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Sammanfattning  
Ibland ser man att begreppen tillgänglighet och framkomlighet används mer eller mindre 
synonymt, något som kan vara direkt felaktigt. Med framkomlighet avses normalt enbart 
restid på en specifik sträcka, medan tillgänglighet tar hänsyn till betydligt fler variabler (till 
exempel restid, reskostnad, väntetid, komfort, tillförlitlighet) och även antal målpunkter 
som kan nås från ett specifikt område. Tillgängligheten kan förbättras på olika sätt. 
Tillgängligheten för ett visst område ökar… 

· …om man med lägre resuppoffring kan göra samma resor som förut, 

· …om man med samma resuppoffring som förut kan nå ett större urval av 
målpunkter. 

I denna rapport presenteras olika mått för att beskriva tillgänglighet. Flera 
transportforskare menar att det mest korrekta sättet att beskriva tillgänglighet och 
tillgänglighetsförändringar är att använda logsummor. Nackdelen är att det kan vara svårt 
att beskriva vad en logsumma är.  

En god approximation till att använda logsumman är att beskriva 
tillgänglighetsförändringar genom att beräkna förändringar av konsumentöverskott. För att 
illustrera hur tillgänglighetsförändringarna fördelas geografiskt kan konsumentöverskottet 
redovisas på en karta.  

Ett enklare mått jämfört med logsumma och konsumentöverskott är att använda ett 
nåbarhetsmått, till exempel hur många arbetsplatser som kan nås inom en viss tid eller 
kostnad. Nåbarhetsmåttet kan dock vara missvisande eftersom det är känsligt för vilka 
gränser som väljs då resultaten skall presenteras. Direkt vilseledande kan det bli om enbart 
restid används för att illustrera hur nåbarheten påverkas, då kan effekter av till exempel 
trängselskatt eller justerade biljettpriser beskrivas helt felaktigt. Fördelen med att beskriva 
nåbarhet är att det är lätt att förstå och enkelt att presentera i kartform, men det är viktigt 
att vara medveten om att det finns stora brister i detta sätt att presentera 
tillgänglighetsförändringar.  

Som ett vidare arbete föreslås att det inför kommande utvecklingsarbete med Sampers 
version 4 diskuteras mer ingående hur tillgänglighet bäst bör beskrivas och hur den 
uppdaterade modellversionen kan anpassas för att möjliggöra att tillgänglighetseffekter 
illustreras på ett lättillgängligt sätt som är teoretiskt korrekt. 
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1. Inledning 

1.1. Syfte 

Tillgänglighet och framkomlighet är två begrepp som ofta används i utredningar för att 
beskriva effekter av förändringar i transportsystemet. Det är inte alltid entydigt vad som 
avses, och ibland används orden synonymt. Syftet med denna rapport är att skapa en bättre 
förståelse kring begreppet tillgänglighet ur ett infrastrukturperspektiv med fokus på 
personresor. Rapporten omfattar även på vilket sätt tillgänglighet skiljer sig mot 
framkomlighet i samband med transportsystemanalyser eller effekter av förändrad 
markanvändning. I arbetet har även ingått att belysa olika tillgänglighetsmått samt deras 
för- och nackdelar. 

Denna rapport riktar sig främst till trafikplanerare och är ett försökt till att beskriva 
framförallt tillgänglighet för personresor mer ingående och ge exempel på hur det använts i 
tidigare utredningar. 

1.2. Tillgänglighet med eller till transportsystemet? 

Tillgänglighet kan ha olika betydelser beroende på i vilket sammanhang ordet används. Ett 
exempel är att om en kollektivtrafikmyndighet skall upphandla busstrafik kan ett krav vara 
att fordonen skall vara tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning. Ett annat 
exempel är från Trafikverkets websida. Där redovisas tillgänglighetsanalyser med målet att 
transportsystemet skall åstadkomma en grundläggande tillgänglighet i alla delar av Sverige1. 
I detta fall beskrivs tillgängligheten genom till exempel möjligheten att resa till eller från 
Stockholm under fyra timmar, möjligheten att nå ett region- eller universitetssjukhus under 
tre timmar alla dagar i veckan. Totalt används åtta olika mått vilka vägs samman och ger då 
en sammanvägd tillgänglighet i olika delar av landet.  

De begrepp som nämnts ovan är relevanta sätt att använda ordet tillgänglighet men i denna 
rapport avser att beskriva tillgänglighet i en kontext då effekter av ny transportinfrastruktur 
eller bebyggelse skall utvärderas.  En förenklad uppdelning kan göras genom att 
differentiera mellan:  

· Tillgänglighet till transportsystemet, vilket syftar på att känna till och kunna 
använda transportsystemet. Exempel på faktorer som påverkar detta är att 
möjliggöra att funktionshindrade och barn kan använda kollektivtrafik, information 
om vilka resmöjligheter som finns, innehav av körkort etc.  

· Tillgänglighet med transportsystemet, vilket beskriver tillgängligheten givet att 
resenären har tillgång till information om möjliga resalternativ och möjligheter att 
använda dessa.  

                                                             
1 Trafikverket, https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-
person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Trafikavtal/utredningar-om-
trafikavtal/tillganglighetsanalys/, läst 2018-09-11. 
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Denna rapport utgår från preciseringen av det transportpolitiska funktionsmålet, vilket 
beskrivs nedan, och fokuserar på förändringar som påverkar tillgänglighet med 
transportsystemet. Huvudfokus har varit tillgänglighetsförändringar för persontrafikresor.  

