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Sammanfattning 
Examensarbetet visar hur GIS kan användas för att analysera fram korridorer som visar 
lämpliga lokaliseringsmöjligheter för en gasledning. Arbetet är en del av den 
lokaliseringsutredning som SWECO AB utför åt Sydkraft Gas AB. 
Lokaliseringsutredningen består i en stråk- och en sträckningsanalys. Stråkanalysen är 
en generell projektering och sträckningsanalysen är en detaljerad projektering. 
Underlaget för examensarbetet är framställt och bearbetat av SWECO, och består av en 
friktionsyta och datorgenererade linjer. Friktionsytan är uppbyggd på rasterstruktur och 
visar resultatet av ett viktningsarbete där hinder i landskapet som geoteknik, 
markanvändning, terräng, naturintresse, kulturintresse och friluftsliv har sammanställts. 
De datorgenererade linjerna är i sin tur framtagna med friktionsytan som underlag. För 
att visa den mest kostnadseffektiva vägen att gå mellan två källor användes en 
kostnadsfunktion. Kostnaden motsvaras här av friktionen i mark och innebär att minst 
kostnad visar minst friktion. 

Framtagna datorgenererade korridorer jämfördes med de manuellt framtagna korridorer. 
De datorgenererade korridorerna verkade ta större hänsyn till landskapet än de manuellt 
framtagna och smalnade av tydligare vid trängre partier. Nya sträckningar framkom där 
inga manuella stråk fanns. Funktionen uteslöt även en manuell sträckning, då den inte 
beräknades lönsam. Den ekonomiska bedömningen av projekteringen mellan manuellt 
framtagna korridorer och de datorgenererade korridorerna har inte utretts.  

Examensarbetet visar att med hjälp av GIS minskar det manuella arbetet och säkerheten 
i analysen ökar.  
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A Corridoranalysis of GIS to find appropriate location 
for gaspipe 

Martina Nilsson 

Summary 
The degree project show how an appropriate location for gaspipe can be located by a 
method with GIS as a tool. This project is a part of the analysis of gaspipe location, 
which is performed by SWECO AB ordered by Sydkraft Gas AB. The analysis of 
gaspipe location remains one analysis of corridor and one analysis of line. The analysis 
of corridors is more general and the analysis of lines is more detailed. A cost layer, 
which show friction in landscape and serves as the basis of computer-aided paths is 
produced by SWECO. The cost layer and the computer-aided paths serve as the basis of 
this degree project. The cost layer is a result of an overlayanalysis based on raster data. 
The overlayanalysis is a calculation of several parameters such as topography, 
geotechnique, land use, ground, interest of nature, interest of culture and outdoor life. 
To show the path with the least cost to travel through, a costweighted-distans function 
was used. When finally computer-aided corridors were made, they were compared with 
manual made corridors. 

The computer-aided corridors seemed to be taken more consideration to the landscape 
than the manual corridors, and were getting narrow at the narrower parts in the 
landscape. New corridors were made at parts where no manual made corridors was 
drawn. The function was even excluding one manual part of the corridors, because the 
profit was too small. No economic studies concerning the work whit computer-aided 
corridors and the manual made corridors are made. 

The degree project show how the manual work reduces and how the security of the 
analysis increases, with GIS as a tool. 

 

 

Publisher:  University of Trollhättan/Uddevalla, Department of Technology, Mathematics and 
Computer Science, Box 957, S-461 29 Trollhättan, SWEDEN 
Phone: + 46 520 47 50 00  Fax: + 46 520 47 50 99 Web: www.htu.se 

Examiner: Einar Hunnes 
Advisor: Eric Jeansson, SWECO AB 
Subject: Land surveying Language: Swedish 
Level: Advanced Credits: 10 Swedish, 15 ECTS credits 
Number: 2004:LA14 Date: January 21, 2004 
Keywords GIS, gaspipe, location, analysis, costlayer, corridor, eastcost, Sweden 



GISanalys för framtagning av korridorer som visar lämplig lokalisering för gasledning 
 

iii 

Förord 
Detta examensarbete har utförts för det lantmäteritekniska programmet på högskolan i 
Trollhättan och omfattar 10 poäng. Examensarbetet har utförts på SWECO Position AB 
under perioden mars till juni 2004.  

