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Abstract 

Maximizing the catchment areas of emergency services is an important safety question 

that is discussed in health planning. Geographic Information Systems (GIS) can be used 

as a support to analyse and present the percentage of the population that is outside the 

hospital catchment area and also show catchment area variations by restructuring the 

organization. The aim of this thesis is to present a new, vector-based network analysis 

and to investigate how the catchment areas for the emergency service in Uppsala 

municipality will be affected. 

To perform the network analysis, data over Uppsala municipality was used from 

Nationella Vägdatabasen (NVDB). The attributes that were used contained information 

about speed limits, road hierarchy, restrictions, time and road names. ArcGIS and the 

extension Network Analyst were used to calculate the catchment areas. The results 

obtained from the analysis were shown in a regional chart and individual maps with the 

emergency service drive time for each station.  In comparison with previous results, the 

network analysis presents more accurate catchment areas. 

The method described is very useful when calculating geographic catchment areas and 

the percentage of the population that is served within a certain time. It is an important 

tool that can be used by politicians within decision making. 

 

 

Keywords: GIS, network analysis, catchment area, emergency services, Uppsala 

municipality, response map 

  



III 
 

Sammanfattning 

Att maximera sjukhusens och räddningstjänstens täckning av befolkningen är en viktig 

säkerhetsfråga som diskuteras inom bland annat hälsovårdsplaneringen. Geografiska 

informationssystem (GIS) kan användas som ett hjälpmedel för att analysera och 

presentera andelen befolkning som är utanför sjukvårdens täckningsområden och även 

visa variationer på täckningsområdena när anläggningar slås ihop eller läggs ned. Syftet 

med arbetet är att presentera en ny, vektorbaserad nätverksanalys i GIS-miljö för att 

undersöka hur täckningsområdena för räddningstjänsten i Uppsala kommun påverkas.  

För att utföra nätverksanalysen användes data från Nationella Vägdatabasen (NVDB) 

över Uppsala kommun. Attributen som användes från NVDB innehöll information om 

framförallt hastighetsbegränsningar, väghierarki, tid, restriktioner och gatunamn. 

Täckningsområdena beräknades med ArcGIS och tilläggsprogrammet Network Analyst 

och resulterade i en översiktlig karta med räddningstjänstens insatstider och även 

enskilda insatskartor. Jämfört med tidigare resultat av insatskartor för samma områden, 

gav nätverksanalysen mer noggranna resultat med utökade täckningsområden för varje 

räddningstjänststation. Antalet täckta tätorter ökades och även andelen 

tätortsbefolkning.  

Metoden som beskrivs är användbar för att beräkna geografiska täckningsområden och 

andelen population som tjänas inom en specifik tid. Det är ett särskilt viktigt verktyg 

som kan nyttjas av politiker vid till exempel beslutsfattande. 

 

 

Nyckelord: GIS, nätverksanalys, täckningsområden, räddningstjänsten, Uppsala 

kommun, insatskartor 
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1. Introduktion 

Räddningstjänstens huvuduppgift är att rädda liv, fastigheter och naturtillgångar från 

bränder och andra nödsituationer (ESRI, 2007a). Både sjukvården och räddningstjänsten 

avser att förse befolkningen med akut vård inom en viss tillgänglighetspolicy som 

kännetecknas av rätt service vid rätt tidpunkt och plats (Murad, 2007). Tillgängligheten är 

generellt svår att definiera, men är mycket avgörande för många transportfrågor 

(O'Sullivan, Morrison & Shearer, 2000). Enligt Dalvi (1978, citerad i O'Sullivan et al, 

2000) definieras tillgänglighet som “the ease with which any land-use activity can be 

reached from a particular location, using a particular transport system” (sid. 86). Alltså 

syftar det till ett visst ursprung eller anläggning och dess upptagnings- och 

täckningsområde som tjänas genom ett visst transportsystem (Cullinan, Hynes & 

O’Donoghue, 2008). Ett täckningsområde inkluderar alla linjer inom ett nätverk som 

ligger inom ett visst avstånd eller restid från en specifik plats (Ormsby & Alvi, 1999).  

Beräkning av noggranna täckningsområden är en viktig fråga inom planering (Cullinan et 

al, 2008) och Geografiska Informationssystem (GIS) kan användas som ett hjälpmedel 

inom bland annat hälsovårdsplaneringen (Murad, 2007). Dels för att bestämma andelen 

invånare som är utanför sjukvårdens täckningsområden och dels för att visa variationer på 

täckningsområdena när anläggningar slås ihop eller förändras genom nedläggning eller 

nyöppnande (Schuurman, Fiedler, Grzybowski & Grund, 2006). Dagens GIS är försedda 

med många verktyg för att undersöka transportproblem, bland annat förekommer 

verktyget nätverksanalys (O'Sullivan et al, 2000). Enligt Schuurman et al (2006) finns 

även många olika metoder för att beräkna sjukvårdens täckningsområden. Den vanligast 

förekommande tillämpningen är att använda vektorbaserade Voronoi-polygoner för att 

dela in den geografiska ytan som upptas av sjukhusen. Dock frambringar denna metod 

många brister genom saknaden av olika vägattribut (Schuurman et al, 2006). Dessutom 

tas ingen hänsyn till vägnätets topologi eller användningen av gång- eller vägnät (Brabyn 

& Skelly, 2002). Täckningsområden kan även modelleras med hjälp av raster, där 

fördelen är att täckningsområdenas kan visas genom gradering. En annan, mer använd, 

metod är att tillämpa nätverksanalys som kan kombinera data från ett vägnätverk med 

befolkningsstatistik och sjukhus eller räddningstjänststationer (Schuurman et al, 2006). 
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1.1. Synopsis – insatskartor hos Metria 

Insatskartor är ett verktyg som Metria erbjuder bland annat kommuner, 

ambulansverksamheter och räddningstjänster. Syftet med kartorna är att undersöka 

exempelvis hur störst antal människor nås på kortast tid inom ett område eller vad som 

händer med anläggningens täckningsgrad om antalet anläggningar minskas eller ökas 

(Fredberg, personlig kommunikation, 7 februari, 2011). 

Insatskartan presenterar med färgade zoner vilka delar av ett område som nås av 

utryckningsfordon inom en viss tid, vanligtvis 10, 20 och 30 minuter (se figur 1). Kartan 

redovisar även de olika räddningstjänststationernas placering samt en beräknad gräns 

mellan de olika stationernas optimala upptagningsområden. Insatskartan kan även 

kompletteras med statistik över befolkningen (Fredberg, personlig kommunikation, 7 

februari, 2011).  

 

Figur 1. Exempel på illustration av insatskarta över Uppsala kommun (Fredberg, 2011) 

Analysen för kartan utförs i raster med upplösningen 100   100 meter och bygger på att 

användaren i förväg talar om var stationerna ligger och vilken anspänningstid varje 

station har. Med anspänningstid menas tiden det tar mellan larm och utryckning. Genom 

att ta fram insatskartor med alternativa placeringar av räddningstjänststationer och 
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körtidsanalyser kan man alltså undersöka vad en planerad förändring får för konsekvenser 

för insatstiderna i området och för täckningsgraden av befolkningen (Fredberg, personlig 

kommunikation, 7 februari, 2011). 

Idag används, som redan nämnts, en rasteranalys för att skapa insatskartorna. Denna 

analys är inte optimal för syftet eftersom hänsyn inte tas till exempelvis planskilda 

korsningar, bergskammar eller specifika hastighetsbegränsningar (Fredberg, personlig 

kommunikation, 7 februari, 2011). 

1.2. Syfte och mål 

I denna rapport presenteras en ny, vektorbaserad nätverksanalys i GIS-miljö för att 

undersöka hur resultatet påverkar räddningstjänstens täckningsområden i Metrias 

insatskartor. Frågeställningarna som tas hänsyn till är: 

 Vilka nya data från Nationella Vägdatabasen (NVDB) behövs vid 

nätverksanalysen och vilka befintliga data kan användas? 

 Hur ser täckningsgraden ut för alla räddningstjänststationer och inom vilka tider 

nås tätortsbefolkningen i Uppsala kommun? 