1.3. Tillgänglighet och de transportpolitiska målen 

I Prop 2008/09:93 presenteras de transportpolitiska målen. Det övergripande 
transportpolitiska målet är:  

”…att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.”  

Det finns även ett funktionsmål  ”Tillgänglighet" och ett hänsynsmål "Säkerhet, 
miljö och hälsa". Tillgänglighet benämns i funktionsmålet, vilket lyder:  

”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka 
till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet samt bidra till utvecklingen i hela landet.  …”   

Vidare preciseras funktionsmålet med bland annat: 

”Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige 
och övriga länder.” 

I Trafikverkets ”Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029” 
anges att sex leveranskvaliteteter används för att följa upp Trafikverkets bidrag 
till de transportpolitiska målen. Leveranskvaliteterna beskriver Trafikverkets 
förmåga att leverera ett tillgängligt transportsystem som tar hänsyn till säkerhet, 
miljö och hälsa och omfattar därför betydligt fler områden än de som tas upp i 
denna rapport. 

1.4. Metod 

Arbetet har utgått från en litteraturstudie för att ta reda på vilka tillgänglighetsmått som har 
använts i tidigare analyser. Denna rapport baseras framförallt på nedanstående fem 
rapporter: 

· Att mäta tillgänglighetseffekter med logsummor. (Jonas Eliasson, Transek rapport 
2001-09-06).  

· Strukturanalyser för Stockholms län och östra Mellansverige år 2050, 
Konsekvenser av två strukturbilder år 2050, Underlag till samrådshandling 
(Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, 2016). 

· Östlig förbindelses inverkan på den regionala utvecklingen (Trafikverket, 2017a). 

· Tillgänglighetseffekter av nya nordsydliga förbindelser, Metodutveckling, effekter 
av Förbifart Stockholm, Diagonal Ulvsunda och Kombinationsalternativet 
(Transek, 2004). 
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· Trafikförvaltningen (2015), Utredning om storstadsåtgärder inför 
Sverigeförhandlingen. SL 2015-0497, 2015-10-01.  

Från dessa rapporter har exempel lyfts fram för att visa hur tillgängligheten kan beskrivas, 
mätas och illustreras.  
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2. Tillgänglighet  

2.1. Vad är tillgänglighet? 

Av kapitel 1 framgår det att denna rapport fokuserar på tillgänglighet med 
transportsystemet. Men vad är tillgänglighet, och hur kan det beräknas? Att beskriva vad 
tillgänglighet avser är ganska enkelt, det handlar om möjligheten att från ett område kunna 
nå olika målpunkter. Om det är möjlighet att nå ett stort utbud av målpunkter anses 
området ha en god tillgänglighet, särskilt om det finns flera möjliga transportmedel. Hög 
tillgänglighet eftersträvas för att personer och företag med så låg resuppoffring som möjligt 
kan resa till och från arbetsplatser, inköpsställen, sociala besök, leveranser av varor och 
tjänster med mera. Att begreppet ”resuppoffring” används beror på att man i de flesta fall 
vill man komma fram till resmålet så fort som möjligt, till lägsta kostnad och bästa möjliga 
komfort.  

Hög tillgänglighet innebär att man kan uppnå en god matchning på arbetsmarknaden. Detta 
innebär att såväl arbetssökande får större möjlighet att nå områden där det råder brist på 
arbetskraft som att företag kan anställa personer med rätt kompetens för den aktuella 
tjänsten. I båda fallen medför det en förbättrad produktivitet i samhället. Det innebär även 
positiva effekter för bostadsmarknaden eftersom områdena blir mer attraktiva då fler 
personer kan nå arbetsplatser inom rimlig pendlingstid.  

Ibland ser man att begreppen tillgänglighet och framkomlighet används mer eller mindre 
synonymt, något som kan vara direkt felaktigt. Med framkomlighet avses normalt enbart 
restid på en specifik sträcka, medan tillgänglighet tar hänsyn till betydligt fler variabler (till 
exempel restid, reskostnad, väntetid, komfort, tillförlitlighet) och även tar hänsyn till antal 
målpunkter som kan nås från ett specifikt område. Tillgängligheten kan förbättras på olika 
sätt. Tillgängligheten för ett visst område ökar… 

· …om man med lägre resuppoffring kan göra samma resor som förut, 

· …om man med samma resuppoffring som förut kan nå ett större urval av 
målpunkter. 

Hur tillgänglighet skall beräknas är betydligt svårare eftersom det handlar om olika 
resenärers värderingar, vilka färdmedel som finns tillgängliga och hur lika utbudet vid 
målpunkterna är. Nedan följer en genomgång av detta.  

2.1.1. Färdmedel 

Antalet möjliga färdmedel mellan start- och resmål kommer att påverka tillgängligheten. 
Om resenärerna själva kan välja mellan att resa med bil, kollektivtrafik eller gå och cykla 
kommer tillgängligheten att vara högre jämfört med de fall där enbart något eller några av 
dessa färdmedel är möjliga att använda.  

2.1.2. Målpunkter 

Tillgängligheten kommer även att påverkas av vilken typ av målpunkt resan går till. I vissa 
fall kan det främst vara av intresse att studera avståndet till närmaste målpunkt, till exempel 
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närmaste apotek. Att ha tillgång till ett välsorterat apotek inom en rimlig resuppoffring från 
bostaden kan vara viktigt, men nyttan av kunna nå fler apotek inom samma tid är av mindre 
intresse. Detta beror på att produktutbudet och prisnivån för apotek är relativt likvärdigt 
oavsett butik eller kedja som driver apoteket. Detta skiljer sig mot till exempel restauranger 
och arbetsplatser där det kan vara av betydligt större vikt att ha ett större utbud inom en 
rimlig restid än att ha en enskild målpunkt nära.  