Stort tack till min handledare Eric Jeansson på SWECO Position AB, som har varit ett 
stort stöd och en duktig lärare för mig under hela perioden. Ett stort tack vill jag också 
ge till alla övriga anställda på Position som gett mig många goda råd och synpunkter på 
vägen. 

Slutligen vill jag ge ett tack till SWECO Position AB i Göteborg som givit mig 
möjligheten att genomföra detta arbete.
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Nomenklatur 
Buffert: Zon som breder ut sig runt ett objekt och skapar en yta kring objektet 

Friktion: Hinder i terräng 

Friktionslager: Lager som innehåller data om markfriktion 

Friktionsyta: Summan av alla hinder i terräng, sammanställt på ett rasterlager 

GIS: Geografiska informationssystem 

Kostnadsyta: Summan av alla hinder i terräng 

Källa: En utgångspunkt 

Lager: Data om en parameter digitaliserat på ett vektor- eller rasterlager  

Länkar: Led i kedja 

Nod: Start eller ändpunkt på en rät linje 

Overlay: Lager med data  som läggs på varandra 

Parameter: Faktorer som beskriver landskapet 

Pixel: Ruta i rastret 

Polygon: Sluten kurva bestående av rätlinjiga sträckor. 

Raster: Rutnät uppbyggt på pixlar 

Tema: Ämnen som är aktuella för analysen, (se parameter ovan) 

Topologi: Inbördes lägen mellan olika punkter i terrängen. 

Vektor: Linjer uppbyggt på länkar 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sveriges läge mitt emellan två stora gasproducenter, Ryssland och Norge, ger Sverige 
en naturlig möjlighet att satsa på naturgas. Idag används främst olja, kol och gasol för 
vår energiförsörjning. Industrin efterfrågar fler energislag att välja mellan och intresset 
av att använda miljövänlig energi ökar idag. Idag finns bara en gasledning och den är 
lokaliserad på västkusten, mellan Trelleborg och Stenungsund. För att möta den 
förväntade expansionen inom gassektorn har Sydkraft Gas AB därför beslutat att 
investera i ett nytt gasnät. En del av det planerade gasnätet är en ledning som ska 
sträcka sig längs Sveriges östkust, genom Östergötland, Södermanland och Örebrolän. 
Sträckningen påverkas av ett stort antal faktorer vilket innebär att en omfattande 
förstudie krävs. För varje liten del av sträckningen skall ett stort antal faktorer värderas. 

För att säkerställa en bra projektering inom rimlig tid, har uppdraget fördelats på flera 
projektörer. Etapp IV som berör sträckan mellan Norrköping och Oxelösund har 
tilldelats SWECO AB. I etapp IV ska en stråk- och en sträckningsanalys analyseras 
fram. För framtagning av en väl fungerande analys behövs en genomtänkt metodik. 
SWECO vill därför presentera för Sydkraft Gas en GISbaserad analysmetod, för 
lokalisering av ledningar. Med hjälp av den goda översikten som detta verktyg ger kan 
flera lokaliseringsalternativ relativt enkelt studeras. En Stråkanalys är i nuläget färdig så 
till vida att den består av datorgenererade linjer samt manuellt framtagna korridorer. 
Linjerna är framtagna med en friktionsyta som underlag, där ett lokalt viktningsarbete 
har sammanställts. I viktningsarbetet har parametrar som utgör hinder i terrängen viktats 
mot varandra. Parametrar som har viktats är topografi, geoteknik, markanvändning, 
terräng, naturintresse, kulturintresse och friluftsliv. De datorgenererade linjerna visar 
den lämpligaste vägen att dra en ledning för att undvika hinder i möjligaste mån. För att 
belysa flera lokaliseringsmöjligheter skapas multipla korridorer. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att med hjälp av GIS, analysera fram korridorer som visar 
lämpliga lokaliseringsmöjligheter av gasledningen. Med lämplig lokalisering menas att 
intrånget i terrängen minimeras och de allmänna och enskilda intressen beaktas i så stor 
utsträckning som möjligt. Syftet med korridorer är att skapa flera alternativa vägar med 
samma optimala lokalisering. 