 Jämfört med Metrias tidigare analys, hur förändras täckningsområdena för de 

enskilda räddningstjänststationerna? 
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1.3. Geografisk avgränsning 

Det geografiska område som valts ut som undersöknings- och analysområde är Uppsala 

kommun. Figur 2 visar en karta över kommunen. Det här området är lämpligt eftersom 

Metria år 2008 framställde kartor över samma områden och då hade problem med den 

nya E4 som på grund av Lantmäteriets fördröjda uppdateringar inte hade digitaliserats. I 

kommunen ligger centralorten Uppsala som hade cirka 128 000 invånare år 2005. 

Dessutom finns även mindre tätorter i kommunen som Knutby och Järlåsa med omkring 

500 invånare (Statistiska centralbyrån [SCB], 2006). Den viktigaste transportleden i 

Uppsala kommun är Europaväg 4, som går mot Gävle i norr och Stockholm i söder via 

flygplatsen Arlanda. E4 ansluter även till många andra av kommunens viktiga trafikleder 

och förutom Europaväg 4 strålar ett antal riks- och länsvägar ut från Uppsala.  

 

Figur 2. Översiktskarta över analysområdet i Uppsala kommun (© Metria, 2011) 
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2. Teori 

2.1. Generella koncept 

Geografiska Informationssystem och nätverksanalys är två växande begrepp som används 

mer och mer (Hensher, Button, Haynes & Stopher, 2004). GIS har idag många 

definitioner (Birkin, Clarke, Clarke & Wilson, 1996) men ses generellt som datorstödda 

system för insamling, lagring, bearbetning, analys och presentation av geografisk 

information (Hensher et al, 2004; Thill, 2000). Komponenten ”geografisk” syftar till data 

och attribut med ett visst spatialt läge som utgör basen för ett GIS (Birkin et al, 1996).  

GIS har ett brett användningsområde och tillämpas bland annat vid 

markanvändningsplanering, inom hälsa- och sjukvården samt vid transportdesign (Cox, 

1995). Den specifika tillämpningen av GIS för transportfrågor har tilldelats uttrycket GIS-

T (Rodrigue, Comtois & Slack, 2009) och representerar ett av de viktigaste 

tillämpningsområdena inom GIS-teknologin idag (Hensher et al, 2004). GIS-T är en 

produkt av ett GIS och ett transportinformationssystem, TIS (se figur 3) (Thill, 2000). 

 

Figur 3. GIS-T, en kombination av GIS och TIS (Thill, 2000) 

Under de senaste 50 åren har en tydlig efterfrågan på transportmedel växt fram. Detta 

tyder på att transport av såväl individer som fraktgods är viktig. På grund av detta har en 

expansion av infrastrukturen skett vilket innebär att hamnar, flygplatser och nätverk som 

vägar och rörledningar har expanderat för att tillgodose nya områden (Rodrigue et al, 

2009). I och med dessa trender har kravet på GIS-T även ökat (Miller & Shaw, 2001). 
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2.2. Nätverksanalys 

Nätverksanalys ses traditionellt som en underdisciplin till transportforskning och GIS-T 

och representerar i de flesta fall fysiska linjer som gator, vägar, motorvägar och 

landsvägar samt rörelsen av människor, fordon eller gods. Ett typiskt transportnätverk 

består av ett antal noder och linjesegment (Chou, 1997; Hensher et al, 2004) som är 

sammanlänkade på olika sätt (se figur 4). Varje linjesegment har en start- och en 

slutpunkt som båda har givna platser. Linjesegmenten kan även innehålla punkter, så 

kallade vertexpunkter, mellan start- och stoppunkten. Skillnaden mellan vertexpunkter 

och noder är att noderna innehåller de topologiska sambanden i nätverket medan 

vertexpunkterna fungerar som brytpunkter för att förfina formen på nätverket (Chou, 

1997).  

 

Figur 4. Struktur av ett typiskt nätverk (Chou, 1997) 

Så fort ett vägsystem, flodavrinningsområde eller rörsystem har digitaliserats kan ett GIS 

användas för att snabbt svara på frågor som ”Vad är snabbaste vägen mellan A och B?” 

(Birkin et al, 1996). Varje linjesegment tilldelas en så kallad impedans, kostnad, och 

beroende på problemets typ kan impedansen definieras olika. Om restid är huvudfrågan 

definieras impedansen som tid, vilket fås genom division av sträcka och medelhastighet. 

Andra begränsningar kan även tilldelas nätverkssystemet (Chou, 1997). Till exempel kan 

länkarna antingen vara riktade med förbestämda rörelser för linjesegmentet, så kallade 

enkelriktade gator, eller oriktade med flöden åt båda håll (Hensher et al, 2004). För 

specifika typer av nätverksanalyser kan det även vara viktigt med andra begränsningar, så 

som förbjudna svängar eller planskilda korsningar (Chou, 1997).  
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2.3. Tillämpningar 

Tilläggsprogrammet Network Analyst kan användas med ESRIs produkter inom ArcGIS 

för att hitta den bästa rutten, den närmaste anläggningen eller anläggningars 

täckningsområden. En restaurang som garanterar 30 minuters hemleverans kan använda 

nätverksanalys för att hitta den snabbaste rutten till alla kunder inom 30 minuter. Ett 

företag som överväger nya platser för en ny affär kan använda täckningsområden och 

kundstatistik för att beräkna vilken plats som har mest kunder inom en specifik restid 

(Ormsby & Alvi, 1999). Vid nödsituationer är det också viktigt att sjukhusens 

täckningsområden är maximala eftersom snabba responstider bidrar till att rädda liv 

(Erkut, Ingolfsson & Erdogan, 2008). För att uppnå detta bestäms sjukhusens bästa 

placeringar med hjälp av optimeringsanalyser med stöd från bland annat körtidsanalyser 

(Harewood, 2002).  

Körtiden spelar även en avgörande roll vid transport av patienter till och från närmaste 

sjukhus (Derekenaris et al., 2001). Enligt Derekenaris et al. (2001) användes fram till 

2000-talet främst papperskartor och egen erfarenhet för att hitta de optimala rutterna, 

vilket var ett tidskrävande arbete inom Atens stora nätverk. Derekenaris et al. (2001) 

presenterar ett system som minskar utförandetiden för ruttplanering genom en integration 

av GIS-, GPS- och GSM-teknologi. GPS- och GSM-tekniken används för att överföra 

fordonens exakta positioner till ett GIS som beräknar rutten och sänder tillbaka den till en 

dator i ambulansen. Längden av varje vägsegment beräknas utifrån bland annat trafikdata 

och hastighetsinformation. 

Ett annat nödsituationssystem som använder nätverksanalys beskrivs av Ganeshkumar 

och Ramesh (2010). De data som användes för systemet ERMIS (Emergency Response 

Management and Information Systems) inkluderar bland annat bakgrundskartor, 

transportnät, befolkningsstatistik, olycksinformation samt platser för sjukhus och 

polisstation. ERMIS innehåller en speciellt utvecklad applikation, ”Route Finder”, som 

förenklar ruttbaserade beslut vid akuta händelser. Applikationen är indelad i fem 

underkategorier som bland annat väljer ut specifika attribut och platser och utgår ifrån en 

version av Djikstras algoritm (Ganeshkumar & Ramesh, 2010) som avser att hitta den 

minsta totala längden mellan två givna noder (Dijkstra, 1959).  

ArcGIS tilläggsprogram Network Analyst använder sig av Djikstras algoritm vid 

beräkningen av både snabbaste rutten och täckningsområden. Målet med 
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täckningsområden är att returnera de linjer som ligger inom den specificerade 

nätverksimpedansen. Dessa kan presenteras antingen som linjer eller polygoner, eller med 

både och (ESRI, 2010a). O'Sullivan et al (2000) nyttjar ArcView och tilläggsprogrammet 

Network Analyst för att undersöka hur GIS används för att modellera tillgängligheten för 

kollektivtrafiken. Två metoder jämförs, så kallade isokronytor och Network Analysts 

täckningsområden (O'Sullivan et al, 2000). En isokron är en linje med konstant tidvärde, 

mätt från en eller flera punktkällor. En isokronyta består av områden som ligger inom 

angivna intervall av tidvärden, med exempelvis 5 minuters intervall, likt 

täckningsområden (Brainard, Lovett & Bateman, 1997). Det konstateras att Network 

Analyst beräknar täckningsområden som ger noggrannare resultat eftersom tillämpningen 

baseras på vägar istället för cirklars radier som för isokroner. Noggrannheten med 

isokronytorna är bra inom tätbebyggda områden, men blir sämre utanför dem (O'Sullivan 

et al, 2000).  

