18). I denna studie 
används samma poängskala (0-4) men något justerade restidsintervaller. 
Vilka intervaller som har tilldelats vilka poäng ses i tabell 2.  
 
Tabell 2 Index över tillgänglighetsnivå baserat på turtäthet och restid 
Turtäthet	   Restid	   Indexpoäng	  
7	  -‐	  9	   0	  -‐	  10	   4	  
4	  -‐	  6	   10	  -‐	  20	   3	  
1	  -‐	  3	   20	  -‐	  30	   2	  
0	   30	  -‐	  45	   1	  

	  
>	  45	   0	  

 
Eftersom turtäthet också är mycket viktigt för tillgängligheten har 
indexet utökats till att även omfatta denna variabel. Mavoa et al. (2012, 
18-20) tar också hänsyn till turtäthet men väger inte in detta i sitt index. 
Enligt tabell 2 ovan har en hållplats tilldelats fyra poäng om det mellan 
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klockan 06.00 och 09.00 går mellan sju till nio turer. Noll turer till Umeå 
centrum har fortfarande getts ett indexpoäng eftersom det är möjligt att 
ta bussar till andra hållplatser och via byten ta sig till slutdestinationen. 
När varje hållplats har tilldelats indexpoäng för turtäthet och restid har 
dessa summerats till ett index över tillgänglighetsnivå där den lägsta 
nivån är ett (1+0) och den högsta är åtta (4+4).  
 
3.4 Samhällsservice och pendlarparkeringar 
 
Serviceunderlaget i anslutning till hållplatser har beräknats genom att se 
vilken service som finns inom fem minuters gångavstånd från 
hållplatserna. Alltså fem minuters gång med en hastighet av fem km/h, 
vilket motsvarar ungefär 420 meter. Det finns ingen entydig gräns för 
vad ett rimligt gångavstånd är men i tidigare studier har siffror mellan 
300 och 800 meter använts (Mavoa et al. 2012, 16).  
 
För att komma med rekommendationer för lämpliga lokaliseringar av 
pendlarparkeringar med service har servicenivån jämförts med 
tillgänglighetsnivån med kollektivtrafik för respektive hållplats, samt hur 
många människor totalt och hur många pendlare som bor inom en fem 
minuters bilresa från hållplatsen.   
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4 TEORI 
 
För att få fler arbetspendlare att välja buss eller tåg framför bil är det 
viktigt att människors tillgänglighet med kollektivtrafiken är så stor som 
möjligt.  
 
4.1 Tillgänglighet 
 
Med tillgänglighet avses här geografisk tillgänglighet vilket kan 
definieras som ett mått på hur lätt det är att med ett visst resesätt ta sig 
till en destination från en annan (Liu och Zhu 2004, 105). 
 
Martin, Jordan och Roderick (2008, 2511) gör skillnad på faktisk och 
potentiell tillgänglighet. Den faktiska tillgängligheten är detsamma som 
resandeströmmar, alltså hur väl använd kollektivtrafiken i det här fallet 
är. I den här studien ligger fokus på potentiell tillgänglighet, där såväl 
den totala befolkningens tillgänglighet som pendlarnas tillgänglighet till 
arbetsplatsområdena med buss och tåg analyseras, oavsett i vilken 
utsträckning de egentligen använder kollektivtrafiken.  
 
Själva tillgänglighetsbegreppet kan delas upp i två delar: närhet och 
rörlighet (Haugen 2012, 4). En destination som ligger närmare 
utgångspunkten än en annan är oftast mer tillgänglig eftersom det 
generellt går snabbare att ta sig dit. Därför blir det också viktigt hur 
destinationerna är fördelade rent geografiskt. Hur lätt det är att ta sig till 
en plats beror också på resenärens rörlighet. Denna varierar med både 
personliga egenskaper och resurser, samt omgivningens egenskaper 
(Haugen 2012, 9-10). Det är dock svårt att dra en tydlig gräns mellan 
närhet och rörlighet, de flyter till viss del ihop. Hur nära det än är till en 
destination behövs ett visst mått av rörlighet för att överbrygga 
avståndet.  
 
4.2 Närhet 
 
Den geografiska fördelningen av destinationer och utgångspunkter avgör 
naturligtvis hur långa avstånden mellan dessa är. På så sätt kommer den 
fysiska strukturen av bebyggelsen att påverka närheten och därigenom 
människors tillgänglighet till olika aktiviteter som arbete och service. 
Från 1950-talet och framåt har stadsplaneringen i stor utsträckning 
kommit att resultera i en utglesning av våra städer och ett större avstånd 
mellan hem, arbetsplats och andra destinationer människor besöker 
dagligen (Friberg, Brusman och Nilsson 2004, 27). Närheten har på så 
vis minskat vilket skulle innebära en försämrad tillgänglighet för de 
flesta. Det som dock har skett i samband med denna utglesning är att 
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bilanvändandet har ökat, alltså att förluster i närhet har kompenserats 
med en ökad rörlighet (Haugen 2012, 13).  
 
Att samhället har omvandlats så till följd av bilen visar på att 
tillgänglighet påverkar var människor väljer att bosätta sig och var 
företag med jobbmöjligheter etablerar sig. Där vägar går är 
tillgängligheten högre och där bosätter sig människor, vilket i sin tur 
ökar efterfrågan på resor till och från dessa platser (Geurs 2006, 12).  
 
När det kommer till samhällsservice och möjlighet att utföra sina dagliga 
ärenden blir det tydligt att samhällets fysiska form spelar roll. Med till 
exempel livsmedelsbutik eller förskola i det direkta närområdet blir det 
lättare att sköta dagliga sysslor. Trenden de senaste decennierna har 
dock varit den motsatta, att närbutiker har lagt ner och att handeln har 
koncentrerats till större köpcentra eller stormarknader i städers 
utkanter. En anledning till detta är att närhet inte alltid är det viktigaste 
när det kommer till service. Butiker som ligger längre bort kanske har ett 
bredare utbud och lägre priser som gör att människor är beredda att 
acceptera den längre sträckan (Haugen 2012, 11-13).  
 