Målet är att ta fram en generell analysmetod, som kan användas på olika landskapsytor. 
Fördelar med metoden kan vara bl.a tidsbesparingar, minskat fysiskt arbete och säkrare 
analyser. Analysmetoden måste kompletteras med ett viktningsarbete, där olika hinder i 
terrängen viktas mot varandra. Viktningsarbetet består av ett antal parametrar som 
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inverkar på slutresultatet i förhållande till sin vikt. Eftersom landskap och terräng ser 
olika ut på olika platser, måste viktningsarbetet göras lokalt. Denna analys är baserad på 
förhållandena i syd- och mellan Sverige.  

1.3 Geografiska informationssystem 

1.3.1 Definition 

GIS är en förkortning för geografiska informationssystem och kan definieras enligt 
följande,  

” Ett GIS är ett datorbaserat informationssystem med funktioner för inmatning, 
bearbetning, lagring, analys och presentation av geografisk data. I ett operationellt GIS 
ingår en eller flera databaser.” [1]  

Ett GIS kan sägas bestå av tre grunddelar. Dels så består det av själva datorutrustningen 
och programvarorna, dels den information som hanteras av systemet samt användaren 
av systemet.  

Geografisk information kan definieras som information som kan lokaliseras till en plats, 
ett bestämt läge. Med ett GIS hanteras både de lägesbundna objekten och information 
som hör till dessa objekt. Informationen kan innehålla allt som har ett givet läge, t.ex. 
ägare, adress, hållplatser, miljöfarliga utsläpp och markbeläggning m fl. [2]  

Informationen i ett GIS kan beskrivas som en kombination av kartor och 
tabellinformation lagrade digitalt. Kartorna och tabellerna innehåller olika tema, där 
varje tema lagras som ett lager, summan av lagren utgör det synliga resultatet på 
skärmen. Kartinformationen lagras i koordinatform och tabellinformationen kan lagras 
på traditionellt vis med ett kalkyl- eller databasprogram. Tabelldata kan sedan knytas till 
platser på kartan som sedan presenterar ett resultat i form av olika egenskaper, t.ex. 
symboler. 

GIS ger möjligheten att kunna arbeta med och presentera geografisk information. 
Presentationen sker vanligast på en digitaliserad karta. 

Förutom presentation av data, kan som i denna rapport ett GIS användas för analys av 
data. GIS som ett analysverktyg kan användas till beräkning av lämpligast väg mellan A 
och B, där faktorer som tid, pengar och kostnad t.ex. friktion beaktas. [3]  

1.3.2 Terminologi 

 

Inom GIS finns ett antal fackuttryck som behöver förklaras. (För ytterligare förklaring 
se nomenklatur) De viktigaste är: 
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1.3.2.1 Vektor 

En vektorstruktur utgör en ytlig topologi. Strukturen är uppbyggd på länkar, med till- 
och från nod, som bildar punkter, linjer och polygoner [1]. Vektorstruktur förtydligar 
objekt i terräng som inte är kantiga eller rätvinkliga, t ex sjöar, skogsdungar m fl. En 
punkts läge i terräng kan anges exakt, med koordinater. Vektorstrukturen är uppbyggt 
med skarpa gränser mellan varje värde och används bäst till kartpresentationer. 