Tidigare studier tyder på att vektorbaserade nätverksanalyser är ett flitigt använt verktyg. 

Till exempel använder Oh och Jeong (2007) både enkel buffertteknik och nätverksanalys 

för att studera gångtrafikanters tillgänglighet till parkmiljöer genom täckningsområden. 

McGregor, Hanlon, Emmons, Voaklander, och Kelly (2005) gör liknande jämförelser 

mellan “fågelvägsavstånd” och nätverksanalys för att undersöka den geografiska 

tillgängligheten till akutsjukvård för befolkningen inom lantliga områden. Brabyn och 

Skelly (2002) presenterar en nätverksanalys i GIS som visar tillgängligheten till närmaste 

sjukhus genom restid och avstånd. Tre typer av indata användes, ett nationellt vägnätverk, 

folkräkningsområde samt sjukhusplatser. 

Schuurman et al (2006) använder nätverksanalys med syftet att deifiniera sjukhusens 

täckningsgrad av icke-urbana områden. ESRIs programvara ArcGIS 9.1 och 

tilläggsprogrammet Network Analyst används. Likt Brabyn och Skelly (2002), 

kombinerar Schuurman et al (2006) vägdata och sjukhusens placeringar för att definiera 

täckningsområdena. Vägdatan härstammar från ”Road Atlas of British Columbia” som 

inkluderar högdetaljerad information om vägar i vektorformat där varje linjesegment 

tilldelats attribut om hastighetsbegränsningar och restriktioner som behövs för att 

modellera realistiska täckningsområden. Sjukhusens placeringar levererades som en 

punktfil i datasetet (Schuurman et al, 2006).  
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Olika data och kartlager kan väljas ut och visas i ett GIS med hänsyn till vad som ska 

analyseras. Några specifika kartlager som räddningstjänsten inkluderar är vägar, tomter, 

brandposter, räddningstjänst- och polisstationer, sjukhus och skolor (ESRI, 2007a). Dessa 

data används inom den svenska räddningstjänsten i många kommuner för att bland annat 

presentera kommunens riskbild och täckningsområden, analysera statistik över gjorda 

insatser samt analysera räddningstjänstens körtider från brand- eller ambulansstationer till 

olika områden. Dessa körtider redovisas vanligtvis i form av insatskartor (Olsson, 2005) 

med olika färgade zoner, oftast med 10, 20 och 30 minuters intervall (Johansson, 2000). 

  



10 

 

3. Material 

3.1. Data 

Metoden för nätverksanalysen baseras på ny data från Nationella vägdatabasen (NVDB), 

befintlig data från Metria samt befolkningsstatistik över tätorterna i Uppsala kommun 

från Statistiska Centralbyrån (SCB).  

3.1.1. NVDB 

1996 fick Vägverket i uppdrag av regeringen att skapa en Nationell Vägdatabas (NVDB) 

med uppgifterna att förse samhället med grundläggande data om det svenska vägnätet och 

främja en bred användning av aktuella vägdata. Trafikverket, Sveriges kommuner och 

landsting, Skogsnäringen, Transportstyrelsen och Lantmäteriet samarbetar alla med att 

leverera data till NVDB och verksamheten omfattar momenten att samla in, ajourhålla, 

sammanställa, lagra och tillhandahålla data. Databasen omfattar Sveriges alla statliga, 

kommunala och enskilda vägar som motsvarar cirka 560 000 km väg (Trafikverket, 

2010).  

Exempel på användningsområden för NVDB är som navigering för räddningstjänsten 

eller inom taxiverksamhet, transportplanering, planering inom kollektivtrafiken, 

skolskjuts-, färdtjänst- samt hemtjänstplanering (Trafikverket, 2010). 

3.1.2. Företeelser i NVDB 

De data över Uppsala kommun som levererades från trafikverkets tjänst Lastkajen täckte 

många olika objekttyper, så kallade företeelser (se Bilaga I). De företeelser som användes 

för analysen var väg- och gatunamn, förbjuden färdriktning, hastighetsgräns och 

vägkategori. Format på data kunde väljas vid nedladdning, och för denna analys valdes 

Shapeformat som kan hanteras i ESRI-miljö. Koordinatsystemet var SWEREF 99 TM.  

3.1.3. Bakgrundsinformation från Metria 

Erhållen data från Metria (se tabell 1) användes främst vid framställningen av kartor, ur 

visualiseringssynpunkt. Ett undantag är dock räddningstjänststationerna som användes 

som utgångspunkt i nätverksanalysen för att generera täckningsområden. 

 

 



11 

 

Tabell 1. Data från tidigare analys erhållen från Metria 

Namn Vektordatatyp Koordinatsystem 

Räddningstjänststation Punkt SWEREF 99 TM 

Kommungräns Linje SWEREF 99 TM 

Vattenyta Polygon SWEREF 99 TM 

Tätort Polygon SWEREF 99 TM 

 

3.1.4. Befolkningsstatistik från SCB 

Befolkningsstatistik hämtades från SCB för året 2005 och sammanlänkades med 

tätortslagret från Metrias data. Statistiken ses nedan i tabell 2. 

Tabell 2. Statistik från SCB över tätortsbefolkningen i Uppsala kommun år 2005 

Tätort Invånare 

Järlåsa 451 

Ramstalund 313 

Vänge 1245 

Ytternäs och Vreta 405 

Håga 317 

Vårdsätra 230 

Storvreta 6083 

Lövstalöt 982 

Bälinge 2166 

Björklinge 3186 

Läby 230 

Gunsta 371 

Sävja 9414 

Vattholma 1413 

Skyttorp 664 

Länna 698 

Gåvsta 398 

Almunge 691 

Skoby 217 

Knutby 534 

Uppsala 128409 

Totalt antal invånare: 158417 
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3.2. Programvaror 

GIS-programvaran som användes för denna analys var ArcGIS 10, utvecklad av 

Environmental System Research Institute (ESRI) i USA. ArcGIS är en samling GIS-

mjukvaror som erbjuder verktyg för spatiala analyser, datahantering och kartläggning 

(ESRI, 2011). ArcCatalog ingår i ArcGIS-serien och användes för att organisera och 

bygga upp nätverksdatasetet. I ArcMap gjordes sammanslagninga av de olika 

företeelserna för att bilda en bas för vägnätverket.   
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4. Metod 

GIS-T appliceras bland annat inom områden som logistik, räddningstjänst och 

hälsovårdsplanering, ofta i relation till tillgänglighetsfrågor. En specifik typ av GIS-T är 

nätverksanalys som är en process för att hitta lösningar på transport-orienterade problem 

(Cullinan et al, 2008). Cullinan et al (2008) och Schuurman et al (2006) använder båda 

nätverksanalys för att beräkna täckningsområden och Murad (2007) använder både 

nätverksanalys och ”overlay-analys” för att definiera täckningsområden för olika sjukhus.  

Uppsala kommun har nio räddningstjänststationer som alla har olika täckningsområden. 

För att beräkna dessa tillämpas liknande metod som Cullinan et al, (2008), Murad (2007) 

och Schuurman et al, (2006) använde. Trafikverkets Nationella vägdatabas användes för 

analysen, som innehöll detaljerad vektor-information om vägnätet, segment för segment. 

Datasetet över Uppsala kommun innehöll dels en shapefil för geometrin och dels olika 

shapefiler för alla objekttyper. Objekttyperna väg- och gatunamn, förbjuden färdriktning, 

hastighetsgräns och vägkategori valdes ut som nya attribut för vägnätet. Eftersom dessa 

levererades som separata shapefiler gjordes sammanslagningar av dessa filer ihop med 

geometrifilen som representerade strukturen för vägnätet. En generell metodbeskrivning 

ses i figur 5 nedan.  