2.1.3. Resenärers värderingar 

Resenärernas värderingar och preferenser skiljer sig åt. Detta kan enkelt observeras genom 
att studera hur olika personer som bor i samma flerbostadshus reser, till exempel då de skall 
besöka en närliggande stormarknad. Vissa personer tycker om att promenera och går dit, 
medan andra väljer att åka buss eller köra bil till stormarknaden. Även samma person kan 
välja olika färdmedel olika dagar, till exempel beroende på hur vädret är den aktuella dagen 
eller hur mycket som skall inhandlas.  

Det finns även skillnader mellan olika resenärsgrupper, något som kan noteras hos till 
exempel resenärer som skall åka till en flygplats. Tjänsteresenärer har ofta hög så kallad 
tidsvärdering, vilket innebär att de kan tänka sig att betala lite extra för att komma fram 
snabbt till flygplatsen. Vi ser ofta att dessa resenärer väljer att åka med Arlanda Express 
eller taxi då de åker till Arlanda flygplats. Privatresenärer som köpt en flygbiljett med ett 
lågprisbolag värderar generellt restiden lägre än tjänsteresenärer, och kommer i större 
utsträckning att välja att åka med Flygbussarna eller pendeltåget till flygplatsen. Tjänste- 
och privatresenären i detta exempel behöver inte vara olika personer. Det kan mycket väl 
vara samma person som väljer att resa på olika sätt beroende på syftet med resan och vem 
det är som står för reskostnaden.  

2.2. Faktorer som påverkar tillgängligheten  

Det finns två sätt att förbättra tillgängligheten och framkomligheten; genom förändring av 
transportsystemet eller markanvändningen. Nedan följer en genomgång av dessa två 
faktorers påverkan på framförallt tillgänglighet.  

2.2.1. Transportsystemet 

Förändrad infrastruktur eller trafikering 

Tillgängligheten kan förbättras dels genom att göra olika åtgärder i transportsystemet för att 
minska reskostnader, restider, förbättra punktlighet och restidsosäkerhet mellan olika 
områden. Exempel på detta är att bygga en ny vägförbindelse eller utöka turtätheten för 
befintliga kollektivtrafiklinjer. 

Trängselskatt 

Trängselskatt kan användas för att förändra såväl tillgänglighet som framkomlighet. En 
korrekt utformad trängselskatt syftar till att öka reskostnaden där det råder hög trängsel, för 
att därigenom minska trafiken och förbättra restiden. De ökade reskostnaderna 
kompenseras i någon mån av de förkortade restiderna, dock inte fullt ut. Detta innebär att 
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den direkta effekten av trängselskatt är att tillgängligheten minskar även om 
framkomligheten har förbättrats.  

Trängselskatt resulterar samtidigt i intäkter. Genom att återinvestera intäkterna från 
trängselskatten i transportsystemet, till exempel genom att bygga ny infrastruktur eller 
förändra kollektivtrafiken, kan tillgängligheten på sikt förbättras. Konsekvenserna av 
trängselskatt för trafikanterna beror därmed på hur intäkterna används.  

2.2.2. Markanvändning 

Tillgängligheten kan även förbättras genom att utöka utbudet av målpunkter som går att nå 
inom en given restid och reskostnad. Till exempel bidrar förtätning till bättre tillgänglighet 
genom att ett större utbud kan nås inom samma restid och reskostnader. 

2.3. Vanliga mått och begrepp för att beskriva tillgänglighet  

Det är inte ovanligt att tillgänglighet beskrivs på olika sätt i olika studier. Ibland används 
restid som ett mått för att beskriva närheten till målpunkter, i andra fall en kombination av 
restid och reskostnad. För att även illustrera betydelsen av markanvändning används ibland 
antalet målpunkter (till exempel antal arbetsplatser) som kan nås inom en förutbestämd 
restid eller generaliserad reskostnad. Nedan följer en kort genomgång över vad som avses 
med dessa benämningar och vilka problem som uppstår med att redovisa tillgänglighet med 
dessa mått.  

2.3.1. Logsumma – mest lämpliga sätt att mäta tillgänglighet? 

Sampers och LuTrans är två trafikmodeller som används i Stockholmsregionen för att 
beräkna hur förändringar av transportinfrastruktur påverkar resandet. Gemensamt för 
modellerna är att de är uppbyggda som nästlade multinominala logitmodeller. Det kan låta 
tekniskt, men förenklat kan man säga att detta är matematiska samband där det finns flera 
valmöjligheter (till exempel bil, kollektivtrafik, cykel, gång), där vissa val är mer lika 
varandra (till exempel cykel och gång jämfört med bil). I modellerna beräknas resfrekvens, 
destinationsval och färdmedelsval samtidigt.  

Med hjälp av logitmodellerna kan en så kallad logsumma beräknas. Logsumman är ett 
nyttomått som utgör ett index för konsumentnyttan av alla resmöjligheter i 
transportsystemet. Logsumman anses av många transportforskare (Eliasson 2001, WSP 
2017 med flera)  vara det bästa sättet att mäta tillgängligheten eftersom den tar hänsyn till 
såväl målpunkternas attraktivitet som resuppoffring för möjliga färdmedel för olika 
individer. De färdmedel som upplevs vara de bästa kommer att bidra  mest till logsumman, 
och det kan därför ses som ett viktat medelvärde för de färdmedel som studeras. Fördelen 
med att använda logsumma jämfört med till exempel generaliserad reskostnad (beskrivs 
mer ingående senare i rapporten) är att logsumman alltid kommer att öka om något 
färdmedel förändras och blir mer attraktivt för resenärerna.  