Fortfarande har urbana områden det största utbudet av service eftersom 
det där också finns störst underlag. Landsbygden har generellt haft 
vikande befolkningsunderlag vilket skulle kunna förklara att service har 
försvunnit men den ökade rörligheten är kanske en ännu viktigare 
förklaring till nedläggningen av service. Från 1950-talets början, då det 
fanns cirka 36000 dagligvarubutiker, till 2006 har den siffran minskat 
till 10000. Att bilen blev allt vanligare i Sverige fick tydliga effekter för 
dagligvaruhandeln på så vis att det blev färre men större butiker (Amcoff, 
Möller och Westholm 2009, 7).  
 
Närhet och rörlighet är nära sammankopplade när det kommer till 
kollektivtrafik eftersom förutsättningen för att kunna använda sig av 
buss och tåg är att resenärerna måste kunna ta sig till och från 
hållplatser. Om avståndet till eller från hållplatsen blir för långt minskar 
tillgängligheten (Liu och Zhu 2004, 106). Hållplatsers och linjers lägen i 
förhållande till var människor bor, arbetar och var samhällsservice finns 
lokaliserad, påverkar individers tillgänglighet med dessa färdmedel. På 
den mer glesbefolkade landsbygden är ofta tillgängligheten till 
kollektivtrafik begränsad, varför bilen blir ett mer attraktivt alternativ 
(Sandow 2011, 13).  
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4.3 Rörlighet 
 
Den andra delen av tillgängligheten, rörligheten, handlar om hur lätt det 
är att överbrygga avstånd. Rörlighet beror både på individens 
förutsättningar och samhällets utbud av transportmöjligheter (Geurs 
2006, 23-26).  
 
På individnivå handlar det dels om vilka fysiska förutsättningar personen 
har, en funktionsnedsättning kan exempelvis påverka rörligheten. Dels 
handlar det om ekonomiska förutsättningar, inkomst påverkar vilka 
färdsätt som är möjliga, om en person har råd med bil eller busskort till 
exempel. Ålder, utbildningsnivå och kön är exempel på andra personliga 
förutsättningar som spelar roll för individers rörlighet (Geurs 2006, 23). 
Här finns ett samspel med samhället på så vis att kulturella 
föreställningar och strukturer påverkar människors rörlighet. Ett tydligt 
exempel är att kvinnors och mäns resvanor skiljer sig åt, där män i större 
utsträckning använder bil medan kvinnor oftare åker kollektivt (Friberg, 
Brusman och Nilsson 2004, 23-24). Detta beror bland annat på att 
kvinnor har sämre tillgång till bil än män och leder i sin tur till att 
kvinnor pendlar kortare sträckor än män. Dessutom tar kvinnor generellt 
sett större ansvar för hushållsarbete och att sköta dagliga ärenden än vad 
män gör, vilket gör att kvinnors resvägar till och från arbetet innehåller 
fler stopp än mäns (Sandow 2008, 16-17). 
 
Rörlighet handlar alltså till stor del om val av transportmedel. Bilen är 
det transportmedel som anses mest attraktivt, vilket till stor del kan 
förklaras med bekvämlighet, hastighet och frihet (Beirão och Sarsfield 
Cabral 2007, 479). Kollektivtrafik har generellt sett en lägre attraktivitet. 
Det finns dock skillnader mellan olika typer av kollektivtrafik. Buss ses av 
de flesta som ett sämre alternativ än bil (Sandow 2011, 13-14). I Beirão 
och Sarsfield Cabrals (2007, 483-484) intervjustudie med resenärer i 
Porto framkom att spårbunden trafik, i det fallet tunnelbana och spårväg, 
var betydligt mer attraktivt än buss. De intervjuade menade att tågen var 
både bekvämare, rymligare och snabbare än bussarna. Även de som i 
vanliga fall kör bil hade positiva attityder till spårbunden trafik, där flera 
trodde att de skulle byta från att köra bil till att åka spårväg eller 
tunnelbana när det blev tillgängligt i deras närområde.  
 
Att tillgänglighet, i form av hastighet och frihet att ta sig till önskade 
destinationer, lyfts fram som det som gör bilen mer attraktiv än 
kollektivtrafiken innebär att det finns potential att locka fler att använda 
kollektivtrafik om tillgängligheten med den ökar.  
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Samhällets utbud av transportmöjligheter påverkar alltså individens 
rörlighet. När det gäller kollektivtrafik handlar det om hur ofta bussen 
eller tåget avgår och hur lång tid det tar för resenären att ta sig till den 
destination den vill besöka (Curtis och Scheurer 2010, 76). Snabba 
transportmöjligheter till arbetsplatsen gör att människor blir beredda att 
pendla längre sträckor (Sandow 2011, 13). Samtidigt kan restiderna bli 
för långa även med snabba transportmedel. Det finns alltså en brytpunkt 
där ökad rörlighet inte längre kompenserar för avtagande närhet.  
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5 UMEÅREGIONEN 
 
Den geografiska avgränsningen för analysen i denna studie utgörs av de 
sex kommuner i norra Sverige som tillsammans utgör Umeåregionen, 
alltså Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs (se 
figur 5).  
 

	  
Figur 5 De kommuner och tätorter som ingår i studieområdet 
 
Umeå kommun hade 117294 invånare 2012 och har ökat med i 
genomsnitt cirka 1000 personer per år det senaste årtiondet. 
Kranskommunerna å andra sidan har i genomsnitt tappat mellan 18-60 
personer per år, förutom Vännäs kommun som i stort sett haft 
oförändrad befolkningsutveckling under samma tidsperiod (Umeå 
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kommun 2013). Kranskommunerna har en befolkning som ligger på 
mellan 2421 för den minsta kommunen, Bjurholm och 8522 för den 
största, Vännäs. Befolkningsfördelningen i regionen ses i figur 6. 
Befolkningen är kraftigt centrerad till Umeå tätort, samt några större 
tätorter i samma kommun och i övrigt till centralorterna i respektive 
kranskommun.  
 

	  
Figur 6 Befolkningsfördelning i Umeåregionen 
 
Förvärvsintensiteten i kranskommunerna ligger kring 80 procent med 
som lägst 79,2 procent i Nordmaling och som högst 82,5 procent i 
Robertsfors. I Umeå är den dock betydligt lägre: 74,7 procent (SCB 
2012), vilket i huvudsak beror på att Umeå är en studentort. I Umeå har 
35,4 procent av befolkningen eftergymnasial utbildning medan samma 
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värde för kranskommunerna ligger mellan 12,8 procent i Bjurholm och 
19,1 procent i Vännäs (Umeå kommun 2013).  
 