 

1.3.2.2 Raster 

Rasterstruktur utgörs av ett rutnät. Rutnätet består av pixlar, där varje pixel är en ruta. 
Varje ruta innehåller datainformation [1]. Den minsta beståndsdelen i ett raster är en 
pixel vilket innebär att ett raster aldrig kan ange en punkts läge exakt. Istället för skarpa 
gränser mellan värdena visar ett raster en kontinuerlig övergång. Strukturen ger därför 
ett bra underlag till t.ex. ytor som visar topografi och terräng. Vid analyser där olika 
parametrar behöver jämföras och beräknas, är rasterstruktur att föredra, (se 1.3.2.3-4). 

Eftersom vektor- och rasterstruktur är bra till olika ändamål, finns möjlighet att 
konvertera mellan båda dessa strukturer. 
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1.3.2.3 Friktionslager 

Lokalisering av t.ex. ledningar innebär intrång i landskapsytan och kräver analyser som 
baseras på friktionen i mark. Friktionen kan delas upp på olika parametrar. Varje 
parameter presenteras på ett lager och utgör ett friktionslager. 

Om strukturen på varje lager består av raster, finner man samma motsvarande pixlar i 
varje lager, men med olika information beroende på vilken parameter som presenterats 
på lagret (se bild 1.3.2.2). För att få ett resultat av den totala friktionen, kan lagren 
adderas med varandra och resultera i ett friktionslager, men då baserad på summan av 
friktionerna från de ingående parametrarna. [4] 

1.3.2.4 Overlayanalys 

Att multiplicera, dividera, subtrahera eller addera lager inbördes och sinsemellan, kallas 
overlayanalys, och innebär att digitala kartlager läggs ovanpå varandra. Strukturen på 
ingående kartlager bör vara lika (se 1.3.2.3). 

 

1.3.2.5 Matris 

Overlayanalysen är sammanställd i en matris. Matrisen består av matematiska 
beräkningar som visar parametrarnas förhållande till varandra, genom olika vikter. [4] 
En parameter med hög vikt innebär en större inverkan på landskapet.  

Om parametrarna skulle viktas om och få en annan prioritet, skulle resultatet i sin tur få 
ett annorlunda utseende. 

 

2 Förutsättningar 

2.1 Avgränsning 
Korridoranalysen är avgränsad så till vida att underlaget som utgörs av en friktionsyta 
och datorgenererade linjer redan är framtagna och bearbetade av SWECO. Friktionsyta, 
består av de sammanvägda parametrarna som i sin tur utgör underlaget till linjerna. 
Linjerna visar de kostnadseffektivaste sträckorna mellan Norrköping och Oxelösund.  

Huvudanalysen kommer enbart att vara en rasteranalys och eventuella möjligheter med 
vektorbaserad analys kommer inte att utredas. Däremot kommer vektorstruktur att 
användas vid generalisering av analysresultatet (se 5.3.4). 

Någon ekonomisk bedömning av de manuellt framtagna korridorerna och de 
datorgenererade korridorerna kommer inte att göras. 
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2.2 Indata 

2.2.1 Källa 

En korridor utgår från en datorgenererad linje. Linjerna är baserade på en friktionsyta 
som arbetats fram av SWECO AB. En sammanfattning av underlaget till linjerna 
beskrivs nedan.  

2.2.2 Viktningsdata 

Målet är att korridorens lokalisering ska ha minsta möjliga inverkan på enskilda och 
allmänna intressen samt undvika hinder i terräng. För att kunna skapa en datorgenererad 
korridor eller ett stråk, måste målet specificeras, därför har ett viktningsarbete utförts av 
SWECO. 

Viktningsdata innehåller parametrar som anses betydande för gasledningens 
lokalisering. Parametrar i aktuellt projekt är topografi, geoteknik, markanvändning, 
terräng, naturintressen, kulturintressen och friluftsliv.  