Nackdelen med att använda logsummor är främst att de inte är intuitiva att förstå eller att 
det inte direkt går att tolka en logsummas värde, ungefär som att det inte går att säga om ett 
snöre som är 2,37 meter långt är ett kort eller långt snöre. Om däremot logsummorna 
jämförs med varandra och konverteras till kronor kan tillgänglighetsförändringarna 
värderas monetärt. Detta kallas vanligtvis för konsumentöverskott.   
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Approximation av logsumma 

För att undvika att använda logsumman men samtidigt fortfarande ta hänsyn till restid, 
reskostnad och resfrekvens utvecklades ett nytt tillgänglighetsmått vid analyser av 
tillgänglighetseffekterna av nya nordsydliga förbindelser (Transek, 2004). Måttet används 
normalt inte vid trafikanalyser idag, men lyfts fram i denna rapport då det ger en bra bild av 
vad som påverkar tillgängligheten. Tillgänglighetsmåttet som utvecklades bestod av 
summan av tre komponenter: 

1. Den genomsnittliga restiden för en boende i området. 

2. Den genomsnittliga reskostnaden för en boende i området. 

3. Värdet av ökat eller minskat resande jämfört med ett referensområde. Med ökat 
eller minskat avses såväl reslängd som antal resor som görs.   

Tillgängligheten är högre ju lägre nettoeffekten (summa av alla tre komponenter) är. Detta 
tillgänglighetsmått är en god approximation av logsumman, vilket innebär om inte 
tillgänglighetsförändringarna är för stora så sammanfaller detta mått med logsumman. Den 
sista punkten, värdet av ökat eller minskat resande med ett referensområde, används 
eftersom boende i ett område med bra trafikutbud kan ha långa restider och höga 
reskostnader eftersom just trafikutbudet är bra.  

För att beräkna tillgänglighetsförändringen till följd av en viss åtgärd så jämförs alla tre 
komponenterna med utgångsläget, man brukar ofta säga att ett utredningsalternativ jämförs 
med ett jämförelse- eller referensalternativ. Tillgänglighetsförändringen får man genom att 
summera värdet av den förändrade genomsnittliga restiden respektive reskostnaden för en 
boende i området samt värdet av ökat eller minskat resande jämfört med ett utgångsläge för 
området. Eftersom jämförelsen görs för respektive område behöver det inte göras någon 
jämförelse mot ett referensområde. Vid en utvärdering summeras de tre komponenterna 
och ger då nettoeffekten av tillgänglighetsförändringen. Fördelningen mellan de tre olika 
komponenterna bidrar till förståelsen för på vilket sätt tillgängligheten förändras. Till 
exempel kan tillgängligheten öka om det görs fler och längre resor, även om såväl restid som 
reskostnad ökat.  

2.3.2. Nåbarhet – ett enklare sätt att beskriva tillgänglighet 

I detta avsnitt görs en genomgång av begreppet ”nåbarhet” och hur det kan användas för att 
beskriva tillgänglighetsförändringar. Nåbarhet kan beskrivas genom att använda restider 
eller en kombination av restider och reskostnader. En kombination av olika 
”reskomponenter” med olika enheter (minuter och kronor) brukar ofta benämnas 
generaliserad reskostnad och beskrivs inledningsvis mer ingående nedan. Därefter följer en 
genomgång av de för- och nackdelar som finns med att använda nåbarhet för att beskriva 
tillgänglighet.  

Generaliserad reskostnad 

I dagligt tal används ofta avstånd eller restid för att förklara hur långt det är till någon 
målpunkt. Man hör ofta i diskussioner någon säga att ”jag har 20 km till min arbetsplats” 
eller ”det tar mig ungefär 30 minuter att resa till jobbet”. Men att förklara närheten till 
målpunkter med enbart avstånd eller restid har vissa brister. Om enbart avståndet används 
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kommer en målpunkt att upplevas som lika attraktiv om avståndet är detsamma oavsett om 
det kan nås via en snabb väg (eller tunnelbana) eller en slingrande grusväg i skogen (eller en 
buss som har frekventa hållplatser), och om enbart restiden används bortses helt ifrån 
kostnader för till exempel parkering och trängselskatt (eller biljettkostnad).  

Ett bättre mått som tar hänsyn till både restid och reskostnad är generaliserad kostnad. 
Generaliserad kostnad väger samman kostnaden och restiden för resan. Måttet har 
vanligtvis enheten kronor, och för att omvandla restid till ett penningvärde används så 
kallade tidsvärden. Tidsvärdet varierar beroende på såväl individ som resärende och hur 
förflyttningen görs, till exempel värderas väntetid vid en hållplats högre än restiden ombord 
på en buss. Variationen i tidsvärde är stor, en resa till och från arbetet brukar värderas till 
omkring 100 kr/timme medan yrkestrafik har tidsvärden som är över 300 kr/timme. Om vi 
antar att reskostnaden är 15 kr/mil skulle personen i exemplet ovan ha en generaliserad 
reskostnad på 30 kr (avståndet var 20 km) + 50 kr (restiden var 30 minuter), det vill säga 
80 kr. Genom att även addera eventuella reskostnader som parkeringsavgifter eller 
trängselskatt så får man ett bättre mått att beskriva den faktiska uppoffringen för resan, 
även om det i en vardagssituation nog skulle te sig lite udda om någon uttryckte ”80 kr i 
generaliserad reskostnad” på frågan om hur långt det mellan hemmet och arbetsplatsen.  