I Umeå tätort är ett av de viktigaste arbetsplatsområdena Umeå centrum, 
med stort utbud av handel, service och kontor. Ett annat är området runt 
Norrlands Universitetssjukhus, NUS, där cirka 11000 människor arbetar 
vid sjukhuset, samt vid Umeå universitet och Sveriges 
lantbruksuniversitet (Umeå kommun 2011, 26). Universiteten har också 
cirka 29000 studenter. Ett tredje viktigt arbetsplatsområde är området 
runt Volvo på Böleäng. Volvo Lastvagnar är Umeås största privata 
arbetsgivare med 2400 anställda. Det sista viktiga arbetsplatsområdet 
som ingår i denna studie är Västerslätt, som är ett industriområde med 
en mångfald av arbetsplatser och där en ny godsbangård med tillhörande 
logistikcentrum för tillfället växer fram. Dessa fyra arbetsplatsområden 
utgör målpunkter i den analys av tillgänglighet med kollektivtrafik som 
gjorts i denna studie. Deras geografiska lokaliseringar i Umeå tätort visas 
i figur 7.  
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Figur 7 Viktiga arbetsplatsområden i Umeå. Källa: Lantmäteriet. 
Kartografi: Isak Brändström 
 
Kommunerna runt Umeå valdes ut eftersom de är tydliga 
pendlarkommuner. I Vindeln pendlar cirka 12,5 procent av befolkningen 
till en annan kommun och i Bjurholm, Nordmaling och Robertsfors är 
det 17-18 procent av befolkningen som pendlar till en annan kommun 
medan Vännäs har den största andelen, där utpendlingen är 24 procent. 
Detta ger dagliga reseströmmar som tillsammans med övrig trafik 
medför negativa effekter på miljö och hälsa. Ett problem som har varit 
särskilt svårt för Umeå är den dåliga luftkvaliteten i stadens centrala 
delar. Utsläpp från trafiken leder här till för höga värden av kvävedioxid 
och partiklar. Den dåliga luften i Umeå riskerar bland annat att leda till 
förhöjda sjuktal i luftvägssjukdomar (Umeå kommun 2011, 18, 86). För 
att komma tillrätta med problemen krävs enligt Umeå kommuns (2011, 
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39) fördjupade översiktsplan för Umeå att trafiken styrs om från bil till 
cykel, gång och kollektivtrafik.  
 
För att försöka öka kollektivtrafikresandets andel är tillgänglighet och 
tidsåtgång viktiga komponenter enligt Umeå kommun (2011, 41). För 
Umeå tätort föreslås detta förbättras genom fokus på ett stomlinjenät 
med hög turtäthet som täcker in den övervägande delen av befolkningen 
inom gångavstånd från en hållplats. Det här kan också översättas till ett 
regionperspektiv. Då bör Länstrafikens stomlinjenät vara tillgängligt för 
en så stor del av befolkningen som möjligt inom gångavstånd från 
hemmet.  
 
En stor förändring som skett i regionens kollektivtrafik de senaste åren 
är färdigställandet av den nya järnvägen Botniabanan, samt att 
persontågtrafik har börjat köras av bolaget Norrtåg. Tågtrafiken innebär 
en ny möjlighet att öka andelen kollektivtrafikresenärer. Tågen avgår 
från färre hållplatser än bussen men är å andra sidan ett snabbare och i 
många fall bekvämare resesätt.  
 
De närmaste åren kommer också fler förändringar att ske. I Umeå håller 
en ringled på att färdigställas och tanken är att trafiken ska flyttas ut från 
E12 och det som tidigare var E4 i centrum till ringleden i stadens utkant. 
Detta är också en del i att försöka förbättra luftkvaliteten i centrala 
Umeå. Trafiklederna som idag finns kvar i centrum planeras då 
omvandlas till stadsmiljöer med mindre gator och förtätad bebyggelse 
(Umeå kommun 2011, 66).  
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6 RESULTAT 
 
Hur ser då tillgängligheten ut i Umeåregionen i dagsläget och hur kan 
den förbättras? Resultaten av nätverksanalyserna och svaren på övriga 
frågeställningar redovisas i detta avsnitt.  
 
6.1 Tillgänglighet till hållplatser 
 
En viktig del av tillgänglighet med kollektivtrafik utgörs av närhet till 
hållplatser. I Umeåregionen finns det i det avseendet generellt sett en 
god tillgänglighet: inom fem minuters gångavstånd har 52 procent av 
befolkningen tillgång till en hållplats för kollektivtrafik. Av de som 
pendlar till Umeå är det 54 procent som har en hållplats inom fem 
minuters gångavstånd. Det finns dock ett tusental hållplatser i regionen 
och av dessa är det inte alla som trafikeras ofta nog för att erbjuda en god 
tillgänglighet med kollektivtrafik. Av denna anledning fokuseras det 
nedan på de stomlinjer med kollektivtrafik som presenterades under 
rubriken Metod.  
 
Som framgår av tabell 3 nås stomlinjernas hållplatser och resecentrum av 
drygt en tiondel av befolkningen i Umeåregionen inom fem minuters 
gångavstånd. Med 15 minuters gångväg ökar andelen av befolkningen 
som har tillgång till dessa hållplatser till 43 procent. För cyklister är 
tillgängligheten till kollektivtrafiken god, där majoriteten av 
befolkningen når en hållplats om de cyklar i mellan fem och 15 minuter. 
 
Tabell 3 Andel av befolkningen i Umeåregionen som når hållplats inom 
olika tidsintervaller efter färdmedel 
Minuter	   Gång	   Cykel	  
0	  -‐	  5	   13%	   43%	  
5	  -‐	  10	   32%	   56%	  
10	  -‐	  15	   43%	   63%	  
 
När det gäller de som pendlar till Umeå tätort är siffrorna i princip de 
samma för gång även om det är en något mindre andel, 37 procent, som 
når närmsta hållplats inom femton minuters gångavstånd (tabell 4). 
Däremot är det en lägre andel av de som pendlar som når en hållplats 
med cykel jämfört med andelen av den totala befolkningen.  
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Tabell 4 Andel av inpendlare till Umeå som når hållplats inom olika 
tidsintervaller efter färdmedel 
Minuter	   Gång	   Cykel	  
0	  -‐	  5	   11%	   37%	  
5	  -‐	  10	   27%	   52%	  
10	  -‐	  15	   37%	   64%	  
 
6.2 Tillgänglighet med kollektivtrafik 
 
Turtätheten från stomlinjernas hållplatser och resecentrum redovisas i 
figur 8. Den högsta turtätheten finns vid Nordmalings och Hörnefors 
resecentrum, där det finns åtta, respektive nio avgångar till Umeå 
centrum en måndag mellan klockan 06.00 och 09.00. En relativt hög 
turtäthet finns vid de hållplatser som ligger längs de stora vägarna E4 
och E12, samt längs järnvägssträckningarna. Lägst turtäthet är det vid de 
hållplatser som ligger längs linjen mellan Nordmaling och Vännäs, samt 
de hållplatser som ligger nordväst om Bjurholm. Från dessa hållplatser 
går det under den angivna tiden inga bussar direkt till Umeå, varför 
pendlare blir tvungna att byta buss.  
 