Resultatet blir en friktionsyta (se 1.3.2.3). Friktionsytan är underlaget till de 
datorgenererade linjerna, som sträcker sig mellan Norrköping och Oxelösund. Vidare är 
de datorgenererade linjerna tillsammans med friktionsytan utgångspunkten för 
korridoranalysen. 

 

3 Programvara 
Programmet som används för analysen har i huvudsak varit Spatial Analyst, ett tillägg 
till ArcGIS från ESRI. Spatial Analyst är ett rasterbaserat verktyg. I korridoranalysen 
har även FME från Safe Software används. FME hanterar vektorbaserad data. 

3.1 Funktionsmöjligheter 
I tilläggsprogrammet Spatial Analyst presenteras olika analysfunktioner. 
Analysfunktionerna kartlägger distanser på olika sätt baserat på en yta, t.ex en 
friktionsyta. Nedan följer en presentation av funktioner som har testats i analysen. 

3.1.1 Distansfunktion 

Funktionen mäter raka vägen mellan en start- och en slutpunkt. Distansen beräknas från 
mittpunkten på aktuell pixel till mittpunkten på närmsta källpixel. Funktionen kan t.ex. 
användas till att hitta närmsta sjukhus för en ambulanshelikopter, eller mäta distansen 
till alla närliggande bullerzoner i samband med ett nytt skolbygge. Till friluftslivet 
skulle man kunna tänka sig att distansen till närmsta stad är av intresse för en hajking 
tripp i skogen. [5] 
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3.1.2 Kostnadsfunktion 

En distans behöver inte vara fågelvägen från A till B utan beräkningar kan baseras på 
andra faktorer som t.ex. pengar, tid eller friktion. Funktioner som är baserade på 
kostnader liknar Distansfunktionen, med den skillnaden att den inte beräknar distansen 
som fågelvägen från A till B. Istället beror distansen på summan av kostnaderna för att 
förflytta sig igenom cellerna till källan (väg i exemplet nedan). T ex så är det lättare att 
förflytta sig igenom öppen mark än vad det är att ta sig igenom djup skog. Eftersom 
funktionen baseras på kostnad, behövs ett rasterlager där alla kostnader är 
sammanställda, en kostnadsyta. [5] 

 
Bilden till vänster visar hur kostnaden beräknas utifrån en väg (linjen), genom att 
bestämma en maxsumma, som adderas horisontellt. Höga tal motsvarar hög kostnad 
och låga tal låg kostnad. Rutnätet föreställer ett kostnadslager. Bilden till höger visar 
resultatet av bilden till vänster, där gul färg är låg friktion och blå färg är hög friktion.  

4 Källa 
Distansfunktionerna utgår från en källa. En källa identifierar det aktuella objektet som 
t.ex. en väg, eller en stad. Om källan presenteras på ett rasterlager ska lagret endast 
innehålla värdet på källan. Övriga pixlar (se 1.3.2.2) ska presenteras blanka, utan någon 
information. [5] 

4.1 Möjliga källor 

4.1.1 En källa med två mål 
En ledning utgår från två mål, en start och en slutpunkt. Vid analys av en långsträckt 
ledning, blir utgångspunkter för analysen varje ingående pixel i sträckningen. 
Sträckningen mellan två mål utgör källan i analysen. 

4.1.2 Två källor med ett gemensamt mål 

Ett alternativ skulle vara att ange två källor (utgångslägen) på var sin sida om det 
aktuella målet, och göra en kostnadsanalys kring varje källa. Visuellt visar resultatet 
kostnaden som cirklar kring källan, med den innersta cirkeln som den minst kostsamma 
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och den yttersta som den mest kostsamma. Vidare sammanställs de båda resultaten i ett 
programeringsverktyg i Spatial Analyst. Slutligen visar resultatet en korridor med alla 
pixlar (se bild nedan) som innehåller det minst kostsamma värdet att transporteras 
genom.  Resultatet visar att korridoren breder ut sig på mitten kring det aktuella målet.  

