
Institutionen för naturgeografi 
och kvartärgeologi

Examensarbete grundnivå
Geografi, 15 hp

Vägval: kortast, snabbast 
eller hälsosammast

En försöksmodell i GIS för ruttoptimering 
och beräknad inhalation av 

luftföroreningar för cykelrutter

Marcus Justesen

GG 49
2012



 
 
 
 
 

 

 

 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förord 
 

 

Denna uppsats utgör Marcus Justesens examensarbete i Geografi på grundnivå vid 

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet. Examensarbetet 

omfattar 15 högskolepoäng (ca 10 veckors heltidsstudier).  

 

Handledare har varit Wolter Arnberg och Bo Eknert, Institutionen för naturgeografi och 

kvartärgeologi, Stockholms universitet. Examinator för examensarbetet har varit Peter 

Schlyter, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet. 

 

Författaren är ensam ansvarig för uppsatsens innehåll. 

 

 

Stockholm, den 26 januari 2012 

 

 

 
 

Lars-Ove Westerberg 

Studierektor 



 
 
 
 
 

 

 

 
 



Tack

Tack Wolter för ditt engagemang och tilltro till min idé och förmåga att genomföra detta 
arbete. Men inte minst vill jag tacka för din uppmuntrande inställning att inte låta 
friktionsytor i GIS leda till friktioner i familjen. Det är mycket sorgligt att du inte kunde vara 
med hela vägen och att inte kunna diskutera resultatet med dig. 

Tack Elin, Thea, Lova och Albin för ert fantastiska tålamod med min fysiska och mentala 
frånvaro den senaste tiden.

Ett stort tack också till de som välvilligt svarat på frågor och bistått med material och/eller 
inspirerat genom att visa intresse för projektet!

Abstract

Cycling is one of the most sustainable transport modes available and it is widely promoted in 
many urban areas. The health benefits from cycling has shown to be substantial, including 
decreased risks of diseases related to overweight and enhancing brain capacity. However, in 
urban areas cyclists can temporaly be exposed to high levels of air pollution, resulting in 
health risks as opposed to health benefits. 

The objective of this thesis is to develop a rasterbased test model in GIS that estimates the 
inhaled dose of air pollution for cyclists based on relative particle concentration in different 
transportation micro-environments. The method used is a least-cost path approach, 
calculating three different routes; shortest, fastest and least dose for four different trips within 
Södermalm, Stockholm. 

The results show that the inhaled particle dose can be greatly reduced, 39% - 58% for three of 
the routes, by choosing the least dose route. One of the most interesting findings is the 
substantial increase of dose when high levels of particles are combined with uphill cycling. 

The conclusion for the thesis is that a raster-GIS model can be very useful for estimating dose 
of different air pollution particles and chemicals along cycling routes. For this purpose the 
test model could be applied with no or little additional development, while with further 
development it might be possible to develope a cycle route planner for public use.  
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Vägval: kortast, snabbast eller hälsosammast

INLEDNING

Att ta cykeln istället för bilen till jobbet ger många positiva effekter på hälsa och miljö, såväl 
för den enskilda individen som för samhället. Cykling är ett hållbart transportsätt och kan 
hjälpa till att begränsa trafikens negativa miljöeffekter, med minskade luftföroreningar, buller 
och minskade utsläpp av växthusgaser (Lindsay et al. 2011). Samtidigt kan cyklingen ge stora 
hälsovinster för individen, t ex minskad dödlighet, minskad risk för diabetes och fetma (Cavill 
& Davis 2007). Fysisk aktivitet, i generell form, har dessutom visat sig ge ett flertal positiva 
neurologiska effekter för hjärnkapaciteten med bl.a. ökad kognitiv förmåga, ökat 
välbefinnande, minskad risk för alzheimer och depression (Hillman et al. 2008;Ma 2008). 

Många kommuner arbetar därför aktivt för att få fler att välja cykeln framför bilen. Satsningar 
som görs för att öka cyklismen inkluderar byggandet av nya cykelbanor (Gustafsson 2011), 
utdelning av gåvor som ett tack till de som cyklar (Stockholms stad 2011) och webbaserade 
cykelreseplanerare (Stockholm Stads Cykelreseplanerare;Trafiken.nu). Samtidigt får de som 
väljer att ta cykeln delvis samsas om utrymmet med vägtrafiken och dess avgaser, med 
hälsorisker som följd. Exponering för luftföroreningspartiklar har på senare tid visat sig ge 
negativa neurologiska konsekvenser, bl.a. minskad kognitiv förmåga och vid cykling i höga 
halter av partiklar kan den positiva hälsoeffekten av cyklingen därmed hämmas eller utebli 
(Bos et al. 2011).För hjärtkänsliga personer kan kombinationen av cykling och 
luftföroreningar innebära extra stora hälsorisker. Luftföroreningar har, på  befolkningsnivån, 
nyligen börjat diskuteras som den största utlösaren till hjärtinfarkter, medan fysisk 
ansträngning länge varit en känd utlösare(Willich et al. 1993; Nawrot et al. 2011).  

Luftföroreningar är en del av stadsmiljön och är oftast som högst i närheten av trafikerade 
gator (L. Morawska et al. 2008; Knibbs et al. 2011). I Stockholms innerstad finns cykelbanor 
eller cykelfält i anslutning till de flesta stora gator och är inte sällan ett naturligt vägval för 
den rakaste och kortaste vägen, med ibland höga halter luftföroreningar längs vägen. Genom 
att välja en alternativ rutt än den kortaste så kan exponeringen för luftföroreningar minskas 
(Hertel et al. 2008). Vidare så kan en rutt som söker minska exponeringen för vägtrafik och 
föroreningar också göra cykeln som transportmedel mer tilltalande och få fler att börja cykla 
(Winters et al. 2010;Winters & Teschke 2010). Hertel et al. (2008) föreslår att en 
reseplanerare som hittar lågexponerade rutter som alternativ till kortast rutt kan vara en god 
service för allmänheten. 

Syfte och frågeställningar
Syftet med detta arbete är att utveckla en försöksmodell i GIS för kvantifiering av mängden 
luftföroreningsämnen som en cyklist inhalerar under en cykeltur. Målet är att modellen ska 
kunna vidareutvecklas för praktisk tillämpning i olika analyssammanhang, utredningar och 
som reseplanerare.  

De frågeställningar som denna uppsats utgår ifrån är ifall det finns potential att utveckla en 
GIS-modell till:

• att uppskatta exponering och inhalerad dos luftföroreningsämnen vid cykling i olika 
miljöer, och dess hälsoeffekter. 

• en reseplanerare där användaren kan välja en mer hälsosam rutt som alternativ till 
kortast rutt. 
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Bakgrund

Luftföroreningar och hälsa
Luftförorening kan definieras som ett ämne antingen bestående av kemiska substanser (gaser 
som t.ex. NO2 och ozon) eller partiklar som finns i förhöjda halter i atmosfären, oftast till 
följd av mänsklig aktivitet, och som kan anses skadliga för levande organismer eller den 
naturliga eller byggda miljön (Luftförorening, 2012). Många av föroreningarna finns naturligt 
i miljön, men med industrialiseringen har halterna ökat (Luftförorening, 2012) genom flera 
utsläppskällor, på lokal, regional och global nivå. I urbana miljöer är en lokal utsläppskälla 
trafiken, vilket också är den största källan till luftföroreningar i denna miljö. Luftföroreningar 
med vägtrafiken som utsläppskälla mäts oftast i kväveoxider (NOx), som är en 
samlingsbeteckning för Kvävedioxid (NO2) och Kvävemonoxid (NO), och partiklar i olika 
storlekar.    

Det som skiljer partiklarna från gaserna är att en enstaka partikel kan bestå av en rad olika 
ämnen, vilket innebär att effekterna av inhalerade partiklar beror på karaktären på de ämnen 
den innehåller samt partikelns storlek (Johansson 2007). Partiklar brukar därför delas in 
subgrupper efter deras storlek. Tre olika storleksfraktioner är mest vanliga vid observationer: 
ultrafina partiklar (UFP) med en diameter under 0,1 μm, som i huvudsak skapas av 
förbränning av fossilt bränsle, partiklar med en diameter mindre än 2,5 μm (PM2.5) och 
partiklar med diameter mindre än 10 μm (PM10) som är snarlika i sina egenskaper och som i 
huvudsak är en effekt av slitage av vägbanor, bromsar och däck.  

Ett stort antal epidemiologiska studier har kunnat koppla negativa hälsoeffekter till 
trafikrelaterade luftföroreningar. Effekterna delas in i korttidseffekter (1-2 dygn), med astma, 
akuta hjärt- och luftvägsbesvär, och stroke(Oudin et al. 2010; Brunekreef & Holgate 2002) 
som exempel på effekter av tillfälligt förhöjda halter, och långtidseffekter (mångårig) med 
bland annat ökad risk för lungcancer, förtida död och försämrad lungfunktion hos barn 
(Brunekreef & Holgate, 2002;Johansson, 2007). 

Medan hälsoeffekterna av korttids- och långtidsexponering av olika luftföroreningsämnen är 
väl etablerade, så är kunskapen kring hälsoeffekterna av den kortare exponeringstiden som 
sker vid pendling i allmänhet, och cykling i synnerhet, i olika transportmiljöer osäker på 
grund av få studier inom området (Moniek Zuurbier et al. 2011; Strak et al. 2009). De flesta 
studier har fokuserat på effekter relaterat till hjärtat eller luftvägar och lungfunktioner, och till 
övervägande del för friska individer. 

Hjärtinfarkter har kunnat associeras till vistelser i transportmiljöer timmarna innan infarkten 
(Peters et al. 2004). En trolig orsak är luftföroreningar men även andra tänkbara orsaker kan 
vara stress eller buller (Peters et al. 2004).En del studier har hittat korrelationer mellan 
exponering för dieselpartiklar och inflammationsmarkörer i blodet, eller 
koaguleringsmarkörer, t.ex. Salvi et al. (1999), medan andra studier sett små samband som 
indikerar att exponering för luftföroreningar vid pendling skulle kunna orsaka hjärtinfarkter 
(Zuurbier et al. 2011). De är dock väl etablerat att  luftföroreningar är en bidragande orsak till 
hjärtinfarkter (Nawrot et al. 2011), även om effekten av tidsdurationen är okänd. En annan 
känd utlösare för hjärtinfarkt är fysisk ansträngning (Willich et al. 1993) (Nawrot et al. 2011). 
Studier har visat att risken ökar med ökad ansträngning, med stigande ålder och när 
ansträngningen sker utomhus (Von Klot et al. 2008)

Även för effekter på luftvägarna finns det motstridiga resultat i forskningen. Larsson et al. 
(2007) undersökte effekterna av två timmars exponering för halter motsvarande vägtunnlar 
med friska försökspersoner som alternerade mellan att cykla och vila. Resultatet visade 
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inflammatoriska reaktioner i de lägre luftvägarna och förhöjda värden i t-celler och 
makrofager, vilket reflekterar ökad aktivitet hos immunförsvaret. När motsvarande studie 
genomfördes i halter motsvarande luften i en tunnelbana, med liknande sammansättning och 
mängd av föroreningsämnen, utom en kraftig minskning NOx och UFP fanns inget tecken på 
ökad aktivitet hos immunförsvaret eller på inflammation (Nyström et al. 2010). En studie med 
liknande resultat är Jacobs et al. (2010), där jämförelser gjordes mellan cyklister som cyklat 
20 minuter nära en huvudgata och cyklister som cyklat motsvarande tid i en luftfiltrerad ren 
laboratoriemiljö. En liten ökning av distributionen av inflammatoriska blodceller kunde ses. 
Dock var skillnaderna för andra inflammationsmörker, bl.a. utandad NO icke-signifikanta. 
Strak et al. (2009) å sin sida kunde se ett svagt samband mellan ökad utandning av NO och 
UFP halter. Oxidativ stress, med skador på celler och organ, och som kan orsaka förvärrade 
astmaproblem för känsliga personer, har observerats i 15 friska individer efter ackumulerad 
exponering för UFP, där cykling i 1,5 timme i rusningstrafik var en starkt bidragande 
orsak(Vinzents et al. 2005).Slutsaten från Vinzents et al. (2005) är att deras resultat indikerar 
att även exponering för modesta nivåer av UFP får biologiska effekter i kroppen.        

Utöver effekter på luftvägarna och hjärtat har cykling i närheten av en huvudgata visat sig 
resultera i utebliva positiva neurologiska effekter som fysisk aktivitet annars visat sig ha på 
hjärnkapaciteten (Bos et al. 2011). 

Luftföroreningshalter i transportmiljöer och ruttens betydelse för exponering
En sammanställning av 71 studier av UFP halter i olika transportmiljöer visar att 
genomsnittliga halter är ca 6 gånger högre bredvid gator i slutna gaturum än i urban bakgrund, 
medan mätningar utförda på vägen visade på ca 10 gånger högre halter (L. Morawska et al. 
2008). Förhållandet är ett genomsnitt och kan vara ett helt annat  för individuella miljöer 
beroende på en rad andra faktorer, t.ex. trafikmängd och sammansättning. Koncentrationen av 
UFP avtar mer med avståndet från källan, d.v.s. vägtrafiken i detta fall, än de större 
partiklarna (Knibbs et al. 2011). Samtidigt kan halterna skilja markant från ena sidan av vägen 
till andra, beroende på meteorologiska förhållanden och konstruktionen av gaturummet 
(Knibbs et al. 2011; O’Donoghue et al. 2007). Vid en trafiksignal på Hornsgatan, Stockholm, 
kan halterna vara tre gånger så höga på den sida där trafikriktningen är i uppförsbacke i 
jämförelse med motsatt sida där trafiken rullar nedåt (Gidhagen et al. 2004). Vägtrafiken har 
således stor betydelse för exponeringen av UFP och genom att undvika de mest trafikerade 
sträckorna kan exponeringen minskas (Knibbs et al. 2011; Pattinson 2009; Hertel et al. 2008). 
Trots detta har få studier undersökt ruttens betydelse för exponeringen för 
luftföroreningsämnen.     

Pattinson (2009) visar att exponering av UFP kan minskas med 53% genom att välja en 
mindre trafikerad rutt. Effekten var dock betydligt lägre för PM10, med en sänkning på 6%, 
vilket också är ett tecken på den starka kopplingen till trafiken för UFP. En annan studie över 
Köpenhamn uppvisar liknande resultat, med negligerbara eller obefintliga vinster för 
exponering för PM10, PM2,5 och NO2, och vissa fall till och med ökad exponering som en 
effekt av en förlängd rutt (Hertel et al. 2008). Däremot är vinsterna för exponeringen för UFP 
markant med minskningar på mer än 50% för ”lågexponerade” rutter i jämförelse med kortast 
rutt (Hertel et al. 2008). Också Strak et al. (2009) uppvisar liknande resultat med 
genomsnittliga halter av UFP på 59% högre för högtrafikerade rutter än för lågtrafikerade, 
men inga skillnader för PM10.    