	  
Figur 8 Turtäthet till Umeå från hållplatser mellan klockan 06.00 och 
09.00 en måndag 
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När resenärerna väl har tagit sig till hållplatsen och hittat en avgång som 
passar är det intressant att veta vilken restid de kan förvänta sig. Till 
arbetsplatsområde Umeå centrum är det möjligt att ta sig med en resa på 
under 10 minuter från de byar som ligger närmast Umeå tätort (figur 9). 
Med en restid på upp till 20 minuter täcks bland annat pendlarorter som 
Vännäs, Vännäsby, Hörnefors, Holmsund, Obbola och Sävar in. Inom 45 
minuter med kollektivtrafik går det att resa långa sträckor. Från 
Bjurholms Busstation tar det något längre än 45 minuter, medan 
restiden från Hällnäs station till Umeå centrum är 45 minuter. Från 
Hällnäs går det, på grund av järnvägsförbindelsen, dessutom snabbare 
att resa kollektivt än med bil. Restiderna med kollektivtrafik är ungefär 
desamma när det handlar om att resa till arbetsplatsområdet Norrlands 
Universitetssjukhus.  
  

	  
Figur 9 Restid med kollektivtrafik och bil till arbetsplatsområde Umeå 
centrum 
 
Kollektivtrafiken går dock längs bestämda linjer och det går enbart att 
stiga på eller av vid en hållplats. Det här gör att det område som når 
Umeå centrum med bil inom 45 minuter, som visas i figur 9, täcker in en 
betydligt större andel människor än vad kollektivtrafiken gör. 88 procent 
av Umeåregionens totala befolkning och 97 procent av de som pendlar 
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till Umeå når sin arbetsplats inom 45 minuter med bil och detta gäller till 
samtliga fyra arbetsplatsområden. Räknat på ett gångavstånd på fem 
minuter till hållplats är det bara cirka nio procent av pendlarna och tio 
procent av den totala befolkningen i regionen som kan ta sig till Umeå 
centrum med samma restid med kollektivtrafiken. Lika stora andelar av 
befolkningen och pendlarna har också dessa restider från 
arbetsplatsområdet Norrlands Universitetssjukhus. 
 
Till arbetsplatsområdena Volvo och Västerslätt är restiderna generellt 
sett längre. I figur 10 visas restiderna till Volvo, som till stor del är 
liknande de för Västerslätt. Inom 20 minuters restid med kollektivtrafik 
täcks ytterområdena i orterna Holmsund och Obbola in, samt byarna 
närmast Umeå tätort. Däremot blir restiden från Hörnefors och Vännäs 
upp mot 30 minuter. Inom 45 minuters resväg går det att resa från 
Nordmaling och Vindeln men inte från exempelvis Bjurholm och 
Robertsfors. Inte heller från Hällnäs är det möjligt att nå Volvo eller 
Västerslätt inom 45 minuter, vilket var fallet med arbetsplatsområdena 
Umeå centrum och Norrlands Universitetssjukhus. Fortfarande är det 
dock ungefär lika stor andel, åtta procent av pendlarna och nio procent 
av den totala befolkningen, som har 45 minuters resväg till dessa 
arbetsplatsområden med kollektivtrafik. De mest folktäta områdena 
täcks in i lika stor utsträckning inom 45 minuters resväg och fem 
minuters gångavstånd till hållplats för alla fyra arbetsplatsområden.  
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Figur 10 Restid med kollektivtrafik och bil till arbetsplatsområde Volvo 
 
Ett sätt att tydliggöra vilka destinationer som har vilken restid är också 
att koppla hållplatserna till den snabbaste restiden med kollektivtrafik 
från dem. Ett exempel på en sådan kartläggning för arbetsplatsområde 
Norrlands Universitetssjukhus ses i figur 11. Från Robertsfors och från 
samtliga tre hållplatser i Bjurholms kommun tar det alltså längre än 45 
minuter. Restiden är oftast kortare ju närmare målpunkten en hållplats 
ligger men det blir också tydligt att järnvägen gör att dess resecentrum 
får kortare restider än intilliggande busshållplatser. Det geografiska 
mönstret är liknande för samtliga fyra arbetsplatsområden även om 
Volvo och Västerslätt generellt sett kräver längre restider.  
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Figur 11 Restid med kollektivtrafik från hållplatser till 
arbetsplatsområde Norrlands Universitetssjukhus 
 
Turtätheten och restiderna har slagits ihop till det index för 
tillgänglighetsnivå som beskrevs i avsnittet Metod. Resultatet av detta ses 
för arbetsplatsområde Umeå centrum i figur 12. Tillgängligheten till 
Umeå centrum är inte oväntat högst, med värden på över sex, i de södra 
delarna av Umeå kommun, där staden ligger. Även i Vännäs kommun 
har hållplatserna en hög tillgänglighet till Umeå centrum. Den lägsta 
tillgängligheten med kollektivtrafik till Umeå centrum finns i Bjurholms 
kommun och delar av Nordmaling. I Nordmalings fall kan dock tågets 
hastighet och turtäthet kompensera för avståndet och ge centralortens 
resecentrum en hög tillgänglighet trots resterande hållplatsers låga 
tillgänglighetsnivåer.  
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Figur 12 Tillgänglighetsnivå till arbetsplatsområde Umeå centrum efter 
hållplats 
 
Ingen av hållplatserna längs stomlinjenätet i Umeåregionen har den 
högsta nivån av tillgänglighet, 8. Det är fler hållplatser som har hög 
tillgänglighet till arbetsplatsområdena Umeå centrum och Norrlands 
Universitetssjukhus än till Volvo och Västerslätt (tabell 5). Den 
geografiska fördelningen av hållplatser med olika tillgänglighetsnivåer är 
dock relativt likartat fördelad vad gäller tillgänglighet till respektive 
arbetsplatsområde.  
  