 

5 Metod 

5.1 Val av funktion 
Lokalisering av en gasledning innebär intrång i landskap och hänsyn kan därför inte 
enbart tas till den kortaste vägen genom ett område. Analysen skall resultera i ett 
kostnadseffektivt vägval. I analysen används därför kostnadsfunktion (se 3.1.4). 

Vid användande av en kostnadsfunktion, baseras analysen på en kostnadsyta, som här 
motsvaras av en friktionsyta (se 1.3.2.3). I analysen bygger kostnaden på parametrar 
som är betydande för lokaliseringen. Parametrarna är som tidigare nämnts, topologi, 
geoteknik, markanvändning, terräng, natur, kultur och friluft. Kostnaden ökar i och med 
att friktionen ökar. Syftet med funktionen är att finna den minst kostsamma och kortaste 
vägen, vilket innebär den kortaste vägen med minst friktion. 

5.2 Val av källa 
Vid lokalisering av långsträckt ledning finns det inte bara två punkter att utgå ifrån, 
istället skulle en analys som visar kostnader längs hela sträckningen vara mer av 
intresse. Analysen är därför baserad på kostnad längs hela sträckningen, med 
utgångspunkt från datorgenererade linjer. Linjerna utgör källan (se 4.1.1).  
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5.3 Framtagning av korridor 

5.3.1 Utsnitt av friktionsyta 

Korridoren är framställd i programmet Spatial Analyst. Analysen är enbart 
rasterbaserad. Indata för korridoren utgörs av en friktionsyta samt linjer som visar 
optimal sträckning baserad på friktionen (se bild nedan). Ytan representerar summan av 
aktuella parametrar (se kap 2.2.2).  För att begränsa mängden data har ett representativt 
utsnitt av friktionsytan valts som underlag för kommande studier. 

 
Bilden visar friktionsytan med datorgenererade linjer. 

5.3.2 Kostnadsfunktion 

Nedanstående bild visar resultatet av den sammanvägda kostnaden, friktionen i 
landskapet, med linjerna som utgångskälla. Funktionen utför beräkningar med linjen 
som källa där en kostnad breder ut sig parallellt. Uppdelning av distansen sker i olika 
intervall, som motsvaras av färgerna på bilden nedan. Eftersom linjen utgör den 
optimala sträckningen, erhåller intervallet som direkt anknyter till linjen den minsta 
friktionen och intervallet längst ut den största friktionen. 

 
Bilden visar låg friktion i gul färg och hög friktion med blå färg. 

5.3.3 Omklassificering 

Omklassning har gjorts av de intervall som motsvarar en relativt låg friktion. Intervallen 
är begränsade av en maxsumma. Omklassning görs för att formulera ett enda värde som 
ersätter de accepterade intervallen. Värden utanför omklassat område exkluderas och är 
inte längre aktuella i analysen. Detta utförs för att i nästa steg möjliggöra konvertering 
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av data till vektorstruktur (se 1.3.2.1).  Eftersom uppbyggnaden i vektor består av 
skarpa gränser mellan varje värde, har ett område skapats som endast innehåller ett 
värde. Ett mindre antal värden förenklar redigeringsarbetet. Området har nu en 
maxbredd på ca 2 km. 

  
Bilden till vänster visar accepterade intervall, som bildar ett värde och motsvaras av 
det gröna området. Bilden till höger visar området konverterad till vektor, och 
motsvarar det rosa området. 

 

5.3.4 Generalisering  

 

Vektorstrukturen används för att kunna hantera området i programmet FME. 

Det framtagna området, utgör i detta skede en korridor, dock med något otydlig 
kantlinje. En generalisering av kantlinjen har därför gjorts i FME. För generalisering av 
gränserna har en buffert tillkommit, som resulterar i att korridorer utökas ytterligare 100 
meter. Området innehåller dessutom håligheter som utgörs av små polygoner. För att 
skapa en homogen yta, används en funktion som avlägsnar hålen.  