Även om generaliserad reskostnad är ett bättre mått än enbart restid eller reskostnad så har 
det sina brister. En brist är att det inte tar hänsyn till olika färdmedel, vilket kan illustreras 
med ett exempel där resenären kan resa med bil eller kollektivtrafik. Om vi utgår från 
ovanstående exempel så var restiden med bil 30 minuter och avståndet 20 km, och den 
generaliserade reskostnaden beräknades till 80 kr. Om vi antar att restiden för att resa med 
kollektiva färdmedel är 45 minuter och reskostnaden 25 kr blir den generaliserade 
reskostnaden 100 kr2. Man kan då fråga sig hur tillgängligheten för bil respektive 
kollektivtrafik skall kombineras. Om enbart den lägsta generaliserade kostnaden används, i 
detta fall 80 kr med bil, kommer inte några förbättringar för kollektivtrafiken att påverka 
tillgängligheten. Ett bättre mått vore då att använda färdmedelsandelar för respektive 
färdmedel. Om fördelningen mellan bil och kollektivtrafik är 75%-25% blir den kombinerade 
generaliserade reskostnaden 85 kr3. Det ger en god bild över hur det ser ut idag, men kan bli 
missvisande om trafiksystemet förändras. Om det antas att kollektivtrafiken förbättras så att 
den generaliserade reskostnaden minskar till 95 kr och detta medför att marknadsandelen 
för kollektivtrafik ökar till 35% kommer den kombinerade generaliserade reskostnaden att 
öka till 85,25 kr4, trots att trafiksystemet har förbättrats. Man kan såklart argumentera för 
att det är osannolikt att en förbättring av den generaliserade reskostnaden med 5 kr skulle 
leda till så pass stor överflyttning till kollektivtrafik, men visar på problemet att använda 
denna beräkningsmetod.  

Nåbarhet 

Som nämnts ovan rekommenderar transportforskare att mäta tillgänglighetsförändringar 
genom logsummor. Nackdelen med logsummor är att de kan verka vara abstrakta och svåra 
att förstå, och man ser därför ibland att alternativa mått är att beskriva nåbarheten. 
Nåbarheten kan mätas på olika sätt beroende på vad som studeras. Om tillgängligheten till 
olika serviceställen eller samhällstjänster, så som apotek eller polisstationer, ska beskrivas 

                                                             
2 Restid 0,75 timme x 100 kr/timme = 75 kr + reskostnad 25 kr = 100 kr. Det har i detta 
exempel antagits att tidsvärdet är detsamma för bil- och kollektivtrafikresor.     
3 75% av resenärerna har en generaliserad reskostnad på 80 kr och 25% har 100 kr.  
4 65% av resenärerna har en generaliserad reskostnad på 80 kr och 35% har 95 kr. 
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är det relevant att använda mått som beskriver uppoffringen att nå en enskild målpunkt 
snarare än att beskriva hur stort utbudet av målpunkter är. Ett exempel på mått kan då vara 
hur stor andel av befolkningen som kan nå ett apotek inom 45 minuters restid. Då 
tillgängligheten till arbetsmarknaden skall beskrivas brukar man utöver restid och 
reskostnader även vilja beskriva utbudets storlek då det i många fall vore av ytterst 
begränsat intresse att ange hur många som kan nå en arbetsplats inom 45 minuters restid. 
Man kan då använda mått som hur många arbetsplatser som kan nås inom 45 minuters 
restid.   

Fördelen med detta mått är att det är lätt att förstå men det finns flera nackdelar. Den första 
är att en tidsgräns måste väljas. Skall den vara 45 minuter, 30 minuter eller kanske 
60 minuter? Vad kan anses vara en rimlig restid, och skall den vara olika för olika 
färdmedel? Vidare kan nåbarhetsmåttet vara känsligt för vilken gräns som väljs. Små 
förändringar av restiden kan göra att vissa områden hamnar precis över eller under den 
valda gränsen, vilket gör att det kan verka som om det är stor förändring av tillgängligheten 
även vid små restidsförändringar. Ytterligare en begräsning är att en arbetsplats som ligger 
inom ett fåtal minuters avstånd kommer att ”värderas” lika högt som en som ligger precis 
under det valda tidsintervallet.  

Ytterligare en nackdel med måttet är att enbart restid används, och bör då inte användas för 
att beskriva påverkan på tillgängligheten. För att beskriva tillgänglighetsförändringar 
behöver även reskostnader som trängselskatt, biljettpris och körkostnad inkluderas och man 
använder då generaliserad reskostnad som mått istället för restid. Att använda generaliserad 
reskostnad ger en mer korrekt bild av hur nåbarheten har påverkats, men är för de flesta 
svårare att förstå och relatera till. Nåbarhetsmåttet går heller inte att aggregera över 
närliggande områden samt är svårt att på ett korrekt sätt aggregera över färdmedel. Med 
detta mått går det inte heller att se vilka effekter det ger på bostadsmarknaden och 
produktiviteten i näringslivet. 

2.4. Geografisk fördelning 

När tillgänglighetsförändringar studeras och beskrivs kan det vara ett värde i att även 
beskriva var tillgängligheten förändras. Till exempel kan det vara av intresse att se om 
tillgänglighetsökningen hamnar i områden där det fortfarande finns möjlighet att bygga nya 
bostäder och lokaler. Fördelen med att öka tillgängligheten i områden som ännu inte är 
fullbebyggda är att den totala tillgängligheten kan ökas ytterligare. Detta beror på att 
utbudet ökar då det på sikt byggs fler bostäder och arbetsplatser och att fler på så sätt kan 
tillgodogöra sig tillgängslighetsökningen. Detta brukar dock inte beräknas eftersom 
markanvändningen vanligtvis antas vara densamma i alternativen med respektive utan den 
nya infrastrukturen.  