Tabell 5 Andel hållplatser efter tillgänglighetsnivå till 
arbetsplatsområde 
Index	   Centrum	   NUS	   Volvo	   Västerslätt	  

1	   7%	   7%	   9%	   9%	  
2	   23%	   24%	   26%	   26%	  
3	   14%	   14%	   14%	   14%	  
4	   9%	   7%	   11%	   20%	  
5	   18%	   22%	   25%	   17%	  
6	   16%	   17%	   13%	   14%	  
7	   13%	   9%	   1%	   0%	  
8	   0%	   0%	   0%	   0%	  
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Genom att beräkna hur många människor som bor inom gångavstånd 
från varje hållplats går det att se hur stor andel som har vilken 
tillgänglighetsnivå. Inom fem minuters gångavstånd har fem procent av 
pendlarna tillgång till en hållplats med god tillgänglighet 
(tillgänglighetsnivå 6-8) till arbetsplatsområdena Umeå centrum och 
Norrlands Universitetssjukhus medan bara en procent har samma 
tillgänglighet till Volvo och Västerslätt. De flesta av de pendlare som bor 
inom gångavstånd från en hållplats har dock en tillgänglighetsnivå på 
mellan 2 och 5 till samtliga arbetsplatsområden medan det bara är ett 
fåtal som har lägre tillgänglighetsnivå än 2. Av den totala befolkningen är 
det sex procent som har tillgång till hållplatser med de högsta 
tillgänglighetsnivåerna till Umeå centrum och fem procent till Norrlands 
Universitetssjukhus. Till Volvo och Västerslätt är det dock precis som för 
pendlarna endast en procent av den totala befolkningen som har 
hållplatser med de högsta tillgänglighetsnivåerna inom fem minuters 
gångavstånd.   
 
Med fem minuters cykelavstånd ökar andelen som har tillgång till 
hållplatser. Då når sexton procent av pendlarna en hållplats med de 
högsta tillgänglighetsnivåerna till Umeå centrum. Samma siffra för 
Norrlands Universitetssjukhus är 13 procent medan den för Volvo och 
Västerslätt är fyra procent. Av den totala befolkningen har då nitton 
procent en hög tillgänglighetsnivå till Umeå centrum, fjorton procent till 
NUS och tre procent till Volvo och Västerslätt.  
 
6.3 Tillgänglighet till service för kollektivtrafikresenärer 
 
Serviceutbudet i Umeå tätort är naturligtvis omfattande men här 
fokuseras på det hållplatsnära utbud som finns utanför centralorten. Vid 
15 av de 48 hållplatser i Umeå kommun som ligger längs stomlinjerna 
finns det någon typ av service inom fem minuters gångavstånd (se figur 
13). Vid nio av dessa 15 finns en förskola och vid åtta finns en skola. Vid 
åtta finns också en livsmedelsbutik medan det är färre som har apotek, 
kiosk eller vårdcentral.  
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Figur 13 Samhällsservice inom fem minuters gångavstånd från 
hållplats i Umeå kommun 
 
6.4 Lämpliga pendlarparkeringar? 
 
Utifrån beskrivningen av tillgänglighetsnivå, samhällsservice inom 
gångavstånd från hållplats och hur många människor som når respektive 
hållplats inom en fem minuters bilresa har lämpliga lokaliseringar för 
pendlarparkeringar i Umeå kommun identifierats. Resultatet ses i figur 
14 och tabell 6.  
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Figur 14 Samhällsservice inom fem minuters gångavstånd från 
hållplats och tillgänglighetsnivå inom Umeå kommun 
 
Hörnefors framstår som en mycket lämplig lokalisering. Där finns god 
tillgång till service i anslutning till hållplatsen med apotek, vårdcentral, 
förskola, kiosk och två livsmedelsbutiker. Dessutom har Hörnefors en 
hög tillgänglighetsnivå (7 på skalan) till Umeå centrum som syns i figur 
14. I Hörnefors har dock nyligen en pendlarparkering redan byggts. En 
annan lämplig lokalisering är Holmsund som också har en hög 
tillgänglighetsnivå till Umeå centrum, samtidigt som där finns ett brett 
utbud av service inom gångavstånd från hållplatserna med både apotek, 
vårdcentral, två förskolor, en kiosk och en livsmedelsbutik. Till 
Holmsunds hållplatser är det också cirka 4640 personer, varav 1500 
pendlare, som tar sig med bil på fem minuter. Detta gör Holmsund till ett 
attraktivt alternativ att lokalisera en pendlarparkering. Från Holmsund 
är det dock i dagsläget inte möjligt att pendla med tåg, vilket det är från 
Hörnefors. Ingen av de övriga platserna i tabell 6 har heller den 
möjligheten men Holmsund skiljer ut sig på den punkten genom att där 
finns infrastruktur för det.   
 
En tredje plats som kan tänkas vara lämplig för en pendlarparkering är 
Sävar. Där finns i dagsläget inte ett så stort utbud av service inom fem 
minuters gångavstånd från hållplatsen vid E4 där stomlinjenätets bussar 
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stannar. Däremot finns ett relativt stort underlag av människor som når 
hållplatsen med en fem minuters bilresa. Det rör sig om 2370 personer, 
varav 893 är pendlare.  
 
Sörmjöle och Sörfors är två andra lokaliseringar som skulle kunna vara 
lämpliga. I Sörfors finns förskola och skola, vilket det även finns i 
Sörmjöle. Sörmjöle har dessutom en livsmedelsbutik och där finns 
relativt många människor inom fem minuters bilväg. Dock är det möjligt 
att resa från Sörmjöle till Hörnefors inom fem minuter med bil och i 
Hörnefors finns redan en pendlarparkering. Det finns alltså en risk att 
pendlarparkeringar på båda dessa platser skulle konkurrera om samma 
befolkningsunderlag. I fallet med Sörfors är det ett något mindre antal 
som kan nå hållplatsen inom fem minuters bilresa: 780 personer, varav 
351 pendlare.  
 