Resultatet från ovanstående studier visar att exponeringen kan minskas, men säger ingenting 
om upptaget, d.v.s. den deponerade dosen. Pattinson (2009) diskuterar också detta som ett 
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möjligt tillkortakommande och framhärdar komplexiteten med att beräkna dos efter cyklistens 
andningsvolym (liter/minut som andas in). Hertel et al. (2008) bortser helt från detta faktum 
och använder dessutom simulerade genomsnittliga halter som underlag, medan Strak et al. 
(2009) och Pattinson (2009) har mätt den personliga exponeringen genom instrument 
kopplade på cykeln.     

Ett antal studier har jämfört hur exponeringen påverkas av transportmedlet. Vid en första 
uppskattning av exponering har cykling konsekvent visat sig vara de alternativ som resulterar 
i minst exponering (Knibbs et al. 2011; O’Donoghue et al. 2007; McNabola et al. 2008). 
Cykling är dock ett aktivt transportsätt, med fysisk ansträngning som resulterar i en ökad 
andningsvolym. Med ökad andningsvolym följer ökat intag av luftföroreningar. I 
O’Donoghue et al. (2007) var exponeringen för bussresenärer betydligt högre än för cyklister, 
men när en ökad andningsvolym hos cyklisten togs med i beaktningen blev förhållandet 
omvänt. McNabola et al. (2008) slutsats är densamma, med betydligt högre halter av PM2.5 i 
bussen, men en total högre dos för cyklisten på grund av den ökade ansträngningen som leder 
till större mängd inhalerad PM2.5. 

Exponering, inhalation och deponering av luftföroreningsämnen vid cykling
Int Panis et al.(2010) uppskattar att en genomsnittlig andningsvolym hos cyklister på 4,3 
gånger högre än för bilister. I deras resultat innebär det att den inhalerade dosen PM10 och 
PM2.5 blir väsentligt högre för cyklisten än för bilisten. Andra studier uppskattar en 
genomsnittlig andningsvolym till ca 2 - 2,6 gånger högre hos cyklister än bilister och även det 
innebär en högre dos för cyklister (O’Donoghue et al. 2007; M. Zuurbier et al. 2009; 
McNabola et al. 2008) 

Andningsvolymen bidrar en del, men inte fullt ut, till att uppskatta den totala dosen eller 
effekten som partikelhalterna får på kroppen, eftersom vissa partiklar tas upp av kroppen 
medan andra andas ut igen. Deponeringen, d v s hur stor del av den inhalerade mängden som 
blir kvar i kroppen beror på en rad faktorer, så som exponeringskoncentration, varaktighet av 
exponering, andningsmönster hos personen, om andningen sker via näsan eller munnen, 
luftrörens anatomi och form och hur partiklarna reagerar med omgivningen när de kommer in 
i andningssystemet (Oravisjärvi et al. 2011). Exempelvis påpekar Löndahl et al. (2007) att 
skillnaderna mellan hygroskopiska partiklar, som sväller så att de blir för stora för att 
deponeras i kroppen, och partiklar som behåller sin ursprungliga storlek och därmed 
deponeras kan vara 16 gånger så stor för antalet deponerade partiklar när hänsyn också tas till 
en ökad andningsvolym på 4 gånger. 

Mycket få studier har gjorts om hur deponeringen påverkas av fysisk aktivitet och det är 
därför svårt att förutsäga vilken effekt det får (Daigle et al. 2003). Olika partikelstorlekar 
påverkas också olika av den ökade andningsvolymen, som något förenklat kan uttryckas som 
att de minsta partiklar tas upp i större utsträckning av kroppen medan upptaget av större 
partiklar inte påverkas nämnvärt. Daigle et al. (2003) visar till exempel att måttlig motion där 
cykling ges som exempel ger en ökad andningsvolym på 3,3 gånger och en ökad deponering 
av UFP på 4,5 gånger i jämförelse med viloläge.

Oravisjärvi et al. (2011) studie jämför olika fysiska aktiviteter och effekten på deponering av 
partiklar från två olika busstyper, med avgaser som resulterar i dieselpartiklar och CNG 
(naturgas). I deras studie är andningsvolymen i sittande läge 12 l/min för män respektive 14 
l/min för kvinnor. Vid lätt aktivitet (t.ex. promenerande) uppgår den till 20 l/min och 21 l/min 
för män respektive kvinnor. Vid måttlig aktivitet (t.ex. Cykling, i artikeln ”heavy exercise”) 
till 26 l/min och 33 l/min för män respektive kvinnor. Skillnaden mellan viloläge och måttlig 
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ansträngning är något lägre än Daigle et al. (2003).  Resultatet skiljer sig markant beroende på 
kön, något som Daigle et al. (2003) inte kunde notera i sina resultat. För män ökar 
depositionen av partiklar vid måttlig aktivitet ca 5,5 gånger i jämförelse med viloläge. För 
kvinnor är motsvarande siffra 6,5 gånger. Dock är den totala halten deponerade partiklar något 
större hos män än hos kvinnor (Oravisjärvi et al. 2011).

STUDIEOMRÅDE OCH INDATA

Studieområde
Studien genomförs i Södermalm, Stockholm (exklusive Långholmen och Reimersholme). 
Valet av Södermalm grundar sig på på dess relativa geografiska läge, som en genomfart för de 
som reser från eller till de södra förorterna och Nacka/Värmdö, och som en del av Stockholms 
innerstad med många arbetsplatser, kultur- och fritidsaktiviteter inom området. Dessutom är 
miljön mångfacetterad med många olika vägar av skilda karaktär, från hårt trafikerade 
Hornsgatan och Långholmsgatan till Tantolundens parkområde till cykelbanor längs med 
vattnet på Bergsunds Strand och Söder Mälarstrand. Detta möjliggör att ett antal alternativa 
rutter borde vara möjliga både för genomfartscyklister som för cyklister som reser inom, till 
eller från Södermalm.  

Indata
För nätverket, d.v.s. vägnätet, har data från Open Street Map laddats ned via GEOFABRIK 
(GEOFABRIK 2011). Open Street Map består av kostnadsfri geografisk vektordata, ideellt 
skapad, editerad och uppdaterad, och kan sägas vara den kartografiska motsvarigheten till 
Wikipedia. Det innebär också att datan inte är kontrollerad för felaktigheter. Fördelen däremot 
är att den är mycket detaljerad och tillräckligt komplett för detta ändamål. Vägnätet från Open 
Street är indelat i 18 olika klasser. 

Vägnätet  har klassificerats om efter cyklingsbara och icke-cyklingsbara vägar, där de icke-
cyklingsbara uteslutits. Originalklassen Footway som motsvarar gångvägar har klassats som 
icke-cyklingsbara även om vissa av dessa kan vara tillåtna för cykeltrafik. Fyra olika klasser 
har skapats, för framtida flexibilitet, som dock slagits i ihop till en för försöksmodellen. 

Utöver en omklassificering har korrigeringar i linjerna gjorts, med tillägg för brutna vägar. I 
vissa fall där cykelbanor/cykelfält har samsats om utrymmet med  bilvägar har bilvägen 
plockats bort för att skapa ett renare nät och så att cykelvägen väljs per automatik. 

En förteckning över övrig indata och bearbetning finns i Tabell 1   
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Tabell 1 Förteckning över indata och bearbetningen av den.
Indata Källa Format/beskrivning Bearbetning

Vägnät Open Street Map 
(GEOFABRIK 2011)

Vektorfiler i WGS 84 Konvertering till raster i 5m 
upplösning. Projicerats i 

sweref 99 TM. 

Trafiksignaler Trafikkontoret, Stockholms 
Stad (Trafikkontoret 2011, 
personlig kommunikation)

Erhållen lista med koordinater 
i ST74 för samtliga 

Södermalms trafiksignaler

Geokodat punktlager som 
konverterats till Sweref 99 TM. 
Trafiksignaler utanför möjliga 

rutter har uteslutits  

Luftföroreningar - Simulerad data Se avsnitt: Bestämning av 
luftkvaliteten

höjddata Metria, digitala kartbiblioteket 50m upplösning Konverterats från ascii till 
raster. Konverterats till 5m 

upplösning via kubisk 
omsampling.

Bakgrundskarta Metria, Tätortskartan, digitala 
kartbiblioteket.   

Tätortskartan, Sweref 99 TM. -

METODER
Den grundläggande idén som arbetet har utgått ifrån har varit att simulera verkliga 
förhållanden med ett scenario som består av en genomsnittlig pendlingscyklist som en 
vardagsmorgon i april, mellan klockan 07:00 och 09:00, ska cykla från sin bostad till fyra 
olika destinationer. Två av destinationerna representerar genomfartspassager, den ena till 
Slussen för en tänkt vidarefärd mot innerstaden och den andra Danvikstull med tänkt 
vidarefärd till Nacka. De övriga två destinationerna representerar tänkta resor till arbetsplatser 
centralt på Södermalm, Folkungagatan och Ringvägen vid Ringens Köpcentrum. För varje 
destination redovisas tre alternativa rutter: kortast, snabbast, och rutt med lägst inhalerad 
mängd luftföroreningar (dos). Jämförelser mellan rutterna görs genom att koppla information 
till varje rutt från de två andra alternativen, exempelvis hur stor dosen för den kortaste rutten 
är i förhållande till rutten med lägst dos.

Arbetet har utförts i ESRIs programvara ArcGIS Desktop Evaluation Edition 9.3. För att ta 
fram varje rutt har verktygen ”Path Distance ”och ”Cost Path” använts. En modell har skapats 
i ”Model builder” där varje process lagts in som sedan exporterats till ett Pythonskript (Bilaga 
4). 

Beräkningar av bästa möjliga rutter efter bestämda kriterier, som t.ex. inhalerad dos 
luftföreningar, görs genom least-cost path modellering. I korthet innebär det att en rutt räknas 
fram med minst kostnad, där kostnad kan vara exempelvis halter av partiklar och den 
”billigaste” rutten då är den rutt som innehåller minst dos inhalerade luftföroreningar. Detta är 
i grunden en form av ruttoptimering, men också ett verktyg för analyser av olika rutter. Least-
cost path beräkningar kan göras utifrån två olika angreppssätt, med raster-eller vektordata. 
Nedan följer en jämförelse mellan dessa olika angreppssätt. Modellen i detta arbete har gjorts 
med rasterdata. 

Jämförelse mellan vektor- och rasterdata för least-cost path analyser
I ett GIS används två olika format, raster och vektor, för att lagra, bearbeta och analysera 
geografisk data. Vektorformatet är baserat på punkter, linjer och polygoner som olika attribut 
kan kopplas till medan rasterformatet påminner om digital bildbehandling. Ett raster består av 
celler (eller pixlar) där informationen lagras och bearbetas. Varje cell innehåller ett värde och 
information om position. Rastret har en fixerad upplösning som bestäms av cellstorleken, t.ex. 
med meter som måttenhet täcker en cellstorlek på 5x5 ett område på 25m².
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Vägval: kortast, snabbast eller hälsosammast

Samma algoritmer används för att beräkna kortast rutt, eller least-cost path, för både raster-
och vektordata, varav Dijkstras (1959) fortfarande är en av de mest använda (Yu et al. 2003). 
Dijkstras algoritm bygger på ett grafnätverk med linjer och noder. Strategin för algoritmen är 
att utvärdera alla noder som är direkt anslutna till den senast undersökta noden, vilket innebär 
att noder närmast startnoden utvärderas först och de längst bort sist (Dijkstra 1959; Yu et al. 
2003). På detta sätt växer en trädliknande struktur fram allteftersom nätverket utvidgas med 
fler sammankopplade noder. Avståndet till startnoden för varje nod sparas i en matris som 
uppdateras med nya noder medan avståndet för befintliga noder uppdateras när en kortare väg 
hittas. Avståndet från en startnod beräknas till varje nod i nätverket genom denna iterativa 
process, som alltså är densamma för både raster-och vektordata. Den stora skillnaden mellan 
formaten återfinns i nätverksstrukturen.

I raster- och vektordata hanteras nätverk olika och detta är av stor vikt för de begränsningar 
och möjligheter som de olika formaten medför (Figur 1). I ett vägnät som symboliseras av 
vektorer är vägarna länkar och noderna korsningar. Länkarna kan via attributtabeller tilldelas 
olika friktioner. I en enkel beräkning av kortast väg mellan två punkter är friktionen för en 
linje lika med linjens längd. En stor fördel med vektornätverk är flexibiliteten att genom 
topologin bestämma vilka linjer som delar samma nod och därmed är sammankopplade. Detta 
innebär att linjer kan korsas utan att mötas, så som sker vid t.ex. tunnlar och broar. Vidare är 
flexibiliteten stor att bestämma kostnader eller sätta barriärer för att begränsa eller förhindra 
transport från en nod till en annan. 

Också ett raster innehåller ett grafnätverk även om det inte är lika tydligt vid en första anblick. 
I rastret motsvarar varje cells mittpunkt noden och länken är den linje som kan dras från 
denna mittpunkt till någon av de angränsande cellernas mittpunkt. I ArcGIS har varje cell åtta 
angränsande celler och tillsammans bildar de ett nätverk av sammankopplade noder (Figur 1). 
En fördel med rasterstrukturen är att celler längs en och samma vägsträcka kan ha olika 
friktioner, vilket bättre kan efterlikna verkliga förhållanden,  som diffusion. En nackdel är att 
raster har en fast upplösning som är avgörande för hur noggrant verkligheten kan modelleras. 
Ytterligare en nackdel är ett rasters plana yta som gör det svårt att modellera olika höjdnivåer, 
vilket försvårar modellering av passager som korsas utan att möta, t. ex. tunnlar och broar.  

Vägar symboliseras enklast och mest exakt som vektorer i form av linjer och eftersom 
fordonstransporter i stor utsträckning sker längs vägnätet så används vektorformatet 
traditionellt för olika sammanhang av ruttoptimering och reseplanering, se t. ex. Su et al. 
(2010); Deo & Pang (1984). Rasterformatets struktur gör det lämpligt för lagring och 
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Figur 1: (a) visar ett klassiskt nätverk i vektor med viktade länkar mellan  
noderna.(vikt=friktion=kostnad) (b) visar nätverket i ett raster med åtta  
angränsande celler sammankopplade till mittencellen, med åtta möjliga  

riktningar till och från mittencellen.
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bearbetning av kontinuerlig data. När analysen ska genomföras över ytor, t.ex. landskap, görs 
därför least-cost path analyser traditionellt på rasterdata, t.ex. för att analysera lämplig 
sträckning av en ny väg eller vandringsstig över ett terränglandskap, se t. ex. Stahl (2005); Yu 
et al. (2003); Atkinson et al. (2005) 

Ruttoptimering i raster, där rutten följer ett vägnät är ovanligt, kanske unikt. Åtminstone kan 
författaren inte hitta något sammanhang i forskningslitteraturen som detta utforskats. Denna 
studie kan därför samtidigt ses som en utvärdering av användning av raster som ett alternativ 
vid ruttoptimering. Att studien görs i raster grundar sig i de indata som behövs för analyser av 
inhalerad dos luftföroreningar. Luften, med halter av partiklar och luftföroreningar, är 
kontinuerlig, den varierar och existerar över ytan. Också dataoperationer med höjddata, t.ex. 
effekten av en backe för ansträngningen hos cyklisten, utförs med fördel i raster för att inte 
missa de backar som finns mellan två noder i ett vektornätverk.