 

Figur 5. Flödesschema över dataprepareringen. ”U” är benämningen på den geometrifil som tilldelades alla attribut  
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4.1. Beredning av data 

Schuurman et al (2006) menar att det som behövs för att beräkna anläggningars 

täckningsområden är noggrann information om framför allt hastighetsbegränsningar och 

anläggningarnas placeringar. Andra påverkande faktorer som exempelvis stopskyltar och 

trafikljus kan även öka noggrannheten på analysen (Schuurman et al, 2006).  

Geometrifilen över Uppsala kommun innehöll 19997 linjesegment. För att erhålla 

hastighetsbegränsningar som ett attribut till vägarnas geometri slogs geometrins shapefil 

ihop med shapefilen för hastighetsbegränsningarna med verktyget ”Join”. 

Sammanslagningen baserades på objektens ID-nummer som fanns med i de båda 

attributtabellerna (se figur 6).  

 

Figur 6. Exempel på ett gemensamt ID-nummer som tilldelas en hastighet 

Hastighetsbegränsningslagret innehöll mycket information som ansågs vara irrelevant för 

denna typ av analys, exem pelvis start- och slutdatum för den specifika företeelsen. Med 

hänsyn till detta rensades den sammanslagna attributtabellen från onödig information så 

att endast attributen ID, hastighet, riktning och längd fanns kvar (se tabell 3).  

Tabell 3. Attributen för geometrifilen efter sammanslagning med hastighetslagret 
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Restriktioner behövs för att modellera realistiska täckningsområden baserade på 

restidsberäkningar (Schuurman, et al 2006). Förbjudna körriktningar var en restriktion 

som integrerades med den sammanslagna filen för attributen. Beteckningarna ”med” och 

”mot” symboliserar de riktningar som får respektive inte får köras i.  

Exempelvis, om linjesegmentet började digitaliseras i punkt 1 (startpunkt) och slutade i 

punkt 2 (slutpunkt) som i figur 7 nedan, kan man säga att linjen går från punkt 1 till punkt 

2. Beteckningen ”Med” i dessa termer är då att gå från start till slut, förkortat från-till 

(FT). ”Mot” syftar på från slut till start, förkortat till-från (TF). Vägar där båda 

riktningarna får användas betecknas med ”B” (båda). 

 

Figur 7. Illustration av restriktionsbegreppen ”Med” och ”Mot” 

Efter sammanslagningen med filen som innehöll hastigheter och geometrin innehöll det 

nya lagret dels informationen sedan tidigare, men även det nya attributet ”Oneway” (se 

tabell 4) som visar de förbjudna körriktningarna. Genom selektion av de olika uttrycken 

”Med”, ”Mot” och ”Null” kunde ett byte till de nya beteckningarna ”TF”, ”FT” och ”B” 

göras. Null-värdet syftade till att ingen förbjuden riktning fanns efter sammanslagningen, 

vilket innebar att dessa tilldelades den nya beteckningen ”B”.  

Tabell 4. Attributen för geometrifilen, inklusive de enkelriktade gatorna 

 

För att få en mer realistisk analys användes hierarki i nätverket, vilket förlitar sig till att 

högre rangordnade vägar är snabbare än lägre rangordnade vägar (ESRI, 2007b). För 

hierarkiattributet användes en vägkategorifil som levererades med NVDB. Filen innehöll 

606 linjesegment över de statliga vägarnas vägtyper. Fem olika typer fanns: 
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 Europaväg,  

 Riksväg, 

 Primär länsväg,  

 Sekundär länsväg och 

 Tertiär länsväg. 

Tabellen för kategorilagret förenades med hastighets- och restriktionslagret genom ”join” 

och fick det nya attributet ”Func_class” (se tabell 5). För de linjesegment som inte 

tilldelades något kategorivärde efter sammanslagningen skapades ett sjätte värde med den 

lägsta hierarkin.  

Tabell 5. Attributen tillsammans med vägkateogri 

 

De två sista attributen som integrerades i datasetet var gatunamn samt ett tidsfält. 

Gatunamnen levererades som två shapefiler där den ena främst innehöll namnen på 

tätortsvägarna och den andra för de lokala vägarna. Dessa integrerades med den 

sammanslagna filen genom två ”join-omgångar”. Genom en sökning bland attributen 

gavs resultatet att 15 vägsegment tilldelades olika namn. För dessa används namnen från 

tätortsfilen som primärnamn (se tabell 6). 

Tabell 6. Geometrifilens attributtabell efter alla sammanslagningar 

 

Ett tidsfält lades till i tabellen för att göra det möjligt med en tidsimpedans. Fältet 

tilldelades datatypen double. Schuurman et al (2006) skapade en tidsimpedans innan 
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nätverksdatasetet skapades. Tiden i minuter beräknades för varje linjesegment utifrån 

segmentens längd och hastighetsbegränsning, med utgångspunkt i formel (1). 

 

Tiden genererades med kommandot ([Shape_Length]/[SPEED])*60 i 

programmets Field Calculator.  
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4.2. Nätverksdataset 

ArcGIS grupperar nätverk i två kategorier, geometriska nätverk och nätverksdataset (eng. 

geometric network och network dataset). De geometriska nätverken kan endast hantera 

flöde i en riktning åt gången medan nätverksdataseten ofta används för transportnätverk 

på grund av att två riktningar kan registreras samtidigt (ESRI, 2010b). 

Filerna från föreberedelserna exporterades till en personlig geodatabas som feature 

classes. Ett nytt ”feature dataset” skapades för filerna och den slutgiltiga filen 

importerades till datasetet med ett nytt namn. Utifrån denna fil kunde sedan ett 

nätverksdataset skapas (se figur 8).  

 

Figur 8. Flödesschema för skapandet av ett nätverksdataset 
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4.2.1. Inställningar för nätverksdataset 

När nätverksdatasetet skapades följdes ArcMaps programmanual. Först tilldelades 

datasetet ett namn och sedan importerades vägfilen med alla attribut som låg som grund 

för nätverket. Första inställningen för nätverket är att modellera svängar. Ingen hänsyn 

togs till denna inställning för detta nätverk. Konnektiviteten kan antingen genereras via 

linjesegmentens slutpunkter eller vid vilken vertexpunkt som helst (se figur 9). Om 

konnektiviteten används för vertexpunkterna delas linjesegmenten upp fyra linjer med en 

knutpunkt mellan dem, jämfört med slutpunkternas två linjesegment. För denna analys 

användes endast konnektivitet för vägarnas slutpunkter.  

 

Figur 9. Illustration av konnektivitet för (a) slutpunkter och (b) vilken vertexpunkt som helst 

I och med denna typ av konnektivitet behövde 

ingen hänsyn tas till olika plan på nätverket. 

Undre vägar i en planskild korsning är alltså inte 

anslutna till de övre, vilket gör att vägarna inte är 

tillgängliga för varandra, som i figur 10 bredvid.  

Nästa steg var att tillägna datasetet de attribut 

som förberetts genom sammanslagningarna. 

Hierarki, längd, enkelriktade vägar, gatunamn 

och tid var de faktorer som togs hänsyn till (se 

tabell 7).  

Tid och längd är båda av typen impedans, vilket innebär att en rutt beräknas antingen 

utifrån kortaste avståndet eller snabbaste tiden. Tiden användes som standard i denna 

analys. Hierarkin rangordnar vägnätet och bestämmer att motorvägar och landsvägar 

Figur 10. Modell för planskild korsning 
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används för fordonet i första hand. De enkelriktade gatorna bestäms av restriktionen 

”OneWay”. Gatunamnen lades till som en beskrivning för att möjliggöra 

vägbeskrivningar. För denna inställning användes namnen från tätortsfilen, 

”Primary_Name” och vid de fall där dessa namn fattas används ”Secondary_Name” som 

komplement.  

Tabell 7. De attribut som inkluderades i nätverksdatasetet 

Default Attributnamn Användning Enhet Datatyp Attributfält från fil 

 Hierarchy Hierarki Okänd Integer FUNC_CLASS 

 Length Impedans Meter Double SHAPE_LENGTH 

 OneWay Restriktion Okänd Boolean ONEWAY 

 Street_Name Beskrivning Okänd Boolean PRIMARY_NAME 

 Time Impedans Minuter Double TIME 

 

4.3. Nätverksanalys  

För att utföra nätverksanalysen som beräknade räddningstjänststationernas 

täckningsområden användes tilläggsprogrammet Network Analyst och verktyget ”Create 

new Service Area”. Olika kartor genererades beroende på vilka räddningstjänststationer 

som valdes. Först skapades en översiktlig insatskarta över alla kommunens stationer och 

sedan framställdes enskilda kartor för varje räddningstjänststation.  