Tabell 6 Möjliga lokaliseringar för pendlarparkeringar efter antal som 
finns inom fem minuters bilresa, samt servicetyp i anslutning till 
hållplats 
Plats	   Pendlare	   Alla	   Apotek	   Förskola	   Kiosk	   Livsmedelsbutik	   Skola	   Vårdcentral	  
Bodbyn	   174	   451	   0	   1	   0	   1	   0	   0	  
Botsmark	   53	   250	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  
Flurkmark	   148	   360	   0	   1	   0	   0	   1	   0	  
Hissjö	   348	   774	   0	   1	   0	   1	   1	   0	  
Holmsund	   1500	   4640	   1	   2	   1	   1	   0	   1	  
Hörnefors	   720	   2200	   1	   1	   1	   2	   0	   1	  
Obbola	   750	   2030	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  
Rödåsel	   125	   393	   0	   0	   0	   1	   1	   0	  
Sävar	   893	   2370	   0	   0	   0	   0	   1	   0	  
Sörfors	   351	   780	   0	   1	   0	   0	   1	   0	  
Sörmjöle	   440	   1149	   0	   1	   0	   1	   1	   0	  
Tavelsjö	   276	   669	   0	   1	   0	   0	   1	   0	  
 
Ovan diskuterade fall är alltså samtliga platser som ligger i Umeå 
kommun eftersom det var för detta område som material för 
samhällsservice fanns tillgängligt. Centralorterna i de övriga 
kommunerna, alltså Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln och 
Robertsfors skulle däremot också kunna vara alternativ. Detta bygger på 
antagandet att dessa i egenskap av att vara just centralorter har ett 
bredare utbud av service än övriga orter. Därför har även en jämförelse 
gjorts mellan tillgänglighetsnivå med kollektivtrafik till Umeå centrum 
och antal människor som bor inom en fem minuters bilresa från dessa 
orters centrala hållplatser. Resultatet av detta ses i tabell 7.  
  



	   34	  

Tabell 7 Centralorter efter antal som finns inom fem minuters bilresa, 
samt tillgänglighetsnivå till Umeå centrum och om de har persontrafik 
med järnväg 
Plats	   Pendlare	   Alla	   Tillgänglighetsnivå	   Järnväg	  
Bjurholm	   75	   1005	   2	   Nej	  
Nordmaling	  	   240	   2502	   6	   Ja	  
Robertsfors	   104	   1726	   3	   Nej	  
Vindeln	   141	   2084	   4	   Ja	  
Vännäs	   645	   3733	   5	   Ja	  
 
Nordmaling har den högsta tillgänglighetsnivån av centralorterna, 
samtidigt som där finns persontågstrafik och det näst största underlaget 
av både befolkning och pendlare som når resecentrumet inom en fem 
minuters bilresa. Detta gör att Nordmaling får ses som en lämplig 
placering av en pendlarparkering med service. Parkering finns redan på 
plats men ett bredare utbud av service i direkt anslutning till parkeringen 
saknas.  
 
Vännäs har det största befolkningsunderlaget för en pendlarparkering 
med 3733 personer, varav 645 är pendlare, som inom fem minuters 
bilväg når resecentrumet. Vännäs har också en relativt hög 
tillgänglighetsnivå, fyra, samt att där finns persontågstrafik. Vännäs kan 
alltså också vara en lämplig placering för en pendlarparkering. Även här 
finns parkering i dagsläget och här är utbudet av service också stort. 
Vännäs kan därför ses som en modell för hur det skulle kunna fungera. I 
övriga centralorter är befolkningsunderlaget i stort och framförallt 
underlaget av pendlare mindre, samtidigt som tillgänglighetsnivån är 
lägre, vilket kan göra att dessa är mindre lämpliga. Det kan dock tänkas 
att andelen pendlare skulle kunna öka i dessa orter om tillgängligheten 
blev bättre.  
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7 DISKUSSION 
 
En ökad tillgänglighet är alltså nyckeln till ett ökat kollektivtrafikresande. 
Närhet är en viktig del av tillgänglighetsbegreppet. När det kommer till 
kollektivtrafiken är närhet till hållplatser avgörande för hur god 
tillgänglighet människor har. I Umeåregionen har mer än hälften av 
befolkningen tillgång till någon av kollektivtrafikens hållplatser inom ett 
fem minuters gångavstånd vilket innebär att den delen av 
tillgängligheten tillgodoses väl. Däremot är det inte alla dessa hållplatser 
som trafikeras ofta och regelbundet nog för att erbjuda en god 
tillgänglighet. Av de mer frekvent trafikerade hållplatserna som ligger vid 
stomlinjerna är det en betydligt mindre andel av befolkningen som har 
samma nivå av närhet. Ungefär en tiondel av pendlarna och av den totala 
befolkningen har dock tillgänglighet till dessa hållplatser med en kort 
promenad medan andelen ökar till närmare hälften med en kort cykeltur. 
Umeåregionens befolkning har alltså en relativt låg tillgänglighet till 
stomlinjenätets hållplatser inom ett fem minuters gångavstånd. Däremot 
är tillgängligheten hög vid något längre promenad eller med cykel.  
 
Närhet är dock bara en del av tillgängligheten och kanske ännu viktigare 
är rörligheten. För när resenärerna väl har tagit sig till en hållplats är det 
intressanta hur ofta de kan ta en buss eller ett tåg, samt hur lång tid det 
tar att ta sig till den destination de vill nå. Turtätheten är relativt hög från 
de flesta av stomlinjenätets hållplatser och är högst i de mest 
tätbefolkade delarna av regionen, samt längs vissa viktiga vägsträckor 
som E4, E12 och längs järnvägen. Hur frekventa avgångarna är har i 
tidigare studier visat sig vara en av de viktigaste faktorerna för 
kollektivtrafikresenärer.  
 
När det kommer till restid är det tydligt att bilen alltjämt erbjuder en 
större rörlighet än kollektivtrafiken. Inom 45 minuters bilväg når en klar 
majoritet av befolkningen i regionen Umeå tätort. Detta gör det tydligt 
varför människor ser bilen som så pass attraktiv; den finns oftast direkt 
utanför dörren och går snabbt jämfört med bussar som måste stanna vid 
varje hållplats.  
 