Ett annat exempel på varför det spelar roll hur tillgängligheten ökar är att en 
tillgänglighetsökning med kollektivtrafik kan vara mer värd än en lika stor 
tillgänglighetsökning med bil. Detta beror på att kollektivtrafiken har skalfördelar eller en så 
kallad positiv spiral om det finns ledig kapacitet och möjlighet att öka turtätheten till följd av 
det ökade resandet. Om turtätheten ökas, lockas fler resenärer att åka med kollektivtrafiken 
och därmed finns det underlag att öka turerna ytterligare vilket ger ännu fler passagerare 
osv. Detta är en effekt som normalt inte tas hänsyn till i prognosmodellerna, vilket gör att 
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verkliga tillgänglighetsöknigen kan vara något större än den beräknade tillgängligheten för 
kollektivtrafik.   
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3. Exempel på illustrationer av tillgänglighet 
För att mäta tillgänglighet och framkomlighet används flera olika mått. I detta avsnitt lyfts 
några exempel på tillgänglighetsmått samt deras för- och nackdelar.  

3.1. Logsumma och konsumentöverskott 

Detta avsnitt beskriver hur logsummor och konsumentöverskott kan illustreras på kartor. 
En logsumma har samma enhet som generaliserad kostnad, och mäts den generaliserade 
kostnaden i kronor kommer även logsumman att ha enheten kronor5. Logsumman är 
beräknad baserat på de tidsvärden som resenärerna får genom modellskattningen.   

Beräkningar av konsumentöverskott är ett snarlikt mått till logsummor, men innehåller 
vissa skillnader. Lite förenklat kan man säga att konsumentöverskott beräknas genom 
skillnaden i generaliserad reskostnad mellan två scenarier multiplicerat med antalet resor. 
Eftersom förändrad generaliserad reskostnad kan medföra att antalet resor förändras antas 
de nytillkomna resenärerna (eller de som försvinner) få halva nyttan (eller onyttan) jämfört 
med de som reste tidigare. Det görs vanligtvis med hjälp av en formel som kallas ”rule-of-
half”, vilket i beräkningarna innebär att en kurva antas vara en rät linje. Vanligtvis är denna 
approximation fullt tillräcklig och felet som uppstår försumbart. Vidare beräknas 
tidsvinsterna per resa genom ett förutbestämt tidsvärde som beslutats av ASEK6 och kan 
därför skilja sig från de som ingår i beräkningen av logsumman.  

3.1.1. Logsumma 

Ett exempel på hur logsummor kan illustreras kommer från analyser av 
tillgänglighetseffekterna av nya nordsydliga förbindelser (Transek, 2004). Figur 1 visar hur 
tillgängligheten ser ut för olika områden geografiskt med ett exempel från Stockholms län 
(modellberäknat för år 2015) framräknat med den metod som beskrevs i avsnitt 2.3.1, 
Approximation av logsumma. Ju rödare/mörkare område desto lägre är tillgängligheten 
under maxtimmen. Som väntat är tillgängligheten högst i de centrala delarna av Stockholm, 
men man kan även notera att längre ut i länet påverkas tillgängligheten av närheten till 
större vägar och tågförbindelser.  

                                                             
5 Generaliserad kostnad kan även mätas i till exempel minuter. Då logsummor presenteras i 
rapporter så är det inte alltid någon enhet anges, men det är relativt enkelt att konvertera 
”logsummeenheter” till kronor.  
6 Arbetsgruppen för SamhällsEkonomiska Kalkylvärden. 
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Figur 1. Samlad tillgänglighet för olika delar av Stockholms län (modellberäknat för år 2015), 
referensområde Centralstationen [kr/resa under maxtimme] (Transek, 2004) 

 

I avsnitt 2.3.1, Approximation av logsumma, beskrevs även att tillgänglighetseffekter kan 
delas upp i förändrad restid, reskostnad och ökat eller minskat resande. Figur 2 visar ett 
exempel på tillgänglighetseffekter för två alternativa vägsträckningar väster om Stockholm, 
Diagonal Ulvsunda respektive Förbifart Stockholm. I denna figur illustreras de totala 
tillgänglighetseffekterna uppdelat på de tre komponenterna. Det bör noteras att i båda fallen 
är det ökat resande som ger störst effekt på tillgänglighetsförbättringen för båda 
alternativen, och i fallet med Diagonal Ulvsunda ger förändrade restider till och med ett 
negativt bidrag till följd av längre och fler resor.   

I fallet med Diagonal Ulvsunda och Förbifart Stockholm är det även stor skillnad på den 
geografiska fördelningen av tillgänglighetsförbättringarna. Figur 3 visar hur de totala 
tillgänglighetseffekterna i Figur 2 fördelar sig geografiskt, och man kan tydligt se att 
tillgänglighetsförbättringarna på Ekerö, Färingsö med flera öar är betydligt större för 
alternativet Förbifart Stockholm. Vid en översiktlig analys kan man dra den förhastade 
slutsatsen att alternativet med Förbifart Stockholm ger betydligt större 
tillgänglighetsvinster, men man måste beakta att många av de områden där de största 
tillgänglighetsvinsterna uppstår är glesbefolkade. De totala tillgänglighetsvinsterna är för de 
båda alternativen är relativt likvärdiga, vilket framgår av staplarna längst till höger i Figur 2.    
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Figur 2. Tillgänglighetseffekter av Förbifart Stockholm och Diagonalen Ulvsunda. [Absoluta värden är 
något osäkra] (Transek, 2004) 

 

 

Figur 3. Tillgänglighetseffekter [kr per resa] av Förbifart Stockholm (vänster) och Diagonal Ulvsunda 
(höger). Positiva tal (blå färg) innebär att tillgängligheten förbättras. (Transek, 2004). 