Least-cost path beräkningar i raster
Grunden för beräkningar av kortast rutt är friktionslagret (eng. Cost raster). Friktionslagret 
innehåller information om friktionen, eller kostnaden per enhet för varje cell. Med meter som 
enhet innebär det att kostnaden som är bestämd till en cell är lika med kostnaden att förflytta 
sig en meter inom cellen. Den totala kostnaden att passera horisontellt eller vertikalt genom en 
cell är kostnaden gånger upplösningen (total kostnad= kostnad * upplösning). Passeras cellen 
diagonalt är den totala kostnaden 1.414214 gånger kostnaden gånger upplösningen (total 
kostnad= 1,414214 (kostnad*upplösning) (ESRI, 2011)  

Den totala kostnaden sparas i länken mellan de två processade cellernas mittpunkt. För att få 
fram kostnaden för förflyttning vertikalt eller horisontellt mellan två olika celler används 
följande ekvation: 

a1= (kostnad1 + kostnad2)/2
där kostnad 1 är kostnaden i cell 1, kostnad 2 kostnaden i cell 2 och a1 kostnaden för 
förflyttningen mellan cell 1 och cell 2. Är förflyttningen diagonal används följande ekvation: 

a1= 1,414214 (kostnad1 + kostnad2)/2 

 Länkarna mellan cellerna summeras för att få den ackumulerade kostnaden. Algoritmen söker 
först de närmast angränsande cellerna. Den cell med lägst kostnad läggs till i en aktiv 
ackumulerad lista som sorteras efter lägsta värde. Från den cell som senast lades till i listan 
söks nästa cell med minst ackumulerad kostnad. När nya celler ansluts till nätverket hittas nya 
vägar som leder till minskade ackumulerade kostnader. När detta sker för en cell uppdateras 
dess värde i listan. Denna process upprepas tills alla celler har blivit besökta.(ESRI, 2011) 
Figur 2 visar exempel på friktionslager och avståndslager med ackumulerade kostnader efter 
ovanstående algoritm.  
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Vägval: kortast, snabbast eller hälsosammast

Ovanstående tillvägagångssätt används för att beräkna den ackumulerade kostnaden för varje 
enskild cell i friktionslagret till källan då kostnaden är isotropisk, d v s oberoende av riktning. 
I de flesta fall av olika avståndsanalyser för transportändamål är detta en bristfällig förenkling 
av verkliga förhållanden (Collischonn & Pilar 2000; Ray & Ebener 2008; Zhan et al. 
1993),t.ex., är friktionen att cykla  uppför en backe högre än att cykla nedför, och är därmed 
anisotropisk. Ett annat exempel på en anisotropisk faktor är vinden. 

I ArcGIS verktyg ”Path Distance” finns två olika funktioner för beräkning av anisotropiska 
kostnader, en horisontell faktor och en vertikal faktor. Den horisontella faktorn (HF) påverkar 
kostnaden för förflyttningen till en cell genom att ta med horisontella friktioner i beräkningen. 
Bestämningen av den horisontella faktorn utförs i två steg, först bestäms en riktning mellan 0° 
och 360° för varje cell, som vanligen är den riktning som innebär minst friktion, i ett separat 
raster: Horizontal Factor-raster (HF-raster). För att beräkna total HF för förflyttningar mellan 
två celler beräknas först HF för länken mellan mittenpunkten från fråncellen till cellens kant, 
sedan länken mellan tillcellens kant till dess mittpunkt. Vidare fastställs riktningen till 
tillcellen från fråncellen. Skillnaden mellan den horisontella riktningen och riktningen på 
länken mellan de två cellerna är den horisontella relativa förflyttningsvinkeln. Figur 3 Visar 
ett exempel på hur den horisontella faktorn fungerar. Den horisontella relativa 
förflyttningsvinkeln kopplas sedan till en graf eller tabell som bestämmer den horisontella 
faktorn för varje vinkel.
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Figur 2: (a) exemplifierar ett friktionslager som används som underlag för  
den ackumulerade kostnaden. Den gråmarkerade cellen är utgångspunkten,  
startcellen som kostnaden beräknas från. Med en cellstorlek på 5x5 ses den  
minsta ackumulerade kostnaden för varje cell till startcellen i (b). Pilarna  
visar vilken cell som ska passeras för att nå startcellen med minst  
ackumulerad kostnad.   
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Den vertikala faktorn betraktar vertikala element för rörelsen mellan två celler i ett ”vertical 
factor” raster (VF-raster), som vanligtvis innehåller höjdvärden. För att bestämma den 
vertikala faktorn beräknas lutningen på länken mellan från- och tillcellen. Lutningen beräknas 
i grader mellan -90° och 90° med formeln stigning/längd och definieras  som den vertikala 
relativa förflyttningsvinkeln. En vertikal faktor kan sedan bestämmas genom en graf eller 
tabell för varje grad av den vertikala relativa förflyttningsvinkeln. (ESRI, 2011) Hur den 
vertikala och horisontella faktorn använts i arbetet finns mer detaljerat beskrivet i kapitlen 
under respektive rutt.    

Processen att ta fram kortast rutt (least-cost path) sker i två steg. I  det första steget skapas ett 
lager med ackumulerat kostnad (avståndet) från en källa (i detta fall cellen som är 
startpunkten för resan) till samtliga andra celler i friktionsrastret. Detta lager kallas 
fortsättningsvis för avståndslagret (i ArcGIS: Cost Distance). Varje cells värde motsvarar den 
minsta ackumulerade kostnaden för förflyttningen från den cellen till källan, d v s startcellen. 
Detta lager har i samtliga ruttexempel beräknats av ”path distance” verktyget. Följande 
ekvation används för att  skapa avståndslagret av path distance verktyget: 

Cost_distance = Cost_Surface * Surface_distance * {[Friction(a) * 
Horizontal_factor(a) + Friction(b) * Horizontal_factor(b)]/2} * Vertical_factor 

(Cost_distance= avståndslagret, Cost_Surface=friktionslagret, 
Surface_distance=markavståndet)

Markavståndet är avståndet som är ett resultat av lutningen på vägen (backar förlänger 
vägen). Ett raster med höjddata används som underlag, varpå Pythagoras sats används för att 
beräkna avståndet mellan två celler (ESRI, 2011). För samtliga rutter i modellen har 
höjddatan som finns beskriven i Tabell 1 använts som underlagsraster för markavståndet.  

Avståndslagret innehåller ett värde som talar om den ackumulerade kostnaden för varje cell 
att ta sig till startcellen, men inte hur. I path distance processen skapas därför ett till lager 
(back link) där riktningen till närmaste granne sparas som ett värde mellan 0 och 8  (Figur 4). 
Ifall nästa cell i rutten är till höger får cellen värdet 1, snett neråt höger värdet 2 etc.(ESRI, 
2011). Dessa värden används i det andra steget i processen; att spåra rutten från destinationen 
till startcellen, för att kunna ta fram en slutlig rutt. Detta utförs med verktyget ”Cost Path” och 
resulterar i ett raster med rutten med minst ackumulerad kostnad (least-cost path).   
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Figur 3: den horisontella faktorn med en horisontell  
riktning på 90° och en förflyttning som sker i 0/360°.  
Resultatet är en horisontell relativ förflyttningsvinkel på 
90°.
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Vägval: kortast, snabbast eller hälsosammast

Data och beräkningar gemensamma för samtliga rutter

Statistik, beräkningar visualisering för samtliga rutter.
Samtliga rutter innehåller information om tid, avstånd och inhalerad dos.  Information för de 
två övriga enheterna (t.ex. för lägsta dos rutten är de två övriga enheterna tiden och avståndet) 
har beräknats genom att använda respektive rutt som en mask över friktionslagret för de två 
övriga enheterna och sedan utföra ”path distance” för respektive enhet. På så sätt skapas ett 
lager där det bara är möjligt att följa den bestämda rutten och den ackumulerade kostnaden 
kan beräknas. När t.ex. Path distance verktyget för lägsta dos rutten används med en mask 
som består av de kortaste rutterna kommer den inhalerade dosen, som en effekt av samma 
funktioner som för lägsta dos rutten, summeras längs med rutterna. De ackumulerade 
kostnaderna för respektiver rutt har sedan jämförts.   

Höjddatan har använts för samtliga rutter som indata för markavståndet (Surface Distance). 
För kartorna som resultatet presenteras i har rutterna konverterats från raster till vektorlinjer 
för att bättre kunna visualisera resultatet. Rutterna är dock opåverkade och datan från rutterna 
är hämtad från rasterrutterna.   

Enkelriktat och andra barriärer
Ett problem som har beaktats i modellen är enkelriktningen på vissa gator. Detta har lösts 
genom användningen av den horisontella faktorn. Eftersom riktningen från varje cell till 
någon av sina grannar är begränsad till åtta olika grader (0/360, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 
315) kan dessa värden användas som en horisontell faktor där en färdriktning i 180 grader mot 
det angivna horisontella värdet i till-cellen kan sättas som en oöverstiglig barriär (figur 5). I 
HF-lagret som innehåller enkelriktningen är samtliga övriga cellvärden satta till -1 (påverkas 
ej av horisontella faktorn). Som input till den horisontella faktorn har en ascii tabell använts 
där värden mellan 0 och 179 är satta till 1 (friktionen är oförändrad), och värden på 180 är 
satta till -1 (motsvarar oändlighet= barriär). 
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Figur 4: tilldelningen av värden för ett back link raster.
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HF-lagret har kompletterats med andra barriärer allteftersom det visat sig att rutten tar 
omöjliga vägar, samt onödiga, orimliga omvägar som ingen verklig cyklist skulle ta (Figur 6). 
Detta är en av nackdelarna med rastermodellen som tas upp i diskussionen. 
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Figur 6: HF-lagret för samtliga rutter

figur 5: (a) figuren visar hur problemet med enkelriktat är löst som en  
horisontell faktor. Riktningen mot enkelriktat är 270° medan den längs  
med den enkelriktade sträckan är 90°. De streckade cellerna har tilldelats  
ett horisontellt värde på 90°, vilket innebär att vinkeln vid  färd mot  
enkelriktat blir 180°. Horisontella vinklar på 180° tilldelas oöverstigliga  
friktionsvärden. Resultatet illustreras i (b) med rutten från A till B. 



Vägval: kortast, snabbast eller hälsosammast

Kortast rutt
För den kortaste rutten har endast avståndet i meter betydelse, vilket också är det vanligaste 
förfarandet för många reseplanerare. Som nämnts i föregående kapitel har Path Distance 
verktyget  i ArcGIS använts för att skapa avståndslagret. Friktionslagret innehåller vägnätet, 
där samtliga celler som representerar vägar har värdet 1 och övriga värden är NoData. Det 
ackumulerade avståndet är lika med avståndet i meter. 

Snabbast rutt
Statiska faktorer som har stor effekt på tiden har prioriterats i modellen. De faktorer som finns 
med är genomsnittlig hastighet och hur den påverkas av gradienten (backar) och fördröjningar 
vid trafiksignaler. En faktor som har mycket stor inverkan på en cyklists hastighet är 
vindförhållandena (Parkin & Rotheram, 2010).  Detta har dock uteslutits från studien, dels på 
grund av avsaknad av kunskap om påverkan vid olika gradienter och dels på grund av vindens 
dynamiska natur. Att lägga in rådande vindförhållande efter behov i modellen är dock  enkelt.

Friktionslagret som använts i beräkningarna av snabbast rutt är samma som för kortast rutt, 
med ett värde på 1 för samtliga vägar. Skillnaden är att detta värde påverkats av andra faktorer 
för att representera cyklistens hastighet. För att få den ackumulerade kostnaden att motsvara 
den totala tiden för rutten har kostnaden multiplicerats med den tid i minuter det tar att cykla 
en meter. En genomsnittlig hastigheten har bestämts till 21,6 km/h (se nedanstående avsnitt), 
viket motsvarar en tid på 0,00278 minuter per meter (min/meter= 1(21,6* 16,67)).

Bestämning av genomsnittlig hastighet 
Det finns en rad faktorer som påverkar den genomsnittliga hastigheten, vilket inkluderar 
faktorer hos den enskilda cyklisten som exempelvis fysiken (ålder/kön/vikt etc), cykelns vikt 
och mekaniska funktion, energin som behövs för att övervinna luftmotstånd, där främst 
vindförhållandena har stor påverkan, och gravitation (Parkin & Rotheram 2010). För att 
kunna ta hänsyn till några av dessa faktorer måste en genomsnittlig hastighet bestämmas per 
enhet för varje rastercell som är dynamisk och förändras i takt med att ovannämnda faktorer 
förändras.

De fysiska lagarnas påverkan på kraften (graden av ansträngning hos cyklisten) och 
hastigheten för olika gradienter och personer med skilda fysiska egenskaper är alltför 
komplext för att kunna omfattas av denna studie. Vissa förenklingar baserade på 
genomsnittliga värden och antaganden har därför varit nödvändiga. För faktorerna som berör 
cyklisten och cykelns egenskaper, och till viss del effekten av gravitationen (backar), har ett 
genomsnittligt värde från Parkin och Rotherams (2010) studie använts. Antalet studier som 
kartlägger hur hastighet och kraft påverkas av gradienten är mycket begränsad och fler 
alternativ har inte kunnat hittas. I Parkin och Rotherams (2010) studie har 16 stycken 
regelbundna cykelpendlare (varav fyra kvinnor) följts med GPS för att bland annat kartlägga 
genomsnittliga hastigheter och accelereringstider i olika gradienter. Deras resultat får utgöra 
typcyklisten i denna uppsats. Urvalet som typcyklisten baseras på är därmed väldigt begränsat 
och bör inte likställas med en genomsnittlig cyklist i Stockholm.  

Existerande ekvationer med små variationer beräknar relationen mellan gradient, hastighet 
och kraft, se bland annat Wilson (2004) ; Parkin & Rotheram (2010); Martin et al.
(1998);Berry et al. (2000). Dessa ekvationer baserar sig dock på statiska förhållanden, d v s 
hur kraften förändras i förhållande till gradient om hastigheten hålls konstant och vice versa. I 
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verkligheten tenderar cyklister att istället sänka hastigheten i takt med att graden av 
uppförsbacke ökar snarare än att sträva efter att hålla hastigheten konstant (med en ökad 
kraftansträngning som följd).