Järnvägens resecentrum har dock i analysen visat sig ha höga 
tillgänglighetsnivåer. Tåg är ett transportmedel som kan hålla höga 
hastigheter även om det är mer begränsat vilka sträckor som kan 
trafikeras på grund av den dyra infrastruktur som krävs. Rörlighetsdelen 
av tillgängligheten är hög med tåg medan närhetsaspekten blir svårare 
att tillfredsställa för många människor. Här borde trafikplanering 
samspela med övrig stadsplanering så att städer förtätas runt hållplatser 
för att på så vis öka närheten till ett i övrigt mycket tillgängligt 
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transportmedel. Tåg och övrig rälsbunden trafik har också en högre 
status bland resenärer än vad bussen har och även bilförare har visat sig 
villiga att byta till spårbunden kollektivtrafik.  
 
För Umeåregionens del har frågan om pendeltågstrafik mellan Umeå och 
Holmsund aktualiserats. Underlaget kring denna fråga är i den här 
studien relativt begränsat men utifrån de siffror som framkommit här 
framstår det som lämpligt att den infrastruktur för tåg som redan finns 
på plats utnyttjas, särskilt med tanke på den spårbundna trafikens 
attraktionskraft och att järnvägens stationer konsekvent uppvisat högre 
tillgänglighetsnivåer. Denna fråga skulle dock behöva utredas ytterligare. 
En utredning av de tekniska förutsättningarna med förslag på 
trafikeringsupplägg har gjorts av Norrtåg men en mer detaljerad 
tillgänglighetsanalys av den modell som presenterats i detta 
examensarbete behövs för att avgöra konsekvenser av att busslinjerna 
ersätts med tåg och hur tillgängligheten då påverkas för pendlare.  
 
Även om upplevelsen för många är att bilen innebär en större frihet än 
kollektivtrafiken är det också så att med kollektivtrafik kan det vara 
lättare att nå de centrala delarna av en stad av Umeås storlek. Där kan 
annars finnas problem med trängsel och bilköer, samt att 
kollektivtrafikresenärer slipper problem att hitta och betala för 
parkering. I Umeås fall är också tanken att biltrafiken i centrum ska 
minska i takt med att ringleden färdigställs. Om kollektivtrafiken byggs 
ut i takt med detta är det mycket möjligt att centrala Umeå blir mer 
tillgängligt med buss och tåg än med bil. 
 
De flesta människor, och då framförallt kvinnor, åker inte raka vägen 
mellan hem och arbetsplats. Det är vanligt att dagliga ärenden 
kombineras med pendling. Detta innebär resor med många stopp som 
inte alltid ligger längs den snabbaste resvägen. Det här gör att bilen får 
en fördel då den lätt kan nå olika destinationer. Med kollektivtrafik blir 
en sådan resa komplicerad och full av byten. Här har 
samhällsplaneringen också en viktig roll att fylla, där samhällsservice bör 
planläggas utifrån kollektivtrafikens linjer. Om målet är att få fler att 
börja använda kollektivtrafiken måste tillgängligheten också till dessa 
destinationer öka.  
 
Denna studie har dock fokuserat på potentiell tillgänglighet. Vilken typ 
av service som efterfrågas på vilka platser kräver delvis en annan typ av 
studie. Människors individuella preferenser och förutsättningar skulle 
kanske framkomma lättare med en kvalitativ studie. Bara för att 
planerare tycker att en plats är lämplig för service är det inte säkert att 
människor kommer nyttja den. Om det anläggs en livsmedelsbutik i byn 
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är det kanske ändå mer lockande att handla i staden där det finns ett 
bredare utbud eller vid en stormarknad som kan hålla lägre priser. På 
samma sätt kan det tyckas vara en bra idé att skolor finns längs samma 
kollektivtrafiklinjer som arbetspendlare använder. Då är det dock viktigt 
att tänka på att om bussen ska fungera som skolskjuts kommer 
tillgängligheten minska för övriga passagerare eftersom det förmodligen 
blir fler stopp då barn inte kan väntas gå lika långa sträckor från 
hemmet. 
 
I Umeå kommun fanns service inom gångavstånd från cirka en tredjedel 
av stomlinjernas hållplatser. Här finns alltså potential att kunna utföra 
ärenden i samband med kollektivtrafikresor. Även om det är möjligt att 
ta bussen för att handla mat exempelvis kan det dock ändå upplevas 
omständligt att bära matkassar på bussen eller att ta med barnvagn för 
att lämna barn på förskolan.  
 
Av den anledningen är det lämpligt om den samhällsservice som behövs 
för att utföra de vanligaste ärendena kan finnas samlad på en plats. 
Denna plats bör då vara hållplatsen närmast resenärernas hem. Utifrån 
detta antagande blir de lämpligaste platserna för pendlarparkeringar 
med samhällsservice där det redan finns grundläggande service, 
samtidigt som tillgängligheten är hög och många människor bor inom en 
kortare bilresas avstånd. Då skulle resorna kunna bli mindre 
fragmenterade med färre stopp vilket framförallt skulle underlätta för 
kvinnorna som är de som både använder kollektivtrafiken i störst 
utsträckning och som samtidigt tar det största ansvaret för de dagliga 
sysslorna.  
 
Det är dock viktigt att fråga sig om inte detta riskerar att förstärka redan 
existerande könsroller och ojämställdhet då det underlättar för kvinnor 
att fortsätta ta detta ansvar. Å andra sidan är de hälso- och miljöproblem 
som biltrafiken orsakar en realitet och det är viktigt att styra om resandet 
från bil till kollektivtrafik för att komma till rätta med problemen. I ljuset 
av detta måste tillgängligheten med kollektivtrafik öka och en viktig del 
av tillgängligheten är just att kunna nå de destinationer som resenären 
behöver under sin resa. Genom att underlätta detta är det också möjligt 
att en större andel av männen kunde tänkas börja resa kollektivt då en 
ökad tillgänglighet innebär en ökad attraktivitet.  
 
Att minska resandet med bil kan uppnås genom att öka tillgängligheten 
på andra sätt. Närheten till arbetsplatser och service från hemmet kan 
ökas genom att samhällen byggs på ett tätare sätt än vad som varit fallet 
sedan 1950-talet. Om tillgängligheten med kollektivtrafiken ökar får 
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människor också en ökad rörlighet utan bilen vilket gör kollektivtrafiken 
till ett bra alternativ.  
 