4.3.1. Översiktlig insatskarta för hela kommunen 

I Uppsala kommun finns nio räddningstjänststationer. Dessa laddades 

upp som ”anläggningar” för analysen och tilldelades aktuella namn (se 

figur 11).  

Som impedans användes tiden och täckningsområdena beräknades för 

5, 10, 20 och 30 minuter. Hierarkin för vägarna användes och 

analysen beräknades från stationerna. Inga U-svängar längs vägarna 

tilläts. Områdespolygonerna valdes som detaljerade och med 

sammanslagna gränser.  Figur 11. Stationerna 

tilldelades deras 

aktuella namn 
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4.3.2. Enskilda insatskartor 

Enskilda insatskartor över de nio stationerna genererades på liknande sätt som 

översiktskartan. Stationerna valdes ut separat och analysen genererade insatskartor för 

alla områden.  

4.3.3. Anspänningstid 

För att integrera räddningstjänststationernas anspänningstid i analysen utnyttjades ett 

stoppattribut för punkter. Anspänningstiden, tiden det tar mellan larm och uttryckning, 

skrevs in manuellt i attributet ”Attr_Time” för varje station (se figur 12). Attributet 

specificerar hur mycket extra tid som kommer spenderas vid stationen, innan 

nätverksanalysen utförs (ESRI, 2010c).  

 

Figur 12. Exempel på en räddningstjänst egenskaper med anspänningstiden 6 minuter 

För denna analys, med räddningstjänststationerna i Uppsala kommun användes 

anspänningstiderna 1,5 och 6 minuter.  
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5. Resultat 

Denna del presenterar resultaten från den tidigare beskrivna analysen, först i form av en 

översiktlig insatskarta över alla räddningstjänststationer i hela Uppsala kommun. Därefter 

presenteras de enskilda kartorna över respektive station samt tillhörande statistik för 

antalet täckta tätorter samt utelämnad befolkning inom 30 minuters restid från varje 

station.  

5.1. Översiktlig karta över Uppsala kommun 

Resultatet av insatskartan för hela kommunen presenteras nedan i figur 13. 

Körtidsintervallet, 5, 10, 20 och 30 minuter, baseras på tidigare resultat framställda av 

Metria (se Bilaga II, Figur A-I). Med detta intervall täcks kommunens alla 21 tätorter 

inom 30 minuters körtid från någon räddningstjänststation.   

 

Figur 13. Översiktlig insatskarta för Uppsala kommun 
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5.2. Enskilda insatskartor för respektive station 

För de separata räddningstjänststationerna skapades täckningsområden med samma 

körtidsintervall, 5, 10, 20 och 30 minuter. Respektive stations täckningsområden 

redovisas nedan i figur 14-22. 

 

Figur 14. Täckningsområden för räddningstjänststationen i Fyrislund. Anspänningstid: 1,5 minuter 
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Figur 15. Täckningsområden för räddningstjänststationen i Rosendal. Anspänningstid: 1,5 minuter 

 

 

Figur 16. Täckningsområden för räddningstjänststationen i Bärby. Anspänningstid: 1,5 minuter 
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Figur 17. Täckningsområden för räddningstjänststationen i Storvreta. Anspänningstid: 6 minuter 

 

 

Figur 18. Täckningsområden för räddningstjänststationen i Skyttorp. Anspänningstid: 6 minuter 
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Figur 19. Täckningsområden för räddningstjänststationen i Knutby. Anspänningstid: 6 minuter 

 

 

Figur 20. Täckningsområden för räddningstjänststationen i Almunge. Anspänningstid: 6 minuter 
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Figur 21. Täckningsområden för räddningstjänststationen i Järlåsa. Anspänningstid: 6 minuter 

 

 

Figur 22. Täckningsområden för räddningstjänststationen i Björklinge. Anspänningstid: 6 minuter 
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För varje räddningstjänststation jämfördes täckningsgraden av kommunens 21 tätorter 

med nätverksanalysens nya resultat och Metrias tidigare insatskartor. Statistiken i figur 23 

presenterar antalet tätorter som nås med respektive analys.  

 

Figur 23. Diagram över antalet tätorter som täcks med respektive analysmetod inom 30 minuters restid 

Bärby räddningstjänststation täcker 20 av de 21 tätorterna med båda analyserna, vilket 

motsvarar cirka 95 % täckningsgrad. Stationerna i Fyrislund och Rosendal har samma 

täckning med nätverksanalysen och två tätorter färre med rasteranalysen. Knutby 

räddningstjänststation täcker lägsta antalet tätorter, sex med nätverksanalysen och tre med 

den tidigare rasteranalysen. Största skillnaden vid jämförelse av nätverks- och 

rasteranalysen kan urskiljas för Storvreta och Skyttorp räddningstjänststation där 

avvikelsen är tre tätorter.  
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Antalet täckta tätorter återkopplas till tätorternas befolkning. Statistik över andelen 

tätortsinvånare som nås av räddningstjänsten inom 30 minuter redovisas nedan i figur 24.  

 

Figur 24. Diagram över andelen tätortsbefolkning som nås av räddningstjänsten inom 30 minuter. N=158 417 

Fyrslund, Rosendal och Bärby räddningstjänststation täcker med nätverksanalysen alla 

tätorter förutom Knutby med 534 invånare. I kommunens tätorter bor 158 417 invånare, 

vilket innebär att de tre stationerna täcker cirka 99 % av tätortsbefolkningen. De tätorter 

som Knutby räddningstjänststation täcker inom 30 minuters restid svarar endast för 

knappt 2 % av kommunens tätortsbefolkning. Största skillnaden i täckningsgrad urskiljs 

för Skyttorp räddningstjänststation, där 9,5 % av tätortsbefolkningen nås inom 30 minuter 

med den gamla rasteranalysen. Med denna nätverksanalys nås istället 98,5 % inom 

samma tid. 
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6. Diskussion 

6.1. Metoddiskussion 

Johansson (2000) beskriver som tidigare nämnts en metod för att beräkna 

täckningsområden med insatstider som bygger på analyser av rutnät, det vill säga en 

rasteranalys. För varje ruta sätts alltså ett värde på hur lång tid det tar att passera rutan och 

sedan beräknas de snabbaste vägarna med brandstationerna som utgångspunkter. Metria 

tillämpade denna metod tidigare, men aktuella studier tyder på att en mer noggrann metod 

är att använda vektorbaserad analys för liknande transportrelaterade problem (Schuurman 

et al, 2006) och därför tillämpades en vektorbaserad nätverksanalys i detta arbete.  

En annan metod för att beräkna täckningsområden är att använda ”fågelvägen” som mått 

genom en buffertanalys. Huruvida den typen av analys ger mer noggranna resultat i 

jämförelse med nätverksanalys som använder faktiska vägnät är ett diskuterat område. Oh 

och Jeong (2007) jämför i sin studie tillgängligheten till parkmiljöer för gångtrafikanter 

genom täckningsområden som utförs både med enkel buffertteknik och med 

nätverksanalys. McGregor et al (2005) med syftet att bland annat undersöka om 

nätverksanalys är mer noggrann jämfört med bufferttekniken konstaterar, likt Brabyn och 

Skelly (2002) tillsammans med Schuurman et al (2006), att nätverksanalys utifrån vägar 

producerar mer noggranna modeller än buffertanalysens ”fågelvägar”, eftersom 

människor tenderar att använda vägnätverk framför att resa i raka linjer. Denna litteratur 

tyder på att implementeringen av en nätverksanalys för Metrias ändamål med insatskartor 

är en väl fungerande metod för att ge översiktliga resultat för planeringsunderlag. 

Resultaten från denna analys har, likt Brabyn och Skellys (2002) nätverksanalys, avsikten 

att ligga till grund för beslutsprocesser för om nya sjukhus eller räddningstjänststationer 

kan öppnas, eller hur täckningsgraderna påverkas om en station läggs ned.  