Parkin och Rotheram (2010) beräknar en genomsnittlig hastighet på 21,6 km/h på flack mark 
(0% gradient), vilket är det värde som därför bestämts som  normalhastighet per enhet för 
varje rastercell. Detta värde är troligen något överskattat, speciellt i innerstadsmiljöer med 
många stopp då den genomsnittliga tiden att accelerera till den genomsnittliga hastigheten är 
26 sekunder (Parkin & Rotheram 2010)  och antalet stopp har stor inverkan på den 
genomsnittliga hastigheten (Fajans & Curry 2001; Graham 1998). 

Parkin och Rotherams (2010) studie omfattar gradienterna -7% - +7%. Deras resultat visar att 
relationen hastighet-gradient kan sägas vara linjär. Två andra studier som täcker 
gradientskillnader inom något snävare intervall kommer fram till liknande resultat (Ardig et 
al. 2003; Martin et al., 1998) Hur relationen ser ut utanför dessa intervall finns det bristfällig 
kunskap om. Ardig et al. (2003) modell visar att minskningen av hastigheten som en effekt av 
gradienten avtar strax innan 10% lutning och att funktionen gradient-hastighet mer påminner 
om en upphöjd kurva som planar ut vid 10% än en linjär.  

För att beräkna hastigheter i uppförsbackar med större lutning än 7% så har en 
webbkalkylator  (Compton 2001) använts som, liksom Parkin & Rotherams (2010) 
beräkningar, baseras på Whitt och Wilsons ”equation of motion” (Compton 2001; Parkin & 
Rotheram 2010). Variablerna i kalkylatorn överensstämmer inte helt med de som Parker och 
Rotheram använt, men får anses vara tillräckligt nära för att kunna beräkna hastigheterna för 
övriga gradienter. De variabler som finns med i Parker och Rotheram (2010) har satts 
likvärdigt med deras (Effective Frontal Area: 0,616, Drag Coefficient: 1,2 , Air Density: 
1,226, Weight of Rider and Bike: 95 kg, Coefficient of Rolling Resistance: 0,008.). Variabeln 
Power har satts till 260 och den variabeln som ändrats för att uppskatta hastigheten är Slope 
(gradienten).

Vid 13-16% lutning är det mer lönsamt, ur ett energiperspektiv, att kliva av cykeln för att 
istället gå (Ardig et al. 2003).  Gradienter över 15% är mycket ovanligt, men för att även 
omfatta dessa gradienter har hastigheten för högre gradienter låtits sakta avta till ett tak nåtts 
vid 100% (45°). Vid nedförsbackar på 7% och mer menar Parkin och Rotheram (2010) att 
hastigheten når ett max och cyklisten känner sig tvungen att bromsa. Värden på, och under 
-7% är därför satta till 27,6 km/h.

Förändringarna i genomsnittshastigheten har överförts till en vertikal faktor. Den vertikala 
faktorn är det tal som multipliceras med utgångssiffran 1 för att få fram den extra, eller 
minskade kostnaden (i detta fall tid) som de olika faktorerna innebär. Tabell 3 under rubriken 
”Fysisk ansträngning och inhalation” visar konverteringen mellan samtliga gradienter, 
hastigheter och den vertikala faktorn.

Trafiksignaler
Grön- och rödljusintervaller för trafiksignaler längs med Hornsgatan, från korsningen till 
Långholmsgatan till Mariatorget, och längs Götgatan från korsningen till Ringvägen fram till 
Medborgarplatsen har observerats mellan kl 07:00 och 09:00 den 28/12 2011 och 3/1 2012. 
Trafiksignalerna har klockats för tre intervaller (3 gånger rött och 3 gånger grönt) för ett 
genomsnitt  per signal. Skillnaderna mellan intervallerna för olika typer av trafiksignaler är 
mycket stora. Vid stora korsningar (t.ex. Långholmsgatan- Hornsgatan och Ringvägen- 
Götgatan) är intervallen ca 25-30 sekunder grönt och 65-75 sekunder rött. Vid mindre 
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korsningar är förhållandet i stort sett det motsatta, men med något mindre skillnad. Samtidigt 
är en del signaler berörda av övrig trafik, t.ex. gångtrafikanter som vill korsa gatan.   

Grundat på de observationer som har gjorts har den genomsnittliga tidsfördröjningen bestämts 
till 12,5 sekunder. Bakom detta ligger ett antagande att 40% av gångerna kommer det att vara 
rött, 40%=  0,4 min. = 24 sekunder. För varje gång som cyklisten stannar för rött kommer 
han/hon att vänta olika lång tid innan det blir grönt. Den genomsnittliga väntetiden blir därför: 

24
∑ k= 300/(24)= 12,5
k=1  

Att passera den cell där trafiksignalen finns tar 0,2085 minuter (12,5 sekunder). Eftersom 
algoritmen räknar avstånd i enheter och cellstorleken är 5x5 har detta värde delats med 5 
(0,2085/5=0,0417), sedan delats med den ursprungliga genomsnittstiden (0,0417/0,00278=15) 
för att få den extra kostnaden för celler med trafiksignaler. Detta innebär att det tar 15 gånger 
så lång tid att passera en cell med trafiksignal, i jämförelse med en cell på flack mark.    

Den tidsfördröjning som sker vid rödljus är isotropisk i och med att den inte påverkas av om 
stoppet är i uppförsbacke eller nedförsbacke. Det betyder att en tidsfördröjning inte kan 
läggas in direkt på friktionslagret, eftersom hela friktionslagret kommer att påverkas av den 
vertikala och horisontella faktorn. För att kunna styra fördröjningen har trafiksignaler lagts in 
som en vertikal faktor och utgör en del av VF-lagret. Ett punktlager i vektor har skapats som 
representerar trafiksignaler som sedan konverterats till raster och klassats om så att 
”trafiksignalsceller” fått värde 5 och övriga celler 1. Lagret med trafiksignaler har 
multiplicerats med höjddatalagret. Resultatet är att gradienten till en cell med trafiksignal är 
över 45 grader (Figur 7). Detta är gradienter som inga vägar kommer i närheten av och 
därmed är disponibla att använda till andra syften. Rastercellerna med trafiksignaler täcker 
hela området av signalerna, d.v.s. åt alla riktningar i en korsning. Detta gör att passagen 
genom en trafiksignal innehåller två kraftiga förändringar, en stigning och ett ”fall” ner, 
medan tidsfördröjningen sker en gång. Gradienter på 46° och över har fått en Vertikal faktor 
på 15, medan gradienter på -46° och lägre har fått en vertikal faktor på 1 (d.v.s. opåverkade). 
För den kompletta tabellen som använts som vertikal faktor se bilaga 2.   
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Figur 7: Trafiksignalerna syns tydligt som branta lutningar, med gradienter över  
46 grader. 
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Lägsta dos rutt
För den lägsta dos rutten är friktionslagret relativa halter av föroreningar mellan olika miljöer. 
En klassificering med värden på 1-8, där 8= högst halt och 1=lägst halt, har gjorts i 
vektorlinjer längs med vägnätet. Linjerna har sedan interpolerats till raster genom verktyget 
”topo to raster”. Rastret har sedan klassats om för att motsvara intervallet 1-8 och sedan 
multiplicerats med vägnätsrastret. Kostnaden att passera en cell där halterna är som högst är 
alltså 8 gånger högre än där de är som lägst. De relativa värdena baseras på den data som 
presenteras nedan. 

Bestämning av luftkvaliteten
Att använda en typ av partikelhalt eller gas, t.ex. PM10 eller NO2, som mått på föroreningar 
för modellen är orimligt. Luftkemin är alltför komplex och forskningsunderlaget för litet för 
resultatet ska anses pålitligt. Det har därför känts rimligt att angripa problemet från ett mer 
generellt håll, genom att skapa en flexibel modell som söker efterlikna skillnaderna i halt 
mellan olika miljöer och som också  kan justeras för att istället mäta halt av ett specifikt 
föroreningsämne om så önskas. 

Den relativa skalan på 1-8 är tänkt att reflektera haltskillnaderna för UFP i olika 
transportmiljöer, som bl.a.. visat på 7-10 gånger högre halter på eller i närheten av trafikerade 
vägar än för urban bakgrund (Morawska et al. 2008). Samtidigt har offentligt tillgänglig data 
över NO2-och NOx i Stockholms innerstad använts som underlag då det väl representerar 
vägtrafikens bidrag till halterna. De ackumulerade kostnaderna för lägsta dos rutterna är 
därmed inte den totala inhalerade dosen, utan skall snarare tolkas som proportioner av 
mängden halt som kan undvikas genom att välja den rutt som innebär minst inhalation av 
luftföroreningar.

En karta över NO2 (LVF 2007) har i huvudsak använts för att identifiera områden med höga 
halter. Områden där NO2 kartan saknar detaljer har kompletterats med uppskattningar som 
utgår från en mer detaljerad bullerkarta (Stockholms stad 2005), där skillnader i trafikmängd 
och sammansättning (t.ex. andel tunga dieselfordon) mellan innerstadsgatorna är tydliga. 
Bullret, liksom luftföroreningar i innerstaden kommer till största delen från vägtrafiken, och 
korrelerar därför bra med varandra, även om små skillnader i spridningen finns (Eneroth, 
personlig kommunikation 2011).

För att få ytterligare en känsla för haltförhållandet mellan olika transportmiljöer har 
medelvärdet för NOx för vardagsmorgnar i april 2010 använts för de mätstationer som ansetts 
relevanta, och som finns utplacerade för att registrera halter i olika trafik-och 
stadsmiljöer(SLB analys 2010). För värden se Bilaga 1. Hur klassificeringen gjorts baserat på 
dessa tre källor framgår i Tabell 2 och de relativa haltvärdena för studieområdet illustreras i 
Figur 8.
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Tabell 2. Klassificering av vägar och miljöer baserat på en kombination av tre olika källor 

Huvudsaklig
miljö

Exempel på
miljö Värde

Underlag/Källa

NO2-karta Bullerkart
a Timdatabas  NOx

Starkt trafikerat 
gaturum/huvudled

Hornsgatan, 
Stadsgårdsleden 8 >60  μg/m³ 244 μg/m³

(Hornsgatan)

Mindre starkt trafikerat 
gaturum/huvudled Hornsgatan, Götgatan 7 48-60 μg/m³

Starkt trafikerad 
bred/öppen väg

Ringvägen, Söder 
Mälarstrand, 

Rosenlundsgatan
6 36-48 μg/m³ >70 dBA 189, 185 μg/m³ 

(Sveavägen, Norrlandsg.)

Mindre innerstadsgata, 
mycket trafik

Högbergsgatan, 
Timmermansgatan 5 65-69 dBA

Mindre innerstadsgata, 
medel trafik

Wollmar yxkullsgatan, 
Åsögatan 4 60-64 dBA

Mindre innerstadsgata, 
lite trafik

Brännkyrkagatan, 
Maria Bangata 3 55-59 dBA

Mindre innerstadsgata, 
mycket lite trafik

Skinnarviksringen, 
Hammarby slussväg 2 50-54 dBA

Urban bakgrund/ 
grönområde/ej 
trafikerad gata

Tantolunden, cykelväg 
fri från biltrafik 1 10-12 μg/m³ 0-49 dBA 30 μg/m³ (Torkel 

Knutssonsg.)

Fysisk ansträngning och inhalation 
Hur stor del av den inhalerade dosen som deponeras i kroppen vid olika grader av motion är 
allt för komplext för att behandlas närmare i denna studie. Därför är dosen luftföroreningar i 
modellen ett resultat av andningsvolymen som en effekt av olika grader av fysisk 
ansträngning (kraften), och tiden (hastigheten). 
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Figur 8: Friktionslagret för lägsta dos rutterna med de relativa halterna av  
luftföroreningsämnen.   
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Andningsvolymen i viloläge ligger mellan 9 och 12 l/min (tonvikten på 12 l/min) och ökas av 
lätt/måttlig motion  (i litteraturen exemplifierat som cykling) med ca 2,3-4 gånger (Daigle et 
al. 2003; Oravisjärvi et al. 2011; O’Donoghue et al. 2007; Löndahl et al. 2007). 
Andningsvolymen vid cykling på flack mark bör alltså ligga mellan detta spann i förhållande 
till andningsvolymen vid cykling utan ansträngning, d.v.s. rullning i nedförsbacke. I modellen 
är andningsvolymen i vila, d v s cykling utan ansträngning satt till 12 l/min och cykling på 
flack mark (0% gradient) 34 l/min, en skillnad på ca 2,8.

För att kunna beräkna den totala inhalerade dosen måste varje procentskillnad i gradient 
påverka andningsvolymen. Det saknas dock litteratur om sambanden mellan fysisk 
ansträngning och andningsvolym, och än mindre hur det är kopplat till gradienter vid cykling. 
För att få fram andningsvolymen har därför först ansträngningen (kraften i W) konverterats 
till hjärtslag med hjälp av Figur 9 från Ljunggren (1986). Hjärtslagen har sedan konverterats 
till andningsvolym med hjälp av Figur 10 från Zuurbier et al. (2009). Genomsnittet mellan 
män och kvinnor, med en något högre viktning mot männens värden  har fått bestämma den 
slutliga andningsvolymen.
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Figur 9: förhållandet mellan Kraft (W) 
och hjärslag. Från Ljunggren (1986)

Figur 10: Regressionslinjer för förhållandet mellan hjärtslag och andningsvolym 
för kvinnor (a) respektive män (b). (från Zuurbier et al. 2009). Den tjockare,  
röda linjen är tillagd i efterhand och motsvarar det genomsnitt som ansetts  
passa den genomsnittliga pendlingscyklisten modellen. Medelvärdet mellan män 
och kvinnor, med viss tonvikt mot männen, är det värde som använts.
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Graden av ansträngning (W) inom intervallerna -7% och 7% lutning är uteslutande baserat på 
Parkin och Rotherams (2010) studie, eftersom annan likvärdig forskning inom området 
saknas. Vid en uppförsbacke på ca 6% verkar det som att en maximalt kraftansträngning 
uppnås på ca 260W som sedan håller sig på ungefär samma nivå vid 7% gradient. Gradienter 
på 7% och över har därför bestämts till samma Watt-tal (260), vilket alltså innebär att 
ansträngningen att cykla uppför en backe på 10% är samma som att cykla uppför en på 7% 
(bortsett från att hastigheten sänks och att det därmed  tar längre tid.) Vid nedförsbackar på 
3% och mer är watten noll eller negativ och Watt-värden i detta intervall har därför bestämts 
ge en andningsvolym på 12 l/min (vila).

Tabell 3. Förhållandet mellan gradient, hastighet, ansträngning och andningsvolym. Gråmarkerade 
kolumner är den vertikala faktorn som använts i ascii tabellerna för  gradientens påverkan på 
kostnaden att passera varje cell. Fraktionshastigheten multipliceras med fraktionen för 
andningsvolymen för att få fraktionen inhalation. För den vertikala faktorn har gradienten konverterats 
från procentenheter till grader enligt tabellen.