Den här studiens resultat kan användas av lokala samhälls- och 
trafikplanerare som bakgrund till hur tillgängligheten ser ut i dagsläget 
och därmed få en bättre utgångspunkt för att förstå vilka åtgärder som 
krävs för att öka tillgängligheten. En viktig del av arbetet är också 
utarbetandet av en metod för att analysera dessa frågor med GIS. Att 
kombinera nätverksanalys över restider med turtäthet till ett 
tillgänglighetsindex och sedan beräkna tillgänglighetsnivå för 
befolkningen genom nätverksanalys från hållplatser jämfört med 
geografiska registerdata har visat sig fungera bra för att bedöma 
tillgängligheten med kollektivtrafik. En vidareutveckling av detta arbete 
skulle kunna vara att utnyttja registerdatat i större utsträckning där 
tillgängligheten med kollektivtrafik baseras på samtliga personers 
faktiska arbetsplats. Därigenom kan tillgängligheten beräknas för varje 
individ, vilket också möjliggör jämförelser med andra variabler i 
ASTRID-databasen: hur påverkas tillgängligheten av exempelvis kön, 
ålder eller inkomst?  
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8 SAMMANFATTNING 
 
Nuförtiden reser människor väsentligt längre sträckor varje dag än för 
bara hundra år sedan. Det ökade resandet som accelererat i takt med 
persontransporternas tekniska framsteg har lett till en helt ny fysisk 
struktur i samhället. Den stora tillgänglighet som bilen erbjuder har gjort 
att städer som förut var koncentrerade till en tätbefolkad kärna har 
glesats ut över allt större arealer. När då de destinationer människor 
besöker dagligen blir mer utspridda ökar också behovet av att resa. De 
många bilresorna medför dock problem för både människors hälsa, miljö 
och säkerhet. Av den anledningen är det intressant att försöka styra om 
resor från bil till säkrare och mer miljövänliga alternativ, som till 
exempel kollektivtrafik. För att buss och tåg ska kunna konkurrera med 
bil måste dock tillgängligheten med dessa färdmedel vara mycket god. 
 
Syftet med det här examensarbetet har varit att analysera 
tillgängligheten med kollektivtrafik och att utreda möjligheten att utföra 
dagliga ärenden i samband med kollektivtrafikpendling.  
 
För att ta reda på detta har en fallstudie av kollektivtrafiken i 
Umeåregionen gjorts. Den metod som har använts är nätverksanalys i 
GIS. Två nätverk har byggts upp, ett vägnät för gång cykel och bil, samt 
ett kollektivtrafiknät för buss och tågtrafik. Nätverksanalys har sedan 
beräknat restider till fyra stora arbetsplatsområden i Umeå från den 
övriga regionen. Dessutom har gång-, cykel- och bilavstånd till 
hållplatser beräknats utifrån vägnätet. Tillgänglighet har definierats som 
en kombination av närhet till hållplatser och rörlighet från hållplatser, 
alltså turtäthet och restid till destinationer. De sista två faktorerna har 
summerats till ett index över tillgänglighetsnivå, som sedan har kunnat 
kopplas till varje hållplats. Genom att beräkna hur många som bor inom 
olika tidsavstånd från hållplatserna har det blivit möjligt att se hur stora 
andelar av den totala befolkningen och de som arbetspendlar till Umeå, 
som har olika nivåer av tillgänglighet. Registerdata från databasen 
ASTRID med geografiska data för invånarnas bostäder och arbetsplatser 
har använts för dessa beräkningar.  
 
Tillgänglighet har definierats som ett mått på hur lätt det är att med ett 
visst resesätt ta sig till en destination från en annan och har delats upp i 
begreppen närhet och rörlighet. Närhet handlar om hur samhället är 
uppbyggt, alltså hur nära människor har till olika destinationer. 
Rörlighet handlar om hur de överbryggar dessa avstånd med olika 
transportmedel, som exempelvis kollektivtrafik.  
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Resultatet visar att lite mer än hälften av invånarna i Umeåregionen har 
tillgång till en busshållplats inom fem minuters gångavstånd. Av de 
tusental hållplatser som finns i regionen är dock alla inte lika 
vältrafikerade. De hållplatser som analyserats vidare är därför de som 
ligger längs järnvägslinjer och bussarnas stomlinjenät. Till dessa tar sig 
en dryg tiondel av befolkningen med en fem minuters promenad. 
Tillgängligheten är ungefär lika för befolkningen i allmänhet som för de 
som arbetspendlar till Umeå.  
 
När det handlar om rörlighet från hållplatser har det visat sig att 
turtätheten är högst vid järnvägens resecentrum och vid de linjer som går 
längs de största vägarna. Restiderna från hållplatserna till de olika 
arbetsplatsområdena varierar i regionen, där de snabbaste restiderna 
finns längs järnvägssträckorna och närmast Umeå tätort. Det blir dock 
tydligt att restiderna blir längre till de mer ocentrala 
arbetsplatsområdena, då byten mellan linjer krävs för att nå dessa. Det 
index för tillgänglighetsnivå som skapats utifrån turtäthet och restid har 
gett de högsta värdena åt hållplatser som ligger i den södra delen av 
Umeå kommun, samt Vännäs kommun och i övrigt vid järnvägens 
resecentrum. En betydligt lägre andel av befolkningen når 
arbetsplatsområdena inom 45 minuters resa med kollektivtrafik än med 
bil.  
 
Servicepunkter för att utföra dagliga ärenden finns inom gångavstånd 
från en tredjedel av stomlinjenätets hållplatser i Umeå kommun. Utifrån 
befintlig service, tillgänglighetsnivå och hur många människor som når 
hållplatsen inom fem minuters bilresa har förslag på lämpliga 
lokaliseringar för pendlarparkeringar med service pekats ut. Bland annat 
ses Holmsund söder om Umeå som en lämplig lokalisering. Här finns 
också infrastruktur för järnväg på plats vilket är ett 
kollektivtrafiktransportslag som har högre status än övriga och som har 
visat sig ge högre tillgänglighetsnivåer. Persontågstrafik finns dock inte i 
dagsläget, vilket har föreslagits skulle vara en bra idé som dock behöver 
utredas vidare.  
 
Generellt sett är tillgängligheten med kollektivtrafik i Umeåregionen 
relativt bra för de mest tätbefolkade områdena men har fortfarande svårt 
att mäta sig med bilen. För att få fler människor att åka kollektivt föreslås 
därför insatser sättas in för att öka tillgängligheten. Pendlarparkeringar 
och utbyggd pendeltågstrafik är två åtgärder som skulle öka 
tillgängligheten.  
 
Nyckelord: GIS, kollektivtrafik, nätverksanalys, pendling, tillgänglighet	    
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