För denna typ av nätverksanalys där täckningsområden beräknas är vägarnas 

hastighetsbegränsningar nyckelvariabeln eftersom avståndet beror av restiden och 

hastighetsbegränsningen. En metod för att beräkna hastigheter är att beräkna en 

medelhastighet beroende på faktorer som vägklass, tidpunkt under dagen, trafikvolym 

samt om resan är inom ett stadsområde eller på landsbygden. (Cullinan et al, 2008). I 

Metrias tidigare rasteranalys klassades vägarna utifrån Lantmäteriets vägkarta och 

tilldelades specifika hastighetsbegränsningar, motorvägar erhöll cirka 80km/h och vägar 



31 

 

mindre än 7 meter tilldelades cirka 50 km/h. Automobile Association of Ireland 

(AAIreland) menar att det finns svårigheter med att bestämma medelhastigheter beroende 

på vägklasser (Cullinan et al, 2008). Både Cullinan et al (2008) och Murad (2007) anser 

att det istället är ett mer noggrannt tillvägagångssätt att tilldela varje vägsegment olika 

hastighetsbegränsningar. Med hänsyn till detta användes data från NVDB som var 

strukturerad på detta sätt, med information för varje linjesegment. Syftet med detta var att 

framförallt förbättra resultatet i tillgänglighetssynpunkt jämfört med Metrias tidigare 

analys. Cullinan et al (2008) tar dock inte hänsyn till andra faktorer som exempelvis olika 

hastigheter under dagen, detta görs heller inte i denna studie. 

Restiden i ett nätverk kan även påverkas av många andra faktorer så som till exempel 

trafikstockningar eller besvärliga korsningar (Brabyn & Skelly, 2002). Schuurman et al 

(2006) anser att det viktigaste för att utforma realistiska täckningsområden är att ha 

information per linjesegment om hastighetsbegränsningar och restriktioner som 

exempelvis enkelriktade vägar. I denna analys används därför ett restriktionsattribut för 

dessa enkelriktade gator. I jämförelse med detta tar Brabyn och Skelly (2002) dock inte 

hänsyn till det faktum att dessa vägar kan påverka valet av den snabbaste vägen och 

täckningsområdena. Om en räddningstjänst dock anser att ett fall är av brådskande typ får 

de enligt Trafikförordningen (SFS 1998:1276) kräva fri väg om de signalerar med 

larmanordningar och anser att ingens säkerhet påverkas. Detta innebär alltså att det skulle 

vara möjligt att försumma restriktionen för enkelriktade gator i analysen. Men eftersom 

alla incidenter kanske inte ses som brådskande kan det förbättra resultatet av analysen 

med den här typen av restriktion. Brabyn och Skelly (2002) påpekar en medvetenhet om 

begränsningarna i analysen som gör att forskningsresultaten endast är användbara för att 

dra allmänna slutsatser snarare än exakta restider, vilket även är fallet för den här 

analysen.  

De data från Nationella Vägdatabasen som användes i denna analys har fördelen att 

uppdateringar av vägnätet sker kontinuerligt, vilket innebär att den data som används för 

kommande områden antagligen är mer aktuella, vilket var ett av de tidigare problemen 

med Metrias förra rasteranalys som använde Lantmäteriets Vägkarta med långa 

fördröjningar på uppdateringar.  
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6.2. Resultatdiskussion 

Vägbanornas hastigheter spelar en avgörande roll för denna typ av analys eftersom fordon 

som färdas längs vägar med högre hastighet kan uppnå längre avstånd inom en specifik 

tid (Schuurman et al, 2006). Eftersom de beräknade insatstiderna stämmer överens med 

tidigare resultat från Metrias analys kan täckningsområdena jämföras.  

Den översiktliga insatskartan för hela Uppsala kommun ger resultatet att största delen av 

kommunen täcks upp av någon räddningstjänststation inom 10, 20 eller 30 minuter. För 

de enskilda stationerna ser situationen annorlunda ut, men täckningsområdena har 

förbättrats något i och med denna nätverksanalys. Eftersom rasteranalysen baseras på 

100   100 meter upplösning kommer nätverksanalysen sannolikt ge ett mer noggrant 

resultat.  

Statistiken över antalet tätorter som täcks genom den här nätverksanalysen tyder på att 

fler tätorter nås inom 30 minuter, genomgående för alla stationer med Bärby som 

undantag. Dessa täckningsökningar beror sannolikt på de högre 

hastighetsbegränsningarna som nätverksanalysen använder sig av vid beräkningarna. Som 

exempel kan E4 genom kommunen nämnas. I Metrias tidigare rasteranalys användes 

cirka 80 km/h som hastighetsbegränsning medan nätverksanalysen med NVDBs nya data 

tilldelats främst 120 km/h, med undantag omkring påfarter och avfarter där hastigheten är 

något lägre. Skillnaden i hastighet ger synbara utslag efter 30 minuters insatstid eftersom 

fordonet hinner ytterligare 15 km inom den tiden. Att modellera med högsta 

hastighetsbegränsningarna medför heller inte perfekta resultat eftersom verkligheten ofta 

ser annorlunda ut, med olika faktorer som kan påverka restiden.   

Räddningstjänststationen i Skyttorp får en tydlig skillnad på täckningsgraden. Med 

Metrias rasteranalys nåddes 10 av de 21 tätorterna i Uppsala kommun jämfört med de 13 

tätorter som nåddes genom en nätverksanalys. För samma station kan en stor skillnad 

urskiljas i statistiken för andelen tätortsbefolkning som täcks. Nätverksanalysen täcker 

98,5 % av kommunens tätortsbefolkning medan endast 9,5 % nås med den gamla 

analysen. Förklaringen till detta beror på att nätverksanalysen täcker Uppsala tätort 

jämfört med rasteranalysen som inte gör det. I Uppsala bor alltså cirka 128 000 av 

kommunens 158 000 invånare, vilket medför det höga procentantalet.   
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Att Bärby räddningstjänststation täcker lika många tätorter med rasteranalysen som med 

nätverksanalysen beror troligen på dess centrala placering i kommunen. 

Täckningsområdena för alla räddningstjänststationer är ändå något större i 

nätverksanalysens resultat än de som genererades med rasteranalysen, men statistiken tar i 

det här fallet endast hänsyn till antalet tätorter och dess invånarantal och inte eventuella 

hushåll runt omkring tätorterna.  

Varje räddningstjänststation har en anspänningstid som innebär den tid det tar mellan 

larm och utryckning. Anspänningstiden varierar mycket mellan stationerna och har stor 

betydelse för stationernas täckningsomården. För räddningstjänststationerna Fyrislund, 

Rosendal och Bärby i centrala Uppsala var anspänningstiden 1,5 minuter och för de 

resterande stationerna i kommunen var anspänningstiden sex minuter. För de stationer 

med 1,5 minuter anspänningstid minskades alltså den totala täckningen med 1,5 minut, 

vilket betyder att räddningstjänsten till exempel bara hinner köra 3,5 av de fem minuter 

som beräknas av intervallet. För de övriga stationerna med sex minuters anspänningstid 

hinns inte något femminutersintervall med, vilket innebär att denna klass försummas. 

Jämfört med den tidigare rasteranalysen har inga täckningsområden förminskats på grund 

av detta, utan istället har områdena utökats något.  

6.3. Framtida förbättringar 

Den här studien har flera begränsningar som bör kommenteras. Till att börja med har i 

första hand attribut som hastighetsbegränsningar, enkelriktade gator, väghierarki och 

vägnamn använts för denna analys. För att ytterligare verklighetsbasera analysen bör 

olika svängningsrestriktioner och eventuellt trafikföreteelser även tas i beaktning 

(Schuurman et al, 2006). Till exempel är det möjligt att för analysen definiera högre 

kostnad för en vänstersväng jämfört med en högersväng. Schuurman et al (2006) 

tilldelade en ”straffkostnad” på 30 sekunder för stoppskyltar och en minut för trafikljus. 