Gradient 
(%)

Gradient (°) Hastig-het 
(km/h)

Fraktion 
hastighet

Kraft 
(W)

Hjärt-
slag 

(bpm)

Andnings-
volym (l/min)

Fraktion 
andnings-volym

Fraktion 
inhalation

> = -7 -4 27,6 0,78 0 - 12 0,35 0,27

-6 -3,43 26,8 0,81 0 - 12 0,35 0,28

-5 -2,86 25,9 0,83 0 - 12 0,35 0,29

-4 -2,29 25,1 0,86 0 - 12 0,35 0,3

-3 -1,72 24,2 0,89 0 - 12 0,35 0,32

-2 -1,15 23,3 0,93 54 102 18 0,53 0,49

-1 -0,57 22,5 0,96 104 119 26 0,77 0,73

0 0 21,6 1 151 134 34 1 1

1 0,57 20,2 1,07 183 145 43 1,27 1,35

2 1,15 18,8 1,15 211 153 49 1,44 1,66

3 1,72 17,3 1,25 232 159 55 1,62 2,02

4 2,29 15,9 1,36 248 165 60 1,77 2,4

5 2,86 14,4 1,5 259 170 64 1,88 2,82

6 3,43 13 1,66 263 - 67 1,97 3,27

7 4 11,6 1,86 261 - 66 1,94 3,62

8 4,57 10,8 2 260 - 65 1,91 3,82

9 5,14 9,8 2,2 260 - 65 1,91 4,21

10 5,71 9 2,4 260 - 65 1,91 4,59

11 6,28 8,3 2,6 260 - 65 1,91 4,98

12 6,84 7,7 2,81 260 - 65 1,91 5,36

13 7,41 7,1 3,04 260 - 65 1,91 5,82

14 7,97 6,7 3,22 260 - 65 1,91 6,16

15 8,53 6,3 3,43 260 - 65 1,91 6,56

100 45 4,32 5 - - 65 1,91 9,55
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RESULTAT
För samtliga destinationer, utom destination 4, kan stora vinster göras i minskad inhalerad 
mängd luftföroreningar genom att välja den lägsta dos rutten i motsats till den kortaste eller 
snabbaste rutten. För destination 1 innebär den kortaste rutten en ökning av dosen på 136% 
(Tabell 4), för destination 2 64% (Tabell 5), och för destination 3 94% (Tabell 6). För den 
snabbaste rutten är motsvarande resultat en ökning på 54% för destination 1, 60% för 
destination 2 och 87% för destination 3. För destination 4 är skillnaderna endast några procent 
i ökad dos för kortaste och snabbaste rutt, medan den lägsta dos rutten är 14% längre än den 
kortaste rutten (Tabell 7). Det mest slående resultatet och de största skillnaderna mellan 
rutterna finns i destination 1(Figur 11).

För tre av destinationerna är den kortaste och snabbaste rutten densamma, utan att för den 
delen vara identiska (Figur 13, 14 & 15). Det som skiljer är att algoritmen för den snabbaste 
rutten hittar några celler utanför närmaste väg som går snabbare att passera baserat på 
lutningen av vägen. Den Höjddata som använts som underlag visar sig ge något udda resultat 
genom att rutten kan ”hoppa” över till andra sidan gatan för att lutningen på vägen där anses 
mer fördelaktig.  

Destination 1
För destination 1 (Figur 11) kan den inhalerade dosen partiklar minskas med ca 58% genom 
att välja den lägsta dos rutten i motsats till kortaste rutten. I jämförelse med den lägsta dos 
rutten innebär den kortaste rutten 2,36 gånger (136%) högre dos, medan den lägsta dos rutten 
är 47 % längre än den kortaste rutten (Tabell 4). En mer naturlig variant på lägsta dos rutten, 
med minskad längd och bibehållen låg dos,  torde vara att ta vidare upp mot Zinkens väg från 
Hornstulls Strand. Största delen av denna del av rutten är bilfri och med grönska längs 
sidorna. Anledningen till att algoritmen tar omvägen runt koloniområdet finns troligen att 
finna i kombinationen av den korta del som är trafikerad (bl a Zinkens väg), som i lagret med 
simulerade partikelförhållanden är klassat som tre gånger högre, och  höjddatan som ger en 
smärre uppförsbacke i dessa områden. 
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Tabell 4. Rutterna för destination 1 med procentuell ökning för respektive alternativ mot den optimala 
rutten.

Rutt Längd 
(km)

Tid 
(min) Dos Ökning längd Ökning tid Ökning dos

Kortast 2,64 9,3 27054 - 7% 136%

Snabbast 2,9 8,68 17648 10% - 54%

Lägsta dos 3,89 11,42 11441 47% 31% -

För den lägsta dos rutten sker den största delen av stigningen i bilfri grönska, medan den för 
kortaste rutten sker i en av de mest förorenade sträckorna i Stockholm: Hornsgatan från 
Hornstull upp mot Zinkensdamm. Effekten av höga halter i kombination med uppförsbacke är 
slående för den totala inhalerade dosen. Bara på sträckan från starten till puckeln på 
Hornsgatan, ungefär halvvägs till Zinkensdamm, är dosen högre än för den totala dosen för 
den lägsta dos rutten (Figur 12 & Tabell 4). Vid korsningen i Zinkensdamm är dosen kraftigt 
reducerad för att det är möjligt att nå denna punkt via omvägar runt Hornsgatan (t ex genom 
Tantolunden och Zinkens väg) 

Den snabbaste rutten framstår som ett bra alternativ till den kortaste rutten med en tidsvinst på 
sju procent och en kraftig minskning av dos (35% lägre). Den kraftiga minskningen av dosen 
är troligen effekten av att rutten tar av från Hornsgatan strax innan den största stigningen och 
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Figur 11: Destination 1 med respektive rutt.
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sedan inte återförenas med Hornsgatan förrän mot slutet av resan. De många trafikljusen längs 
med Hornsgatan (Figur 7) gör att algoritmen hittar en snabbare väg genom att ta av från 
Hornsgatan. 

Destination 2
För destination 2 löper lägsta dos rutten längs med vattnet hela vägen (Figur 14). Detta 
alternativ tar knappt två minuter mer (17% längre) att cykla än övriga alternativ men innebär 
en minskning på nästan 50% av inhalerad dos och har många andra kvalitéer. Sträckan är i 
stor utsträckning fri från övrig trafik, innehåller få stopp, mycket grönska och havsutsikt. 
Samtidigt framgår det inte i kartan att nästan halva sträckan för de andra rutterna är fri från 
vägtrafik, från Zinkens väg vid Ringvägen fram till Medborgarplatsen finns en cykelväg som 
går något under övrig trafik. Det är möjligt att halterna för denna sträcka är överskattade.  
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Figur 12: Figuren visar minsta kostnaden, i inhalerad dos, för att ta sig från 
startcellen till varje cell i vägnätet. Bakgrunden är en terrängskuggning på 
höjdskillnaderna. Punkterna visar värdena för utvalda celler.
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Tabell 5. Rutterna för destination 2 med procentuell ökning för respektive alternativ mot den optimala 
rutten.

Rutt Längd Tid Dos Ökning längd Ökning tid Ökning dos

Kortast 4,71 14,2 20812 - 3% 64%

Snabbast 4,74 13,78 20295 1% - 6%

lägsta dos 5,52 15,62 12683 17% 13% -

Den snabbaste och lägsta dos rutten för destination 2 (och snabbast rutt för destination 4) 
demonstrerar vikten av ett väl genomarbetat vägnät. I anslutning till Fatbursgatan finns en 
cykelbana som är något separerad från gatan. Detta förhållande representeras av två 
raster”linjer” som växer ihop. Den kortaste rutten går längs cykelbanan medan snabbaste och 
lägsta dos rutten på ett ställe löper över till gatan för att sedan löpa tillbaka till cykelbanan. 
Antingen kan gator med cykelbanor helt symboliseras av cykelbanan (som gjorts med t.ex. 
Hornsgatan och Ringvägen, se metoddelen) eller upplösningen höjas för att separera vägarna. 
Medan snabbaste och kortaste rutterna kan skilja sig något åt i detaljerna i modellen är alltså 
resultatet ändock samma rutt för destinationerna 2,3 och 4.

Destination 3
Den lägsta dos rutten för destination 3 (Figur 14) påminner om den för destination 2 (Figur
13). Också här löper rutten längs med vattnet i stor utsträckning. Här är skillnaderna dock 
betydligt mer fördelaktiga för den lägsta dos rutten. Rutten, som är 10 % (ca 57 sekunder) 
längre än snabbast rutt , 4% (110 m) längre än kortast rutt , ger en minskning av dosen  på 
47%. 
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Figur 13: Destination 2 med samtliga rutter. För teckenförklaring se Figur 11 
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Tabell 6. Rutterna för destination 3 med procentuell ökning för respektive alternativ mot den optimala 
rutten.

Rutt Längd Tid Dos Ökning längd Ökning tid Ökning dos

Kortast 3,06 9,32 16546 - 3% 92%

Snabbast 3,09 9,04 16174 1% - 87%

Lägsta  dos 3,17 9,98 8631 4% 10% -

Destination 3 demonstrerar ett problem med rasterstrukturen som tas upp mer under 
diskussionskapitlet. Från Zinkens väg går en gång -och cykelbana som delas för att dels 
fortsätta upp på Ringvägen och dels fortsätta under Ringvägen för att löpa parallellt under 
Maria Bangata. Den kortaste rutten blir helt riktig medan den snabbaste rutten följer 
cykelbanan mot Maria Bangata för att sedan fortsätta på Ringvägen, något som i verkligheten 
är en omöjlighet. För att lösa detta kan barriärer manuellt sättas in när detta upptäcks, vilket 
också gjorts för andra områden (se metoddelen).

Destination 4
För destination 4 (Figur 15) är troligen det mest realistiska alternativet för de cyklister som 
vill komma fram så fort som möjligt och för de som vill minska intaget av partiklar att cykla 
samma rutt (den kortaste/snabbaste rutten). Med en korrigering för lägsta dos rutten, som 
beskrivits ovan för rutten till destination 1, blir  resultatet tre identiska rutter. Snabbaste och 
kortaste rutten är dessutom separerad från vägtrafik nästan hela vägen, och först vid 
Medborgarplatsen kommer cyklisten i kontakt med större trafikerade gator.  
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Figur 14: Destination 3 med samtliga rutter. För teckenförklaring se Figur 11 
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Tabell 7. Rutterna för destination 4 med procentuell ökning för respektive alternativ mot den optimala 
rutten.

Rutt Längd Tid Dos Ökning längd Ökning tid Ökning dos

Kortast 3,15 9,75 13232 - 3% 6%

Snabbast 3,17 9,48 12858 1% - 3%

Lägsta dos 3,58 10,98 12503 14% 16% -

DISKUSSION

Resultatdiskussion
Resultatet visar stora skillnader i inhalerad dos partiklar, med minskningar mellan 39% och 
58% för lägsta dos rutten i förhållande till de övriga rutterna för tre av de fyra 
exempelresorna. Minskningen av dosen är större än ökningen av längden eller tiden som 
krävs för att göra dessa vinster. Att den inhalerade dosen kan minskas avsevärt genom ett 
aktivt val av rutt stämmer överens med resultatet från de studier som utforskat exponeringar 
för olika rutter (Hertel et al. 2008;Pattinson 2009;(Zuurbier et al. 2010;Knibbs et al. 2011). 
Resultatet ska dock tolkas försiktigt eftersom försöksmodellen innehåller simulerad data och 
betydande faktorer som inverkar på dosen saknas. 

För vissa av ovanstående studier (t.ex.. Pattinson 2009) har restiden och halterna mätts 
empiriskt medan försöksmodellen uppskattar tiden och halterna. Vad som dock saknas i 
samtliga nämnda studier är interaktionen mellan andningsvolymen och föroreningshalten, 
som i modellen visar sig ha stor betydelse för den inhalerade dosen. Detta indikerar vikten av 
att ta hänsyn till lutningen på vägen såväl som halterna längs den.
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Figur 15: Destination 4 med samtliga rutter. För teckenförklaring se Figur 11 
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De många trafiksignalerna längs med Hornsgatan skapar en fördröjning så att det går snabbare 
att ta en omväg runt Hornsgatan för att nå destination 1. Eftersom vänttiderna för 
trafiksignaler är mycket generella i modellen är det svårt att avgöra om detta speglar det 
verkliga förhållandet. För många trafiksignaler är längden på stoppet överskattad medan det 
för andra är underskattad. Dynamiken i Trafiksignaler, med gröna vågar, anpassningar till 
gångtrafikanter och busstrafik är svåra att fånga i ett genomsnittsvärde. Samtidigt innebär 
varje stopp en längre tidsfördröjning än själva stoppet, med inbromsning och acceleration som 
följd. Ytterligare tidsfördröjningar uppstår i tät trafik, för att hålla uppmärksamheten uppe på 
övrig trafik krävs lägre hastigheter och inte minst inbromsningar vid svängar och korsningar. 
Således innebär korsningar en ökad friktion, eller kostnad, som kan vara lite olika beroende 
på färd på huvudgata eller sidogata och i relation till övrig trafik. Denna extra kostnad saknas 
i försöksmodellen och för destination 1, där avtaget från Hornsgatan innebär en del svängar i 
korsningar, är tiden troligen underskattad. Det är således svårt att genom modellen fastställa 
den snabbaste rutten. 

Även mindre dynamiska faktorer påverkar reliabiliteten för inhalerad dos för rutterna. Den 
tidsfördröjning som ovan nämnts i samband med korsningar resulterar även i förlängd tid för 
exponering för luftföroreningsämnen samtidigt som halterna är högre i korsningar där trafiken 
stundtals står still. Ultrafina partiklar avtar väsentligt med avståndet till utsläppskällan (L. 
Morawska et al. 2008), och närheten till trafiken är således en viktig faktor för dosen. 
Halterna är satta efter vägtrafiken, och detta kan vid vissa vägsträckor, t.ex.. Söder 
Mälarstrand där cykelbanan bitvis är långt bort från vägtrafiken, innebära överskattning av 
halter medan de på andra ställen, t.ex..  cykelfält mitt bland trafiken, kan underskattas. 
Halterna är också detsamma oavsett i vilken riktning man färdas, medan i verkligheten 
skillnaderna mellan trafikflöden som är i uppförsbacke och nedförsbacke kan vara mycket 
stora (Gidhagen et al. 2004;O’Donoghue et al. 2007).   

En upplösning på 50 meter för höjddatan har visat sig vara för grov. En för författaren synbar 
effekt av detta är sträckan längs Söder Mälarstrand som i modellen framstår som kullig med 
korta, höga stigningar  medan den i verkligheten är relativt flack. Den kubiska omsamplingen 
av datan resulterar i diffusa övergångar mellan mätpunkterna, vilket blir missvisande för 
förkastningsbranten längs Söder Mälarstrand. 