 

3.1.2. Konsumentöverskott 

Figur 4 illustrerar hur konsumentöverskottet (restidsnyttan) fördelas geografiskt vid en 
förlängning av tunnelbanan respektive omdragen Spårväg City - Lidingöbana mellan 
Ropsten och Lidingö C. Figuren visar restidsnytta per boende under morgonens maxtimme. 
Av figuren kan utläsas att nyttorna för en utbyggd tunnelbana är högre, särskilt i närheten 
av Lidingö C. I vissa delar är resandenyttan negativ. Det framgår inte av underlaget orsaken 
till detta, men sannolikt beror det på ändrad turtäthet för Lidingöbanan eller justerat 
linjenät för busstrafiken. Fördelen med denna figur är att det är tydligt från vilka områden 
resenärerna får störst restidsvinster, samt i vilka områden eventuella ytterligare 
bostadsutbyggnader skulle kunna ge ytterligare nytta. Nackdelen med figuren är att 
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eftersom den beskriver tillgängligheten per resa kan det ge en något förvriden blid av de 
totala tillgänglighetsvinsterna eftersom även områden där det görs få resor kommer att 
illustreras på samma sätt som områden där det finns många boende och arbetsplatser. 
Därför är det bra att komplettera den karta med en som även visar total nytta per område.  

 

Figur 4. Fördelning av restidsnytta för förlängd tunnelbana eller omdragen Spårväg city-Lidingöbana 
mellan Ropsten och Lidingö C. (Trafikförvaltningen, 2015).  

 

3.2. Nåbarhet 

Ett exempel på när nåbarhetsmåttet har använts är i Trafikverkets rapport ”Östlig 
förbindelse inverkan på den regionala utvecklingen” (Trafikverket, 2017a). I denna rapport 
användes nåbarhetsmåttet i två varianter; en baserad på restid (1) och en baserad på 
generaliserad reskostnad (2). Definitionerna för de två varianterna var:  

1. Antal arbetsplatser som nås inom 30 min för bilresor eller 45 minuter för 
kollektivtrafik, vilket definierades som framkomlighet. 

2. Antal arbetsplatser som når inom 100 kr för privatresenärer eller 300 kr för 
yrkestrafikanter, vilket definierades som tillgänglighet.  

Anledningen till att två varianter valdes var att dels ha ett mått som är lätt att förstå (endast 
baserat på restid) samt ha ett mått som även tar hänsyn till förändrad trängselskatt (baserat 
på både restid och reskostnad).  

I Figur 5 ses ett exempel på hur tillgänglighet och framkomlighet kan redovisas baserat på 
nårbarhetsmåttet. Gröna områden får en ökad tillgänglighet eller framkomlighet, medan 
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orangea områden får en minskad tillgänglighet eller framkomlighet. Notera att det finns 
områden, till exempel delar av Huddinge, där framkomligheten förbättras men 
tillgängligheten försämras.   

Figur 5. Förändring av tillgänglighet (generaliserad reskostnad) och framkomlighet (restid) för 
privatresenärer med bil vid en jämförelse av 2040 utan Östlig förbindelse mot 2016 (Trafikverket, 
2017a). 
 

Ett annat exempel när nårbarhetsmåttet har använts är vid en strukturanalys inom Regional 
Utvecklingsplan för Stockholms län, RUFS (Tillväxt- och regionsplaneförvaltningen, 2016). I 
denna analys redovisas bland annat det totala antalet arbetsplatser som nås inom 30 
minuter med bil eller 45 minuter med kollektivtrafik istället för att redovisa förändringen av 
antal arbetsplatser som nås enligt det första exemplet. Figur 6 visar ett exempel på hur det 
totala antalet arbetsplatser som nås med kollektivtrafik inom 45 minuter kan redovisas för 
två år, nuläget och år 2050. Av kartorna framgår det tydligt att tillgängligheten år 2050 
kommer att vara mycket bättre än för nuläget. Det framgår inte av kartorna hur 
tillgänglighetensförbättringarna har uppnåtts, men det torde huvudsakligen vara en effekt 
av markanvändning snarare att transportsystemet förbättrats.   

Förändring från 2016 till 2040 utan Östlig förbindelse 

Förändring av antalet nåbara arbetsplatser 
för privatresenärer med bil 

Tillgänglighet (generaliserad kostnad upp till 100 kr) 

Framkomlighet (restid upp till 30 min) 
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Figur 6. Antal arbetsplatser med kollektivtrafik inom 45 minuter, nuläge och strukturbild A år 2050. 
Maxtimme. (Tillväxt- och regionsplaneförvaltningen, 2016) 

 