Beroende på bristfälliga data från NVDB kunde inte svängningsrestriktionerna tas hänsyn 

till i detta fall, men vore sannolikt ett förbättringsförslag. Hänsyn kan även här tas till den 

regel enligt trafikförordningen som säger att räddningstjänsten inte behöver ta hänsyn till 

trafikljus vid brådskande utryckningar. Dock vore en extra svängningskostnad en 

förbättring eftersom det alltid tar extra tid att göra höger- och vänstersvängar.  
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Däremot innehöll NVDB information om speciella hastigheter för olika tidsangivelser 

och dag, men detta togs ej hänsyn till i denna analys eftersom syftet med arbetet var att 

prova en ny GIS-baserad vektormetod för att beräkna generella täckningsområden.   

Befolkningsstatistiken i denna analys är heller inte helt perfekt. Just för detta arbete är det 

viktigt att uppmärksamma att befolkningsstatistiken endast gäller för tätorterna inom 

kommunen. Därför saknas alltså information runt dessa, även fast det sannolikt finns 

befolkning som bor på platser som anses mindre än en tätort. För att mer precist analysera 

huruvida befolkningen i kommunen nås bör mer noggrann befolkningsdata inkluderas. 

För att undvika manuellt arbete för att integrera anspänningstiden kan detta troligtvis 

lösas genom ett programmerat verktyg som tar hänsyn till attributet. För denna analys 

användes dock det förinställda attributet i tilläggsprogrammet Network Analyst för att 

lägga till en ”fördröjning” för punkterna.  
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7. Slutsatser 

En ny metod för att utföra analysen till Metrias insatskartor har introducerats. Resultaten 

visar att nätverksanalysen presterar önskvärda och realistiska resultat, sannolikt också 

med högre noggrannhet än tidigare resultat från Metrias rasteranalys. Dessutom 

konstateras genom tidigare studier att nätverksanalys är ett noggrant verktyg som kan 

användas för transportrelaterade problem eftersom hänsyn tas till vägnätet, i motsats till 

den enklare bufferttekniken som mäter avståndet i ”fågelväg” och resulterar i mer 

generella resultat.  

För att få ett verklighetsbaserat resultat, används ny data från NVDB som har attribut för 

varje enskilt linjesegment. Hastighetsbegränsningar, väghierarki, enkelriktade gator och 

vägnamn är de attribut som framförallt används för denna analys. Som utgångspunkt för 

att beräkna täckningsområden i denna analys används även data för räddningstjänstens 

stationsplaceringar och anspänningstider, erhållna från Metria.  

Nätverksanalysen gav som resultat att alla tätorter inom Uppsala kommun täcktes av 

någon räddningstjänststation inom 30 minuter som mest. Jämfört med Metrias tidigare 

resultat över samma områden ökades alla täckningsområden avsevärt, vilket tyder på att 

de tidigare använda hastighetsbegränsningarna underskattade täckningsområdet. 

Genom mer noggrann befolkningsstatistik med utplaceringen av hela kommunens 

befolkning, och inte bara tätorternas, skulle öka tillförlitligheten av andelen befolkning 

som nås. Dessutom skulle fler attribut kunna modelleras för att ytterligare förbättra 

noggrannheten i analysen.   
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Bilaga I – Företeelsetyper i NVDB 

Nedan följer en förklaring av de företeelser som NVDB-datan levererades i (Trafikverket, 

2010). Om en företeelse har ett kryss för ”Anv.” har denna använts i analysen. 

NVDB-företeelser 

Vägtrafiknät 

Används Symbol Företeelse Beskrivning 
Obligatoriska 

attribut 

  Vägtrafiknät 

 

Beskriver huvudsakligt användningssätt 

som nätkomponenter är ämnade för. 

Nättyp kan vara Bilnät och Cykelnät. 

 

Nättyp 

Administrativa företeelser 

Används Symbol Företeelse Beskrivning 
Obligatoriska 

attribut 

  Driftsbidrag 

 

Vägavsnitt som erhåller bidrag till drift 

och underhåll från Trafikverket 

och/eller en kommun. 

 

Bidragsgivare 

  Gatunamn Adressbildande namn på gatan. Namn 

  Väghållare 
Den som är ansvarig för väghållningen 

av en väg. 
Väghållartyp 

 
 

Vägnummer 
Vägnummer för allmänna vägar som 

ingår i riks- och länsvägnätet. 

Huvudnummer, 

undernummer, 

länstillhörighet, 

Europaväg 

  Övrigt vägnamn 
Ej adressbildande, skyltat namn på en 

väg. 

Namn, 

namnsättande 

organisation 

Trafikregel företeelser 

Används Symbol Företeelse Beskrivning 
Obligatoriska 

attribut 

  

 

Begränsad 

bruttovikt 

Trafikregel om begränsad bruttovikt 

meddelad genom föreskrift eller annat 

beslut. 

Högsta tillåtna 

bruttovikt 
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Begränsad 

fordonsbredd 

 

Trafikregel om begränsad fordonsbredd 

meddelad genom föreskrift eller annat 

beslut. 

 

Högsta tillåtna 

fordonsbredd 

 

 

Begränsad 

fordonslängd 

 

Trafikregel om begränsad fordonslängd 

meddelad genom föreskrift eller annat 

beslut. 

 

Högsta tillåtna 

fordonslängd 

  

 

Begränsat 

axel/boggitryck 

Trafikregel om trafik med visst 

axeltryck och/eller boggitryck och/eller 

trippelaxeltryck meddelad genom 

föreskrift eller annat beslut. 

Axel-

boggitrycksbegränsn

ing, 

typ av tryck 

 

 

Bärighet 
Upplåten bärighetsklass på statliga och 

kommunala vägar och gator. 
Bärighetsklass 

 

 

Cirkulationsplats 
Trafikregel om cirkulationsplats 

meddelad genom föreskrift. 
 

  

 

Förbjuden 

färdriktning 

Uppgift om förbjuden eller påbjuden 

färdriktning på vägsträcka meddelad 

genom föreskrift eller som resultat av 

fysisk vägutformning. 

 

  

 

Förbjuden sväng 
Trafikregel om förbjuden sväng genom 

korsning meddelad genom föreskrift. 
 

 

 

Förbud mot 

trafik 

 

Trafikregel om förbud mot trafik. Kan 

gälla för vissa typer av fordon och vissa 

tider, meddelad genom föreskrift. 

 

Gäller genomfart 

 

 

Gågata 

 

Trafikregel om gågata, meddelad 

genom föreskrift. Innebär att 

hastighetsgräns är gångfart. 

 

 

 
 

Gångfartsområd

e 

 

Trafikregel om gångfartsområde, 

meddelad genom föreskrift. Innebär att 

hastighetsgräns är gångfart. 

 

 

 

 

Hastighetsgräns 

 

Trafikregel som talar om vilken högsta 

hastighet ett fordon får föras. Meddelad 

genom Trafikförordningen eller 

föreskrift. 

 

Högsta tillåtna 

hastighet, 

Avvikande hastighet 

/ tidsintervall 
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Inskränkningar 

för transport av 

farligt gods 

Trafikregel om inskränkningar för 

transport av farligt gods. 

Får inte 

föras/stannas/parker

as 

  Miljözon 
Trafikregel om miljözon meddelad 

genom föreskrift. 
 

 

 

Motortrafikled Trafikregel om motortrafikled.  

 

 

Motorväg Trafikregel om motorväg.  

 
 

Tättbebyggt 

område 

 

Trafikregel om tättbebyggt område 

meddelad genom föreskrift. 

Ortsnamn kan vara infogat i märket. 

 

 

Vägtekniska företeelser 

Används Symbol Företeelse Beskrivning 
Obligatoriska 

attribut 

 

 

Bro och tunnel 

 

Konstruktioner som tillåter trafik över 

eller under vattendrag, dalgångar, vägar, 

byggnader, järnvägar och cykelvägar 

eller 

genom berg och jord. 

 

konstruktion 

  Färjeled 

 

Vägförbindelse över vattendrag med 

fartyg. Kan vara allmän eller enskild. 

Även utlandsfärjor på sträckor inom 

territorialgräns ingår. 

 

Färjeledsnamn 

 

 

Höjdhinder upp 

till 4,5 meter 

 

Höjdhinder i form av konstbyggnad 

eller annan konstruktion som 

medför begränsning av fri höjd 

upp till 4,5 meter. 

 

Höjdhindertyp 

  Slitlager 
Beskriver vägens slitlager, om vägen är 

en grusväg eller om den är belagd. 
Slitlagertyp 

  Väghinder 

 

Förekomst av permanent fysiskt hinder 

med syfte att hindra obehörig 

fordonspassage. 