Ytterligare en osäkerhet kring resultatet finns i underlaget för luftföroreningshalterna. Data 
från olika år har använts, dessutom över olika föroreningsämnen och då befintlig data saknats 
har denna ersatts med bullerdata. Detta arbete gör inte anspråk på att göra en korrekt 
simulering av halterna, eftersom detta inte varit möjligt, utan snarare på att visa på en möjligt 
metod för att uppskatta inhalerad dos luftföroreningsämnen för olika cykelrutter.  

Exponering, inhalation och hälsoeffekter
En av de mest intressanta aspekterna med modellen är skillnaderna mellan nedförsbacke och 
uppförsbacke för den inhalerade dosen, skillnader som visade sig vara större än författaren 
själv kunde ana. Att cykla på Hornsgatans uppförsbacke från Hornstull upp mot 
Zinkensdamm visade sig vara oerhört kostsam i form av inhalerad dos. Detta visar att 
modellen kan vara ett mycket värdefullt verktyg för att kunna identifiera liknande miljöer, 
som ”hot spots”, där särskilda kombinationer leder till höga doser och i detta sammanhang 
kan ses som ogynnsamma för cykling för de som vill minska hälsoriskerna. Omvänt, kan mer 
gynnsamma cykelvägar identifieras. 

Vid beräkningen av dos utgår Modellen från andningsvolymen som ett mått på den mängd 
föroreningar cyklisten utsätts för. Detta är en underskattning av den totala dosen eftersom 
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deponeringen av UFP ökar med en ökad andningsvolym (Daigle et al. 2003). I dagsläget är 
kunskapsunderlaget för deponering vid olika andningsvolymer mycket tunt och därför får 
andningsvolymen ses som det bästa måttet. Samtidigt baseras andningsvolymen på en 
konvertering i två steg, från kraftansträngningen (W) till hjärtslag till andningsvolym, vilket 
ökar felmarginalerna.  

Andningsvolymen är anpassad till en regelbunden pendlares uppskattade ansträngning. För 
otränade människor kommer påverkan av uppförsbackar troligen vara större med ökad 
inhalation som följd, och för mycket vältränade personer troligen något mindre. Längden på 
backen har också stor betydelse för vilken ansträngning som krävs för att övervinna backen. 
Det är rimligt att anta att för de flesta cyklister så är ansträngningen i slutet av en lång backe 
betydligt större än i början. Det är en faktor som är svår att lägga in i en modell och det är 
oklart hur detta påverkar rutterna i resultatet.    

Kunskapsunderlaget är för tunt för att kunna bedöma vilka hälsovinster som kan göras genom 
att välja alternativa rutter som resulterar i lägre intag av luftföroreningar. Det är därmed svårt 
att säga vad en minskning på 58% har för effekt och det är viktigt att ha i åtanke att det inte 
per automatik är en förbättring på 58%. Låga värden längs med hela vägen kan resultera i att 
cyklingen endast ger positiva hälsoeffekter, utan inslag av negativa hälsorisker. Den 
ackumulerade dosen för en lång cykeltur fri från vägtrafik och övriga utsläppskällor kan vara 
högre än för en mycket kort tur i höga halter föroreningar. Detta innebär inte att den är sämre 
för hälsan, utan det är snarare troligt att det är tvärtom. 

Ruttoptimering i raster
Rasterstrukturen med kvadratiska celler innebär att alla vägar som inte är helt i linje med 
något av de fyra vägstrecken kommer att representeras av ett sicksack mönster. En väg med 
en nordostlig riktning på 67,5° (precis mittemellan 45° och 90°) kommer att representeras av 
celler med ömsom 45° och ömsom 90° riktning (eller rättare sagt sker transporten genom 
cellen i en riktning på 45° och 90°). Effekten av detta är att rutten förlängs och inhalerad dos 
luftföroreningar överskattas. Hur stora effekterna av detta fenomen är har inte klarlagts i 
studien. Eftersom det huvudsakliga syftet med arbetet baseras på jämförelsen mellan de olika 
rutterna är resultatet någorlunda opåverkat, d.v.s. en rutt som är 20 % längre än en annan rutt 
kommer att vara 20% längre även när sicksack effekten korrigeras för.

En effekt av användningen av höjddatan tillsammans med rasterformatet för beräkning av 
rutterna (som inkluderar vertikala faktorer) blir tydlig i Figur 13 och Figur 15. Som nämnts i 
resultatet så ”hoppar” rutten över till andra sidan vägen, p.g.a. fördelaktig gradient, eller 
snarare fördelaktig vertikal faktor. Troligen är det som händer att en ofördelaktig gradient 
(t.ex.. uppförsbacke) undviks, eller åtminstone minskas, genom att rutten kryssar sig fram på 
vägen, likt en segelbåt som söker undvika motvind. Detta blir dock bara möjligt där rastret 
som representerar vägnätet är bredare än en cell brett (för att det ska finnas utrymme att 
kryssa). 

Samtidigt som rasterdata ger stor flexibilitet i dataoperationer  finns det brister i den 
inneboende strukturen i ett raster för nätverksfunktionerna. En stor nackdel är oförmågan att 
kunna hantera under-och överpassager såsom broar och tunnlar. I korsningar finns alltid minst 
en cell som är gemensam för samtliga vägar. Via den cellen sammankopplas vägarna i 
nätverket, med resultatet att alla riktningar är möjliga för fortsatt färd från den gemensamma 
cellen (eller cellerna). Detta innebär att en rutt som följer en stig under en bro plötsligt kan 
svänga av för att fortsätta på  bron ovanför, exemplifierat i resultatet av destination 3 (Figur
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14). Barriärer kan sättas in när detta problem uppstår, men det är en manuell procedur. I 
ArcGis kan författaren inte hitta några befintliga lösningar som kan automatisera detta. 

Från osäkra källor (Husdal 1999:Post/bp24 2011) förespråkas en lösning genom ett 
tillvägagångssätt som använder sig av flera lager av raster, en multiplanar raster metod. 
Post/bp24 (2011) beskriver att det fungerar genom att flera lager skapas, med ett grundlager 
innehållande majoriteten av rasterdatan, som sedan kompletteras med ”tunnellager” som 
representerar broar, tunnlar etc. När algoritmen når en ”öppning” till ett av tunnellagerna är 
det bara möjligt att passera genom tunneln till andra sidan. 

Även om ovanstående lösning är teoretiskt möjlig är det oerhört tidskrävande i dagsläget att 
skapa de rasterlager som behövs (Post, personlig kommunikation 2012). Ytterligare en aspekt 
med rastermetoden är att processen för att få fram en rutt sker i flera steg av beräkningar och 
kan vara tidskrävande och mindre användarvänlig. En form av vektor-raster hybrid kan vara 
det bästa angreppssättet för att lösa detta problem.  

Övriga utvecklingsmöjligheter och förslag till fortsatt forskning
En komplex interaktion av ett stort antal faktorer inverkar på den totala dosen av olika 
luftföroreningsämnen som inhaleras och slutligen deponeras i kroppen hos olika individer 
under en cykeltur. En del är dynamiska faktorer som kan vara svåra att modellera. Vind är 
dock en dynamisk faktor, som dessutom har mycket stort inflytande på hastigheten och 
diffusionen av föroreningsämnen, som kan inkorporeras i modellen som en horisontell faktor. 
Andra faktorer som vägtyp, avstånd till trafiken, förhöjda halter och tider vid korsningar är 
också möjliga att modellera för större noggrannhet, dock något arbetskrävande.

Det är troligt att det går att hitta andra alternativa rutter som minskar inhalationen av partiklar 
utan lika stora omvägar genom en kostnadsviktning mellan olika ruttpreferenser. Samtliga 
rutter kan kombineras genom en viktning  där faktorerna får olika inflytande. Nya rutter kan 
beräknas genom att bestämma att dosen ska ha ett visst inflytande i förhållande till 
hastigheten eller tiden. En kombination av snabbast rutt och lägsta dos rutt kan t ex se ut så 
här: Inhalation= 75%, tid = 25%. Indata för lägsta dos rutten, friktionslagret (d.v.s. 
luftföroreningsdatan) och VF, (tabellen som bestämmer VF) multipliceras med 0,75. Indatan 
för snabbast rutt multipliceras med 0,25. Resultatet summeras och ger ett nytt friktionslager 
och vertikal faktor. Samtliga rutter, och även andra tänkbara rutter eller faktorer, t ex buller, 
sceniskt landskap etc., kan kombineras på liknande sätt i en matris för multikriterier analys 
(Atkinson et al. 2005)

Hur effekten av sicksack skulle kunna minskas är ett område som skulle behöva utforskas 
mer. Ett förslag kan vara att använda sig av ett utökat antal grannceller i nätverket, t. ex. 16 
istället för 8 . I ArcGIS är granncellerna bestämda till 8, men ifall 16 celler används istället 
kan sicksack-effekten  minskas betydligt (Xu & Lathrop Jr. 1994; Yu et al. 2003) (Figur 16). 
Xu & Lathrop Jr. (1994) föreslår också att antalet grannceller kan utökas ytterligare och 
propagerar för en alternativ metod där algoritmen utförs i två steg med vinster i processortid 
såväl som reducering av sicksack-effekten. Deras studie har dock mer än arton år på nacken så 
det är möjligt att denna metod vid vidare tester uteslutits.  
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Användandet av 16 eller fler grannceller kan också medföra en möjlighet att lösa ett annat 
tidigare nämnt problem, nämligen vägar i olika höjdplan, som broar och tunnlar. I en korsning 
kan den cell som delas av de olika vägarna raderas och närmaste granne i nätverket sökas på 
andra sidan korsningen (Husdal 2000), som en horisontell faktor. Ett krav för att detta ska 
fungera är att det endast finns en cell som är gemensam för alla vägar i korsningen, och detta i 
sin tur innebär omfattande modellering och förarbete.   

För Försöksmodellen har en upplösning på 5 meter använts, vilket bedömts som tillräcklig för 
utvärdering. Det har varit fullt tillräckligt för det flesta områden men vid andra områden har 
vägar, framför allt i olika plan på höjden, legat så pass nära varandra att de bitvis ”vuxit” ihop 
och barriärer har varit nödvändiga att manuellt gå in och lägga till för att förhindra oriktiga 
rutter. Det skulle vara av vikt att göra en ordentlig utvärdering av lämplig upplösning för 
fortsatt utveckling i raster. En ökning av upplösningen till det dubbla leder till fyrdubbla 
processortider så det är viktigt att hitta rätt balans mellan noggrannhet och processortid. 

SLUTSATSER
Resultatet har visat att försöksmodellen kan hitta rutter som minskar inhalerad dos 
luftföroreningar väsentligt, med upp till 58%. Hälsovinsterna är dock i dagsläget osäkra då 
kunskapsbasen för hälsoeffekterna av att cykla i urbana miljöer med olika halter av 
luftföroreningar är otillräcklig för att kunna göra reliabla utvärderingar. Som ett komplement 
vid uppskattningar av exponering och dos hos en befolkning kan en GIS-modell i raster ge 
värdefull information om inhalerad dos föroreningar för cyklister i urbana transportmiljöer. I 
dagsläget existerar många kunskapsluckor, så vitt författaren känner till saknas helt studier 
kring andningsvolymer för cyklister vid olika grader av ansträngning, och deponering av 
partiklar vid olika andningsvolymer är inte fullt utforskat. När kunskapsluckor som dessa kan 
fyllas kan bättre uppskattningar göras. 

Potentialen att utveckla en GIS-modell för uppskattning av exponering och inhalation av 
luftföroreningsämnen är stor för flera tänkbara användningsområden, t.ex. vid utvärderingar 
och analyser av cykelinfrastrukturen, för att t.ex. identifiera sträckor med särskilt höga doser, 
eller som underlag vid planering av nya cykelbanor. Vid uppskattningar av folkhälsoeffekter 
av cykling kan GIS-modellen användas för att komplettera med uppgifter om inhalationen 
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Figur 16: figuren visar olika typer av grannskap som kan tas med i det  
nätverk som utgör en cells närmaste grannar. I ArcGIS och i detta arbete  
används mittenstrukturen, drottningens mönster. (från Yu et al., 2003).
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luftföroreningar för vanliga cykelrutter. Försöksmodellen kan kompletteras med flera faktorer 
som har betydelse för inhalerad dos, t.ex. vägtyp och avstånd till trafik, förhöjda halter vid 
korsningar, skillnader i halter på olika sidor av gatan och aktuella vindförhållanden. Att ta 
med fler faktorer är ett tidskrävande arbete, men i gengäld kan vinsterna var mycket stora i 
form av bättre underlag för ett hälsorelaterat perspektiv vid cykelplanering och bättre service 
till allmänheten med information om alternativa hälsosamma rutter.   

Frågan om det finns potential att utveckla en GIS-modell till en användarvänlig reseplanerare 
har varit svårare att svara på. Utvecklingsmöjligheter finns, det går att beräkna rutt med minst 
inhalerad dos föroreningar och att kombinera detta med andra faktorer efter inbördes 
betydelse, för att t.ex. rutten inte ska avvika för mycket från kortast rutt. Det krävs dock en del 
utveckling för att säkerställa att rutten är cyklingsbar. Rastermodellen innebär en del problem, 
främst med vägar i olika höjdnivåer som inte kan korsas utan att mötas. Lösningar för detta 
har utarbetats på andra håll, men författaren har inte lyckats säkerställa att det i praktiken 
fungerar. Det är möjligt att en kombination av vektor- och rasterdata, med nätverket i vektor 
kan vara den bästa lösningen. En djupare utforskning av de olika formatens potential för 
utvecklingen av en reseplanerare rekommenderas.
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BILAGOR

Bilaga1 VF- tabell för snabbast rutt. 

Vänster kolumn är gradienten i grader, höger kolumn den kostnadsförändring 
som gradienten skapar (faktorn). 
-90 1
-46 1
-45 0,78
-4 0,78
-3,43 0,81
-2,86 0,83
-2,29 0,86
-1,72 0,89
-1,15 0,93
-0,57 0,96
0 1
0,57 1,07
1,15 1,15
1,72 1,25
2,29 1,36
2,86 1,5
3,43 1,66
4 1,86
4,57 2
5,14 2,2
5,71 2,4
6,28 2,6
6,84 2,81
7,41 3,04
7,97 3,22
8,53 3,43
45 5
46 15
90 15
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Bilaga2 VF- tabell för lägsta dos rutt. 

Vänster kolumn är gradienten i grader, höger kolumn den kostnadsförändring 
som gradienten skapar (faktorn). 
-90 1
-46 1
-45 0,27
-4 0,27
-3,43 0,28
-2,86 0,29
-2,29 0,3
-1,72 0,32
-1,15 0,49
-0,57 0,73
0 1
0,57 1,35
1,15 1,66
1,72 2,02
2,29 2,4
2,86 2,82
3,43 3,27
4 3,62
4,57 3,82
5,14 4,21
5,71 4,59
6,28 4,98
6,84 5,36
7,41 5,82
7,97 6,16
8,53 6,56
45 9,55
46 15
90 15

Bilaga3 NOx -halter. 