 

6 Resultat 
 

Som framgår av nedanstående bild, har analysen genererat en korridor, som visar ett 
område där intrång i terrängen är lämpligast. 
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Bilden visar korridorer och motsvaras av det gula området 

 

6.1 Analys av resultatet 
Analysfunktionens uppgift är att finna den optimala vägen mellan två punkter, Av 
bilden framgår att de datorgenererade korridorerna blir mer exakta och tar större hänsyn 
till hinder jämfört med de manuellt framtagna korridorerna. Visuellt tydliggörs detta på 
trånga partier där korridoren smalnar av. Resultatet visar ytterligare en sträckning 
mellan två korridorer som är lönsam, där ingen manuell projektering finns. Funktionen 
har också uteslutit den nedre manuella korridoren eftersom indata tydligen visar att den 
inte är lönsam. 

 

 
Bilden visar datorgenererade (gul), och manuellt (grön) framtagna korridorer. 
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7 Slutsats 
 

Målsättningen med examensarbetet var att visa hur GIS kan användas som ett effektivt 
verktyg vid framtagning av korridorer. Arbetet visar att med hjälp av GIS minskar det 
manuella arbetet och säkerheten i analysen ökar. Det framgår även att ett korrekt 
underlag utgör en viktig faktor för slutresultatet. Detta underlag måste i dagsläget tas 
fram manuellt men i framtiden kan det troligen hämtas i olika databaser vilket 
ytterligare bidrar till en effektiv hantering med GIS. 

Vid en jämförelse mellan manuellt framtagna och datorgenererade korridorer kan 
konstateras att manuell framtagning kan skapa onödiga låsningar. Vid GIS analys visas 
enbart de mest optimala lägena baserat på ett bestämt underlag. Ibland kan dock en viss 
manuell styrning vara nödvändig, när det är önskvärt att tvinga fram ett visst läge, ur 
politisk synvinkel. 

Programvaran som används ger möjlighet att använda olika analysfunktioner. De 
funktioner som har testats är huvudsakligen distans eller kostnadsfunktion. Testen visar 
att kostnadsfunktionen ger bäst resultat eftersom hänsyn kan tas till fler relevanta 
parametrar i landskapet. Kostnadsfunktionen ger möjlighet att skapa korridorer med 
optimal bredd vilket ökar förutsättningarna för en effektiv detaljprojektering. Med 
optimal bredd innebär att korridorerna inte blir för breda, eftersom de då lika gärna 
kunnat vara obefintliga, men ändå att en viss bredd används för att 
lokaliseringsmöjligheterna ska bli fler. 

Spatial Analyst som är ett tillägg till programmet Arc GIS version 8 visade sig långsamt 
vid stora datamängder. För att komma fram till analysmetoden testades olika metoder 
och funktioner i programmet. Vid varje test som förkastades fick hela proceduren tas 
om från början igen eftersom inget lämpligt flödesschema fanns tillgängligt i 
programmet. För att underlätta arbetsgången i programmet gjordes en avgränsning, den 
innebar att ett utsnitt av friktionsytan och de datorgenererade linjerna skapades. När 
sedan en fungerande metodik skapats var det lätt att etablera den på hela sträckningens 
möjliga vägar. Framtagning av en version 9 av ArcGIS pågår. I denna version skall 
ovanstående brister vara åtgärdade. 

Programmet FME från Safe Software som hanterar vektorbaserad information var 
lätthanterat, eftersom ett flödesschema fanns tillgängligt. Varje enskild del av 
generaliseringsarbetet av korridorerna kunde ändras utan att hela proceduren behövdes 
göras om från början. 

Framtagning av korridorerna var en del av den stråkanalys som projekterats av 
SWECO. Stråkanalysen kommer att kompletteras med en sträckningsanalys. I 
Sträckningsanalysen kommer ytterligare eventuella hinder i landskapet i detalj att 
undersökas. 
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