 

Hindertyp 

  Vägbredd 

 

För belagd väg: avstånd i meter mellan 

beläggningskanter eller kantstöd. För 

grusväg: den del av vägen som uppfyller 

angiven bärighet. 

 

Vägbredd 
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Särskilda företeelsetyper för transporter på skogsbilvägnätet 

Används Symbol Företeelse Beskrivning 
Obligatoriska 

attribut 

  

Framkomlighet 

för vissa 

fordonskombi-

nationer 

 

Beskriver vägens linjeföring, kurvatur 

och 

bredd i fordonsbaserade klasser som 

utarbetats av skogsnäringen. 

 

Framkomlighetsklas

s 

  Svängmöjlighet 

 

De möjligheter olika typer av 

fordonskombinationer har att svänga 

i en korsning på grund av dess 

utformning. 

 

Svängmöjlighetsklas

s 

  Tillgänglighet 

Beskriver när på året vägen är 

tillgänglig 

för olika typer av fordon. 

Tillgänglighetsklass 

  Vändmöjlighet 

Beskriver var det finns vändmöjligheter 

i 

form av slinga, yta eller vändficka. 

Vändmöjlighetsklass 

Övriga trafikföreteelser 

Används Symbol Företeelse Beskrivning 
Obligatoriska 

attribut 

  
Funktionell 

vägklass 

 

Beskriver hur viktig en väg är för det 

totala vägnätets förbindelsemöjligheter. 

Man klassar in vägen från 0-9, 0 är de 

viktigaste vägarna (europavägar och 

alla motorvägar som utgör eller ansluter 

till en europaväg) och 9 är de minst 

viktiga vägarna (de yttre förgreningarna 

av det enskilda vägnätet) 

 

Klass 

 

 

Rekommenderad 

väg för farligt 

gods 

 

Anger om en väg är av länsstyrelsen 

rekommenderad för transport av farligt 

gods. 

 

Rekommendation 

 

Statliga vägdata 

Administrativa företeelser 

Används Symbol Företeelse Beskrivning 
Obligatoriska 

attribut 

  NRL-nät 

 

Avser det vägnät där områden med 

riksintresse för kommunikationer kan 

Kriterium 
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uppstå vid ny- och ombyggnad av väg. 

 

  Stråk 

 

Avser en indelning av vägnätet som 

används för den ekonomiska planerings- 

och uppföljningsverksamheten 

 

Typ 

  Vinter2003 

 

Används för indelning av 

vinterväghållningsstandard 

i driftupphandling från 2003. 

 

Driftklass 

  
Vägnybyggnad_

2009 

 

Beskriver dels det årtal som en 

nybyggnad/ombyggnad utförts på en 

vägsträcka 

dels årtal som förstärkelsearbete utförts 

på en vägsträcka. 

Nybyggnad år 

  Vägkategori 

 

Avser vägens ”status”. Vägkategori 

indelas i Europa- och riksvägar, 

primära, sekundära och tertiära 

länsvägar. 

 

Kategori 

Geografiska företeelser 

Används Symbol Företeelse Beskrivning 
Obligatoriska 

attribut 

  Driftområde 

 

Driftområde avser ett geografiskt 

område 

som används i samband med 

upphandling 

av drift- och underhållstjänster 

 

Namn 

  Kommun 

 

Kommun avser kommunalt 

förvaltningsområde med nummer och 

namn enligt SCB:s indelning. 

 

Namn 

  Region 

 

Region avser ett geografiskt område dit 

vägen hör. Trafikverket kommer under 

2010 att indela landet efter 

Trafikverkets 

regionindelning. 

 

Region 

Trafikregel företeelser 

Används Symbol Företeelse Beskrivning 
Obligatoriska 

attribut 

 

 

Omkörningsförbu

d 

 

Omkörningsförbud avser vägsträcka 

med 

förbud mot omkörning, skyltat med 
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skylten ”Omkörning förbjuden” till 

skylten ”Slut på omkörningsförbud”. 

Anges i den riktning som skyltningen 

gäller. 

 

Trafikutrustning företeelser 

Används Symbol Företeelse Beskrivning 
Obligatoriska 

attribut 

  
ATK-

kameraskåp 

Avser de skåp som innehåller kamera 

för 

Automatisk Trafikövervakning. 
 

  
ATK-

kamerasträcka 

 

Avser de sträckor som har Automatisk 

Trafikövervakning med 

hastighetskameror. 

 

 

 

 

ATK-

upplysningsskylt 

 

Avser skylt som informerar att en ATK-

kamerasträcka eller ATK-kameraskåp 

kommer att finnas i vägens körriktning. 

 

 

  Viltstängsel 

 

Viltstängsel avser högt nätstängsel, 

avsett 

att försvåra för vilda djur att komma ut 

på 

vägen 

 

Typ 

  VVIS Avser VVIS- stolpar utefter vägen. Typ 

Vägtekniska företeelser 

Används Symbol Företeelse Beskrivning 
Obligatoriska 

attribut 

 

 

Järnvägskorsnin

g 

 

Avser järnvägskorsning i plan. Endast 

på statlig väg. Företeelsen levereras från 

BIS-systemet 

 

Vägskydd 

 

 

Korsning 

 

Avser samtliga korsningar mellan 

statliga 

vägar och dess ingående noder. En 

korsning definieras med samtliga noder 

som kan hänföras till att reglera trafiken 

i korsningen enligt den typ av 

generalisering som anges enligt det 

obligatoriskaattributet 

generaliseringstyp. En korsnings 

samtliga noder hålls ihop till en 

företeelse. Om ändring sker att en eller 

flera noder tillkommer eller utgår bildas 

en ny tidsversion av företeelsen som 

visar korsningen 

Generaliseringstyp 
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  Mittbarriär 

 

Mittbarriär avser en mittbarriär som 

hindrar att fordon kommer över till 

mötande körfält eller vägbana. 

 

Typ 

  Mittremsa 
Mittremsa avser markering som åtskiljer 

vägbanor med motriktad trafik. 
Bredd  

  VV-slitlager 
VV- Slitlager avser vilket slitlager som 

förekommer på vägen. 
Typ 

  Stigningsfält 

 

Stigningsfält avser vägsträckor som 

givits 

ökad vägbredd i större lutningar, för att 

underlätta framkomligheten. 

Stigningsfält är i vissa fall skyltade, 

samt markerade med målning på 

körbanan. En ökad vägbredd är dock 

avgörande om stigningsfält är 

registrerad. 

 

 

  

 

Vägtyp 

Avser vägens typning enligt GD:s beslut 

2001-06-20 Dnr 16783 ang. gällande 

vägtyper i Trafikverket med viss 

anpassning till Trafikverkets 

verksamhetsbehov. 

Typ 

Övriga företeelser 

Används Symbol Företeelse Beskrivning 
Obligatoriska 

attribut 

  Ledningspassage 
Avser en punkt där ledningar under 

markytan korsar vägen. 
Typ 

  Ledningssträcka 

 

Avser ledningsträcka under markytan 

utmed vägen. Kan förekomma på 

vänster/ 

höger sida eller i mitten av vägen. 

 

Typ 

  
Företeelsetillkom

st 

Den process som skapat och hanterat en 

företeelses data. 
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Bilaga II – Tidigare resultat från Metrias insatskartor 

 

Figur A. Metrias resultat av täckningsområdena för räddningstjänsten i Fyrislund 
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FigurB. Metrias resultat av täckningsområdena för räddningstjänsten i Almunge 
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Figur C. Metrias resultat av täckningsområdena för räddningstjänsten i Bärby 
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Figur D. Metrias resultat av täckningsområdena för räddningstjänsten i Björklinge 
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Figur E. Metrias resultat av täckningsområdena för räddningstjänsten i Järlåsa 
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Figur F. Metrias resultat av täckningsområdena för räddningstjänsten i Knutby 
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Figur G. Metrias resultat av täckningsområdena för räddningstjänsten i Rosendal 
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Figur H. Metrias resultat av täckningsområdena för räddningstjänsten i Skyttorp 
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Figur I. Metrias resultat av täckningsområdena för räddningstjänsten i Storvreta 

 