NOx (µg/m3) för vardagsmorgnar kl 7-9 i april 2010. för några av SLB analys mätstationer. Källa: 
SLB analys (2012) 

DATUM TID ESSINGEN HORNSG SVEAV NORRL. T. 
KNUTSSON

N. MALMA FOLKUNG
AG

100401 700 90,05 28,48 38,07 26,95 12,29 4,71 21,53

100401 800 102,9 63,86 67,87 40,18 21,05 5,35 32,11

100401 900 116,5 60,84 76,78 68,51 23,77 4,41 45,66

100406 700 176,5 170,6 127,6 151,9 46,23 2,59 103

100406 800 232,1 357,8 233,8 250,2 52,52 3,01 226,4

100406 900 197,8 339,8 224,7 312 24,18 2,57 161,1

100407 700 137,9 138,9 169,5 340,2 16,57 11,46 79,73

100407 800 153,8 259,6 389,4 370,6 36,61 23,86 91,15

100407 900 159,1 328,3 233,3 301 63,72 22,2 117,4

100408 700 82,53 94,97 193,7 184 13,63 3,89 39,85

100408 800 75,34 190,5 356 216,7 19,45 5,3 60,62

100408 900 97,62 111,4 390,8 218,9 18,22 7,17 58,98
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100409 700 102,7 198,4 99,62 153,2 14,44 6,48 38,79

100409 800 170,6 338,9 350,4 261,1 42,03 5,05 103,3

100409 900 208,1 414,1 315,2 288,2 52,29 3,77 215,7

100412 700 304,8 124,7 91 76,61 20,66 2,14 89,06

100412 800 285 253,9 153,1 145,9 47,58 2,61 163,8

100412 900 347,1 490,8 213,7 216,9 69,29 2,51 197,3

100413 700 205,3 40,49 61,86 24,43 2,71 82,73

100413 800 147,7 47,44 86,85 22,02 2,2 136,7

100413 900 148,4 49,99 72,38 21,65 2,24 212,1

100414 700 200,8 196 48,94 218,2 20,9 1,51 91,03

100414 800 189,4 179,7 56,34 154,6 29,35 2,19 179,7

100414 900 126,6 212,9 113,2 131 22,83 1,97 142

100415 700 112,7 203,7 129,1 224,8 43,37 3,03 56,67

100415 800 138,4 268,3 394,3 337,8 74,57 3,46 119,5

100415 900 179,8 456,7 324,5 338,4 81,34 3,34 178,5

100416 700 113,3 57,5 19,68 42,24 9,54 2,08 44,8

100416 800 108,3 106,5 36,05 97,75 13,82 2,47 101,4

100416 900 112,2 175,9 95,6 189,5 22,57 2,31 170

100419 700 269,1 172,2 126,8 164,7 24,04 1,67 83,86

100419 800 292,5 308 126,1 251,5 48,95 2,11 136,7

100419 900 232,1 293,6 170,5 187,7 36,03 2,25 178,2

100420 700 154,7 300,8 156,9 196,1 17,99 5,34 83

100420 800 132,1 446,6 596,7 284,5 47,23 10,42 135,9

100420 900 115,6 354,4 413,1 345,4 38,45 10,28 141,7

100421 700 69,65 236,8 29,99 98,42 15,85 7,85 117,3

100421 800 122,7 403,1 69,18 115,8 25,19 9,56 187,2

100421 900 154,6 277,4 166 181,6 25,66 13,67 259

100422 700 227,6 189,6 74,29 82,32 14,22 2,11 65,14

100422 800 252,4 223,8 128,6 190,4 25,99 2,04 130,6

100422 900 218,2 236,5 180 204 30,33 2,17 148,5

100423 700 260,4 193,4 120,3 122,9 23,65 2,07 67,8

100423 800 225,7 338,9 270,8 262,4 36,47 2,11 159,9

100423 900 220,9 355,9 363,2 261,1 29,72 2,22 281

100426 700 150,5 176,9 194,5 124,2 11,47 5,29 57,17

100426 800 116,1 230,7 353,8 159 24,57 11,57 101,1

100426 900 125,1 201,7 395,5 238,8 21,93 14,9 103

100427 700 99,7 102,2 182,1 156,2 25,95 4,57 67,28

100427 800 107,7 305 398,3 241,5 42,66 7,91 106,2

100427 900 132,9 339,6 365,1 254,5 56,37 5,85 113,9

100428 700 220,8 259,3 103,3 86,3 16,58 1,82 69,57

100428 800 251,4 350,1 137,6 257,3 39,98 2,04 194,4

100428 900 126,2 379,3 57,53 104,2 22,75 1,97 240,9
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100429 700 125,7 136,9 109 124,2 10,79 2,42 65,42

100429 800 154,2 235,5 189,8 126 18,51 3,03 165,6

100429 900 153,9 348,9 216,8 174,1 20,79 3,14 204,4

MEDEL 167,29 244,82 189,05 185,5 30,4 5,07 123,25

MEDIAN 153,85 236,5 161,45 184,75 24,31 3,03 115,6

Bilaga4 Pythonskript 

Exporterat från ArgGIS Modelbuilder. Innehåller alla processer som utförts i försöksmodellen.

# ---------------------------------------------------------------------------
# RuttModel.py
# Created on: on jan 18 2012 07:04:44 
#   (generated by ArcGIS/ModelBuilder)
# ---------------------------------------------------------------------------

# Import system modules import sys, string, os, arcgisscripting

# Create the Geoprocessor object
gp = arcgisscripting.create()

# Check out any necessary licenses
gp.CheckOutExtension("spatial")

# Load required toolboxes...
gp.AddToolbox("C:/Program/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Spatial Analyst
Tools.tbx") gp.AddToolbox("C:/Program/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Data
Management Tools.tbx")
gp.AddToolbox("C:/Program/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Conversion
Tools.tbx")

# Set the Geoprocessing environment...
gp.snapRaster = "vagnat1"
gp.extent = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\vagnat1"

# Local variables...
cykelvr = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\cykelvr"
BlandTrafikR = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\BlandTrafikR"
Hojddata = "d:\\Mina dokument\\exjobb\\hojddata"
hojdSodermalm_txt = "d:\\Mina dokument\\exjobb\\hojdSodermalm.txt"
LivingStrR = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\LivingStrR"
SecondaryR = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\SecondaryR"
natverk = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\natverk"
Vagnat1 = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\vagnat1"
DistTid1 = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\disttid1"
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TID_BL1 = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\tid_bl1"
BlandTrafikW_shp = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\BlandTrafikW.shp"
CykelvW_shp = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\CykelvW.shp"
Luft_Vag = "Luft_Vag"
LuftRast = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\luftrast"
Output_stream_polyline_features = ""
Output_remaining_sink_point_features = ""
Output_diagnostic_file = ""
Output_parameter_file = ""
LuftRastRec1 = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\LuftRastRec1"
hojddata_5m = "d:\\Mina dokument\\exjobb\\hojddata_5m"
SecondaryW = "SecondaryW"
LivingStreetw = "LivingStreetw"
Source1 = "SourceDestinaation\\Source1"
LuftCost = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\luftcost"
CostLuft1 = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\CostLuft1"
CostLuft_BL1 = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\CostLuft_BL1"
LuftRutt_1 = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\LuftRutt_1"
Destination1 = "Destination1"
Destination2 = "Destination2"
Destination3 = "Destination3"
RuttTID1 = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\rutttid1"
OneWayHF = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\onewayhf"
OneWayHF_R2 = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\OneWayHF_R2"
onewayline_shp = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\onewayline.shp"
DistMeter1 = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\DistMeter1"
DistMeter1_BL = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\DistMeter1_BL"
Path_Met1 = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\Path_Met1"
Path_Met2 = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\Path_Met2"
Destination4 = "Destination4"
Path_Met3 = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\Path_Met3"
Path_Met4 = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\Path_Met4"
RuttTID2 = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\rutttid2"
RuttTID3 = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\rutttid3"
RuttTID4 = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\rutttid4"
LuftRutt_3 = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\LuftRutt_3"
LuftRutt_2 = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\LuftRutt_2"
LuftRutt_4 = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\LuftRutt_4"
NewHF_Tunnl = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\NewHF_Tunnl"
BridgesHF = "BridgesHF"
BridgesTunHF = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\BridgesTunHF"
trafiksignals7_Project = "trafiksignals7_Project"
trafLight1000 = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\trafLight1000"
traf_L_1000 = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\traf_L_1000"
TrafHojd = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\trafhojd"
Path_MetMerge = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Path_MetMerge"
StatMetLuft = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\StatMetLuft"
StatMetLuftBL = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\StatMetLuftBL"
Destination_Merge_shp = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Destination_Merge.shp"
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StatMet_LR = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\StatMet_LR"
PathLuftMerg = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\PathLuftMerg"
PathTidMerge = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\PathTidMerge"
StatLuftMet = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\StatLuftMet"
StatLuftMetBL = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\StatLuftMetBL"
StatTidLuft = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\StatTidLuft"
StatTidLuftBL = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\StatTidLuftBL"
St_TidLu_Rut = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\St_TidLu_Rut"
LuftMetPath = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\LuftMetPath"
StatMetTid = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\StatMetTid"
StatMetTidBL = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\StatMetTidBL"
StatMetTid_R = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\StatMetTid_R"
StatTidMet = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\StatTidMet"
StatTidMetBL = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\StatTidMetBL"
StatTidmetR = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\StatTidmetR"
StatLuftTid = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\StatLuftT"
StatLuftTidBL = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\StatLuftTiB"
StatLuftTi_R = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\StatLuftTi_R"
vagnat_Merge_shp = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\vagnat_Merge.shp"
Resa1_kortast_shp = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\Resa1_kortast.shp"
Resa2_kortast_shp = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\Resa2_kortast.shp"
Resa3_kortast_shp = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\Resa3_kortast.shp"
Resa4_kortast_shp = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\Resa4_kortast.shp"
Resa1_Dos_shp = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\Resa1_Dos.shp"
Resa2_Dos_shp = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\Resa2_Dos.shp"
Resa3_Dos_shp = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\Resa3_Dos.shp"
Resa4_Dos_shp = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\Resa4_Dos.shp"
Resa1_snabbast_shp = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\Resa1_snabbast.shp"
Resa3_snabbast_shp = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\Resa3_snabbast.shp"
Resa4_snabbast_shp = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\Resa4_snabbast.shp"
Resa2_snabbast_shp = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\Resa2_snabbast.shp"

# Process: Topo to Raster...
tempEnvironment0 = gp.extent
gp.extent = "671687,9223 6577831,6337 676722,9223 6580006,6337"
tempEnvironment1 = gp.mask
gp.mask = "vagnat1"
gp.TopoToRaster_sa("Luft_Vag Value Contour", LuftRast, "5", "671687,9223 6577831,6337 
676722,9223 6580006,6337", "20", "", "", "ENFORCE", "CONTOUR", "40", "", "1", "0", "", 
"", Output_stream_polyline_features, Output_remaining_sink_point_features, 
Output_diagnostic_file, Output_parameter_file)
gp.extent = tempEnvironment0
gp.mask = tempEnvironment1

# Process: Merge...
gp.Merge_management("Destination1;Destination2;Destination3;Destination4", 
Destination_Merge_shp, "Id 'Id' true true false 6 Long 0 6 ,First,#,Destination1,Id,-1,-
1,Destination2,Id,-1,-1,Destination3,Id,-1,-1,Destination4,Id,-1,-1")

# Process: Single Output Map Algebra (2)...
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gp.SingleOutputMapAlgebra_sa("con([luftrast] <= 1, 1, [luftrast] >= 8, 8, [luftrast]) ", 
LuftRastRec1, "'D:\\Mina dokument\\exjobb\\luftrast'")

# Process: Single Output Map Algebra (4)...
gp.SingleOutputMapAlgebra_sa("con(vagnat1 == 1, LuftRastRec1)", LuftCost, "'D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\LuftRastRec1'")

# Process: ASCII to Raster (2)...
gp.ASCIIToRaster_conversion(hojdSodermalm_txt, Hojddata, "FLOAT")

# Process: Resample...
gp.Resample_management(Hojddata, hojddata_5m, "5", "CUBIC")

# Process: Polyline to Raster...
gp.PolylineToRaster_conversion(onewayline_shp, "HF_factor", OneWayHF, 
"MAXIMUM_LENGTH", "NONE", "5")

# Process: Reclassify...
tempEnvironment0 = gp.coincidentPoints
gp.coincidentPoints = "MIN"
tempEnvironment1 = gp.snapRaster
gp.snapRaster = "VagnatNullNej"
gp.Reclassify_sa(OneWayHF, "VALUE", "0 -1;90 90;180 180;270 270;360 360;NODATA 
-1", OneWayHF_R2, "DATA")
gp.coincidentPoints = tempEnvironment0
gp.snapRaster = tempEnvironment1

# Process: Feature to Raster...
gp.FeatureToRaster_conversion(BridgesHF, "HF_Factor", BridgesTunHF, "5")

# Process: Single Output Map Algebra (3)...
gp.SingleOutputMapAlgebra_sa("merge(BridgesTunHF, OneWayHF_R2)", NewHF_Tunnl, 
"'D:\\Mina dokument\\exjobb\\OneWayHF_R2';'D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\Rutter\\BridgesTunHF'")

# Process: Point to Raster...
gp.PointToRaster_conversion(trafiksignals7_Project, "Value", trafLight1000, 
"MOST_FREQUENT", "NONE", "5")

# Process: Reclassify (3)...
gp.Reclassify_sa(trafLight1000, "VALUE", "0 5;NODATA 1", traf_L_1000, "DATA")

# Process: Single Output Map Algebra (5)...
gp.SingleOutputMapAlgebra_sa("traf_L_1000 * hojddata_5m", TrafHojd, "'D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\traf_L_1000';'d:\\Mina dokument\\exjobb\\hojddata_5m'")

# Process: Feature to Raster (3)...
gp.FeatureToRaster_conversion(CykelvW_shp, "oneway", cykelvr, "5")
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# Process: Feature to Raster (4)...
gp.FeatureToRaster_conversion(BlandTrafikW_shp, "oneway", BlandTrafikR, "5")

# Process: Feature to Raster (6)...
gp.FeatureToRaster_conversion(SecondaryW, "oneway", SecondaryR, "5")

# Process: Feature to Raster (5)...
gp.FeatureToRaster_conversion(LivingStreetw, "oneway", LivingStrR, "5")

# Process: Single Output Map Algebra...
gp.SingleOutputMapAlgebra_sa("merge(cykelvr, BlandTrafikR, SecondaryR, LivingStrR)", 
natverk, "'D:\\Mina dokument\\exjobb\\cykelvr';'D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\BlandTrafikR';'D:\\Mina dokument\\exjobb\\SecondaryR';'D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\LivingStrR'")