På regional nivå kan tillgänglighetsförbättringarna även studeras genom att beräkna hur 
stor andel av befolkningen som når ett visst antal arbetsplatser inom en viss tid. Detta kan 
användas för att studera mål som till exempel ”minst hälften av länets invånare ska nå 
minst 55 procent av länets arbetsmarknad inom 45 minuter med kollektivtrafik” som 
studerades i strukturanalysen inom RUFS (Tillväxt- och regionsplaneförvaltningen, 2016). I 
Figur 7 visas ett exempel på hur detta kan illustreras. I figuren ses att i nuläget så når 
50 procent av befolkningen endast cirka 35 procent av arbetsplatserna i Stockholms län, 
medan till år 2030 enligt strukturbild A och B förväntas tillgängligheten öka och därmed når 
50 procent av befolkningen cirka 55 procent eller mer av arbetsplatserna. 
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Figur 7. Tillgänglighetsförbättring (arbetsplatser) mellan nuläge och år 2050, strukturbild A och B. 
Andel av befolkningen mot andel av arbetsplatserna inom 45 minuter med kollektivtrafik. Maxtimme. 
(Tillväxt- och regionsplaneförvaltningen, 2016) 

 

Nåbarhetsmåttet kan även användas till att studera hur stor andel av befolkningen eller från 
hur många arbetsplatserna nås en viss målpunkt inom en viss restid. De två efterföljande 
exemplen är också hämtade från strukturanalysen inom RUFS (Tillväxt- och 
regionsplaneförvaltningen, 2016). Dels så studerades hur stor andel av länets arbetsplatser 
som når Arlanda flygplats inom 60 minuter med kollektivtrafik, se Figur 8. Det studerades 
även hur stor andel av länets befolkning som inom 45 minuter med kollektivtrafik kan nå 
olika högskolor, se Figur 9. I samtliga fall kan man se tillgängligheten år 2050 är bättre än 
för nuläget, men det framgår även att tillgänglighetsförbättringarna för alternativ B är större 
än för alternativ A.  
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Figur 8. Tillgänglighet för länets arbetsplatser till Arlanda flygplats inom 60 minuter med kollektivtrafik 
år 2050. Maxtimme. (Tillväxt- och regionsplaneförvaltningen, 2016). 
 

 

Figur 9. Andel boende i länet inom 45 minuter som med kollektivtrafik kan nå olika högskolor år 2030 
och 2050. Maxtimme. (Tillväxt- och regionsplaneförvaltningen, 2016) 
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4. Slutsatser och förslag till vidare arbete 

4.1. Slutsatser 

I denna rapport har ett antal olika mått för att beskriva tillgänglighet presenterats. Flera 
transportforskare menar att det mest korrekta sättet att beskriva tillgänglighet och 
tillgänglighetsförändringar är att använda logsummor. Nackdelen är att det kan vara svårt 
att beskriva vad en logsumma är.  

En god approximation till att använda logsumman är att beskriva 
tillgänglighetsförändringar genom att beräkna konsumentöverskott. Ett illustrativt sätt att 
beskriva hur tillgänglighetsförändringar fördelar sig är att visa staplar med 
konsumentöverskott i kartform.  

Ett enklare mått att använda är nåbarhetsmåttet, men det kan vara missvisande eftersom 
det är känsligt för vilka gränser som väljs då resultaten skall presenteras. Direkt 
vilseledande kan det bli om enbart restid används för att illustrera hur nåbarheten påverkas, 
då kan effekter av till exempel förändrad trängselskatt eller justerade biljettpriser beskrivas 
helt felaktigt. Fördelen med att beskriva nåbarhet är att det är lätt att förstå och enkelt att 
presentera i kartform, men det är viktigt att vara medveten om att det finns stora brister i 
detta sätt att presentera tillgänglighetsförändringar.  

4.2. Förslag till vidare arbete 

Ett problem vid trafikanalyser i städer där det finns omfattande trängsel är att 
modellsystemet Sampers är en så kallad macromodell. En macromodell innebär bland annat 
att fördröjningar vid korsningar beräknas tämligen schablonmässigt, och det inte tas hänsyn 
till köuppbyggnader som kan orsaka trafikproblem uppströms. Som vidare arbete föreslås 
därför att det görs en djupare studie av hur väl tillgänglighetseffekter kan beskrivas med 
hjälp av macromodeller jämfört med mer detaljerade mesomodeller.  

I denna rapport har det konstaterats att ett bra sätt att beskriva hur 
tillgänglighetsförändringar fördelas mellan olika områden är att visa 
konsumentöverskottsförändringar på en karta. Det kan dock diskuteras hur fördelningen 
mellan resans start- och målpunkt skall göras. Detta beror på hur marknader så som 
bostads-, lokal- och arbetsmarknader fungerar och vad som är knappa resurser i samhället. I 
Trafikverket (2017c) antogs att alla nyttor hamnar i resans startområde för privatresor och 
fördelningen för yrkesresor är att hälften av nyttorna hamnar i start- respektive 
slutområdet. Detta antagande bedömdes vara rimligt men borde verifieras eller justeras 
genom en mer djupgående studie där den teoretiskt mest korrekta fördelningen beskrivs.  

För att få en djupare förståelse hur tillgängligheten förändras vore det önskvärt att det 
utöver en funktion för att visa tillgänglighetsförändringar på karta även utvecklades en 
beräkningsrutin där tillgänglighetsförändringen illustreras nedbrutet på förändrad restid, 
reskostnad samt längre eller fler resor för att därigenom få en djupare förståelse för på vilket 
sätt tillgängligheten förändras.  
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Slutligen, som ett vidare arbete föreslås att det inför kommande utvecklingsarbete med 
Sampers version 4 diskuteras mer ingående hur tillgänglighet bäst bör beskrivas och hur 
den uppdaterade modellversionen kan anpassas för att möjliggöra att tillgänglighetseffekter 
illustreras på ett lättillgängligt sätt som är teoretiskt korrekt.  
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