# Process: Reclassify (2)...
gp.Reclassify_sa(natverk, "VALUE", "0 1;1 1", Vagnat1, "DATA")

# Process: Path DistanceMeter1...
gp.PathDistance_sa(Source1, DistMeter1, Vagnat1, hojddata_5m, NewHF_Tunnl, "TABLE 
D:\\Mina dokument\\exjobb\\HF_OneWay.txt", "", "BINARY 1 -30 30", "", DistMeter1_BL)

# Process: Cost Path Meter 4...
gp.CostPath_sa(Destination4, DistMeter1, DistMeter1_BL, Path_Met4, "EACH_CELL", 
"FID")

# Process: Cost Path Meter 3...
gp.CostPath_sa(Destination3, DistMeter1, DistMeter1_BL, Path_Met3, "EACH_CELL", 
"FID")

# Process: Cost Path Meter 2...
gp.CostPath_sa(Destination2, DistMeter1, DistMeter1_BL, Path_Met2, "EACH_CELL", 
"FID")

# Process: Cost Path Meter1...
gp.CostPath_sa(Destination1, DistMeter1, DistMeter1_BL, Path_Met1, "EACH_CELL", 
"FID")

# Process: Single Output Map Algebra (6)...
gp.SingleOutputMapAlgebra_sa("Merge(Path_Met4, Path_Met3,Path_Met2, Path_Met1)", 
Path_MetMerge, "'D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\Path_Met4';'D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\Rutter\\Path_Met3';'D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\Rutter\\Path_Met2';'D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\Path_Met1'")

# Process: Path DistanceLuft_Source1 (3)...
tempEnvironment0 = gp.mask
gp.mask = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Path_MetMerge"
gp.PathDistance_sa(Source1, StatMetLuft, LuftCost, hojddata_5m, NewHF_Tunnl, "TABLE 
D:\\Mina dokument\\exjobb\\HF_OneWay.txt", TrafHojd, "TABLE D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\VF_Dos2.txt", "", StatMetLuftBL)
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gp.mask = tempEnvironment0

# Process: Cost Path...
gp.CostPath_sa(Destination_Merge_shp, StatMetLuft, StatMetLuftBL, StatMet_LR, 
"EACH_CELL", "FID")

# Process: Path Distance_TID_Source_1...
gp.PathDistance_sa(Source1, DistTid1, Vagnat1, hojddata_5m, NewHF_Tunnl, "TABLE 
D:\\Mina dokument\\exjobb\\HF_OneWay.txt", TrafHojd, "TABLE D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\VF_Hastighet3.txt", "", TID_BL1)

# Process: PathTid1...
gp.CostPath_sa(Destination1, DistTid1, TID_BL1, RuttTID1, "EACH_CELL", "FID")

# Process: Path_Tid2...
gp.CostPath_sa(Destination2, DistTid1, TID_BL1, RuttTID2, "EACH_CELL", "FID")

# Process: Path_Tid3...
gp.CostPath_sa(Destination3, DistTid1, TID_BL1, RuttTID3, "EACH_CELL", "FID")

# Process: Path_Tid4...
gp.CostPath_sa(Destination4, DistTid1, TID_BL1, RuttTID4, "EACH_CELL", "FID")

# Process: Single Output Map Algebra (8)...
gp.SingleOutputMapAlgebra_sa("merge(RuttTID1, RuttTID2, RuttTID3, RuttTID4)", 
PathTidMerge, "'D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\rutttid1';'D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\Rutter\\rutttid2';'D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\rutttid3';'D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\Rutter\\rutttid4'")

# Process: Path DistanceLuft_Source1 (2)...
tempEnvironment0 = gp.mask
gp.mask = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\PathTidMerge"
gp.PathDistance_sa(Source1, StatTidLuft, LuftCost, hojddata_5m, NewHF_Tunnl, "TABLE 
D:\\Mina dokument\\exjobb\\HF_OneWay.txt", TrafHojd, "TABLE D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\VF_Dos2.txt", "", StatTidLuftBL)
gp.mask = tempEnvironment0

# Process: Cost Path (2)...
gp.CostPath_sa(Destination_Merge_shp, StatTidLuft, StatTidLuftBL, St_TidLu_Rut, 
"EACH_CELL", "FID")

# Process: Path DistanceLuft_Source1...
gp.PathDistance_sa(Source1, CostLuft1, LuftCost, hojddata_5m, NewHF_Tunnl, "TABLE 
D:\\Mina dokument\\exjobb\\HF_OneWay.txt", TrafHojd, "TABLE D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\VF_Dos2.txt", "", CostLuft_BL1)

# Process: Cost Path_LuftRutt4...
gp.CostPath_sa(Destination4, CostLuft1, CostLuft_BL1, LuftRutt_4, "EACH_CELL", "FID")
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# Process: Cost Path_LuftRutt3...
gp.CostPath_sa(Destination3, CostLuft1, CostLuft_BL1, LuftRutt_3, "EACH_CELL", "FID")

# Process: Cost Path_LuftRutt2 ...
gp.CostPath_sa(Destination2, CostLuft1, CostLuft_BL1, LuftRutt_2, "EACH_CELL", "FID")

# Process: Cost Path_LuftRutt1...
gp.CostPath_sa(Destination1, CostLuft1, CostLuft_BL1, LuftRutt_1, "EACH_CELL", "FID")

# Process: Single Output Map Algebra (7)...
gp.SingleOutputMapAlgebra_sa("merge(LuftRutt_1, LuftRutt_2, LuftRutt_3, LuftRutt_4)", 
PathLuftMerg, "'D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\LuftRutt_4';'D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\Rutter\\LuftRutt_3';'D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\Rutter\\LuftRutt_2';'D:\\Mina dokument\\exjobb\\Rutter\\LuftRutt_1'")

# Process: Path DistanceMeter1 (2)...
tempEnvironment0 = gp.mask
gp.mask = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\PathLuftMerg"
gp.PathDistance_sa(Source1, StatLuftMet, Vagnat1, hojddata_5m, NewHF_Tunnl, "TABLE 
D:\\Mina dokument\\exjobb\\HF_OneWay.txt", "", "BINARY 1 -30 30", "", StatLuftMetBL)
gp.mask = tempEnvironment0

# Process: Cost Path (3)...
gp.CostPath_sa(Destination_Merge_shp, StatLuftMet, StatLuftMetBL, LuftMetPath, 
"EACH_CELL", "Id")

# Process: Path Distance_TID_Source_1 (2)...
tempEnvironment0 = gp.mask
gp.mask = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\Path_MetMerge"
gp.PathDistance_sa(Source1, StatMetTid, Vagnat1, hojddata_5m, NewHF_Tunnl, "TABLE 
D:\\Mina dokument\\exjobb\\HF_OneWay.txt", TrafHojd, "TABLE D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\VF_Hastighet3.txt", "", StatMetTidBL)
gp.mask = tempEnvironment0

# Process: Cost Path (4)...
gp.CostPath_sa(Destination_Merge_shp, StatMetTid, StatMetTidBL, StatMetTid_R, 
"EACH_CELL", "FID")

# Process: Path DistanceMeter1 (3)...
tempEnvironment0 = gp.mask
gp.mask = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\PathTidMerge"
gp.PathDistance_sa(Source1, StatTidMet, Vagnat1, hojddata_5m, NewHF_Tunnl, "TABLE 
D:\\Mina dokument\\exjobb\\HF_OneWay.txt", "", "BINARY 1 -30 30", "", StatTidMetBL)
gp.mask = tempEnvironment0

# Process: Cost Path (5)...
gp.CostPath_sa(Destination_Merge_shp, StatTidMet, StatTidMetBL, StatTidmetR, 
"EACH_CELL", "FID")

# Process: Path Distance_TID_Source_1 (3)...
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tempEnvironment0 = gp.mask
gp.mask = "D:\\Mina dokument\\exjobb\\PathLuftMerg"
gp.PathDistance_sa(Source1, StatLuftTid, Vagnat1, hojddata_5m, NewHF_Tunnl, "TABLE 
D:\\Mina dokument\\exjobb\\HF_OneWay.txt", TrafHojd, "TABLE D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\VF_Hastighet3.txt", "", StatLuftTidBL)
gp.mask = tempEnvironment0

# Process: Cost Path (6)...
gp.CostPath_sa(Destination_Merge_shp, StatLuftTid, StatLuftTidBL, StatLuftTi_R, 
"EACH_CELL", "Id")

# Process: Merge (2)...
gp.Merge_management("LivingStreetw;SecondaryW;'D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\CykelvW.shp';'D:\\Mina dokument\\exjobb\\BlandTrafikW.shp'", 
vagnat_Merge_shp, "OBJECTID 'OBJECTID' true true false 9 Long 0 9 
,First,#,LivingStreetw,OBJECTID,-1,-1,SecondaryW,OBJECTID,-1,-1,D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\CykelvW.shp,OBJECTID,-1,-1,D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\BlandTrafikW.shp,OBJECTID,-1,-1;osm_id 'osm_id' true true false 19 
Double 0 0 ,First,#,LivingStreetw,osm_id,-1,-1,SecondaryW,osm_id,-1,-1,D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\CykelvW.shp,osm_id,-1,-1,D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\BlandTrafikW.shp,osm_id,-1,-1;name 'name' true true false 48 Text 0 0 
,First,#,LivingStreetw,name,-1,-1,SecondaryW,name,-1,-1,D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\CykelvW.shp,name,-1,-1,D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\BlandTrafikW.shp,name,-1,-1;ref 'ref' true true false 16 Text 0 0 
,First,#,LivingStreetw,ref,-1,-1,SecondaryW,ref,-1,-1,D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\CykelvW.shp,ref,-1,-1,D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\BlandTrafikW.shp,ref,-1,-1;type 'type' true true false 16 Text 0 0 
,First,#,LivingStreetw,type,-1,-1,SecondaryW,type,-1,-1,D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\CykelvW.shp,type,-1,-1,D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\BlandTrafikW.shp,type,-1,-1;oneway 'oneway' true true false 4 Short 0 
4 ,First,#,LivingStreetw,oneway,-1,-1,SecondaryW,oneway,-1,-1,D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\CykelvW.shp,oneway,-1,-1,D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\BlandTrafikW.shp,oneway,-1,-1;bridge 'bridge' true true false 4 Short 0 
4 ,First,#,LivingStreetw,bridge,-1,-1,SecondaryW,bridge,-1,-1,D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\CykelvW.shp,bridge,-1,-1,D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\BlandTrafikW.shp,bridge,-1,-1;maxspeed 'maxspeed' true true false 4 
Short 0 4 ,First,#,LivingStreetw,maxspeed,-1,-1,SecondaryW,maxspeed,-1,-1,D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\CykelvW.shp,maxspeed,-1,-1,D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\BlandTrafikW.shp,maxspeed,-1,-1;Shape_Leng 'Shape_Leng' true true 
false 19 Double 0 0 ,First,#,LivingStreetw,Shape_Leng,-1,-1,SecondaryW,Shape_Leng,-1,-
1,D:\\Mina dokument\\exjobb\\CykelvW.shp,Shape_Leng,-1,-1,D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\BlandTrafikW.shp,Shape_Leng,-1,-1;OID_ 'OID_' true true false 9 Long 0 
9 ,First,#,LivingStreetw,OID_,-1,-1,SecondaryW,OID_,-1,-1,D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\CykelvW.shp,OID_,-1,-1,D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\BlandTrafikW.shp,OID_,-1,-1;TYPE_C_16 'TYPE_C_16' true true false 
14 Text 0 0 ,First,#,LivingStreetw,TYPE_C_16,-1,-1,SecondaryW,TYPE_C_16,-1,-
1,D:\\Mina dokument\\exjobb\\CykelvW.shp,TYPE_C_16,-1,-1,D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\BlandTrafikW.shp,TYPE_C_16,-1,-1;WEIGHT 'WEIGHT' true true false 
7 Float 5 6 ,First,#,LivingStreetw,WEIGHT,-1,-1,SecondaryW,WEIGHT,-1,-1,D:\\Mina 
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dokument\\exjobb\\CykelvW.shp,WEIGHT,-1,-1,D:\\Mina 
dokument\\exjobb\\BlandTrafikW.shp,WEIGHT,-1,-1;OID1 'OID1' true true false 9 Long 0 
9 ,First,#,D:\\Mina dokument\\exjobb\\BlandTrafikW.shp,OID1,-1,-1")

# Process: Raster to Polyline (2)...
gp.RasterToPolyline_conversion(Path_Met1, Resa1_kortast_shp, "ZERO", "0", 
"NO_SIMPLIFY", "VALUE")

# Process: Raster to Polyline (3)...
gp.RasterToPolyline_conversion(Path_Met2, Resa2_kortast_shp, "ZERO", "0", 
"NO_SIMPLIFY", "VALUE")

# Process: Raster to Polyline (4)...
gp.RasterToPolyline_conversion(Path_Met3, Resa3_kortast_shp, "ZERO", "0", 
"NO_SIMPLIFY", "VALUE")

# Process: Raster to Polyline (5)...
gp.RasterToPolyline_conversion(Path_Met4, Resa4_kortast_shp, "ZERO", "0", 
"NO_SIMPLIFY", "VALUE")

# Process: Raster to Polyline (6)...
gp.RasterToPolyline_conversion(LuftRutt_1, Resa1_Dos_shp, "ZERO", "0", 
"NO_SIMPLIFY", "VALUE")

# Process: Raster to Polyline (7)...
gp.RasterToPolyline_conversion(LuftRutt_2, Resa2_Dos_shp, "ZERO", "0", "SIMPLIFY", 
"VALUE")

# Process: Raster to Polyline (8)...
gp.RasterToPolyline_conversion(LuftRutt_3, Resa3_Dos_shp, "ZERO", "0", 
"NO_SIMPLIFY", "VALUE")

# Process: Raster to Polyline (9)...
gp.RasterToPolyline_conversion(LuftRutt_4, Resa4_Dos_shp, "ZERO", "0", 
"NO_SIMPLIFY", "VALUE")

# Process: Raster to Polyline (10)...
gp.RasterToPolyline_conversion(RuttTID1, Resa1_snabbast_shp, "ZERO", "0", 
"NO_SIMPLIFY", "VALUE")

# Process: Raster to Polyline (11)...
gp.RasterToPolyline_conversion(RuttTID3, Resa3_snabbast_shp, "ZERO", "0", 
"NO_SIMPLIFY", "VALUE")

# Process: Raster to Polyline (12)...
gp.RasterToPolyline_conversion(RuttTID4, Resa4_snabbast_shp, "ZERO", "0", 
"NO_SIMPLIFY", "VALUE")

# Process: Raster to Polyline (13)...
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gp.RasterToPolyline_conversion(RuttTID2, Resa2_snabbast_shp, "ZERO", "0", 
"NO_SIMPLIFY", "VALUE")
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