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Förord 

Detta examensarbete avslutar studierna på Geomatikprogrammet med inriktning på GIS vid 

Högskolan i Gävle.  Arbetet är avlagt av studenterna Julia Bäckström och Rickard Hallengren, i 

sammarbete med Vectura Consulting AB, på kandidatnivå och omfattar 15 högskolepoäng. 
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Vi vill även tacka våra handledare Nancy Joy Lim och Jakob Nobuoka på Högskolan i Gävle för stöd 

och handledning under examensarbetets gång. Nancy har hjälpt oss med GIS analysen genom att 
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Sammanfattning 

Järnvägen transporterar människor samt gods billigt och miljövänligt. I Sverige identifierar 

Trafikverket flera alternativa sträckningar när de planerar en ny järnväg. Landskapets karaktär, 

miljöförhållanden, geologi, tätortsstruktur, befolkningsutveckling, resande och transporter är 

exempel på kriterier som kan påverka beslutet om var dessa sträckningar ska placeras. Geografiska 

Informationssystem (GIS) kan standardisera processen för att identifiera flera möjliga korridorer.  

 

Syftet med detta examensarbete är att ge rekommendationer på hur GIS, särskilt cost path och 

känslighetsanalys, kan användas vid planering av nya järnvägskorridorer. Ett testfall i Blekinge län 

valdes för att illustrera potentialen i dessa metoder.  Examensarbetet utvärderar även den 

nuvarande användningen av GIS inom företagsvärlden genom semistrukturerade intervjuer med 

medarbetare på Vectura Consulting AB.  

 

Cost path och känslighetsanalysen identifierar fem olika korridorer där olika teman (miljö, jordarter, 

markanvändning, lutning och lika vikt) används och viktas enligt deras betydelse. De resulterande 

sträckningarna, speciellt sträckningen som baserades på markanvändningstemat, överensstämmer 

till viss del en planerad korridor från en tidigare förstudie. Intervjuerna indikerade att GIS ses som ett 

användbart verktyg men att det idag används huvudsakligen för presentation och visualisering av 

data. Resultaten visar att det finns en önskan om att använda GIS för att utföra analyser. Det kan 

även användas som ett samgranskningsverktyg för att lätt visualisera alla parters intressen. En 

nackdel däremot, är att det tar tid att lära sig och förstå samt att det krävs kunskap för att behärska 

det fullt ut.    

 

Trots skillnaderna i hur den planerade korridoren och de GIS-genererade korridorerna skapades, 

visade resultatet likheter mellan dem. De övergripande resultaten indikerar att GIS, speciellt cost 

path-analyser är ett användbart verktyg för att välja nya järnvägs korridorer. 

 

 

Nyckelord: Cost path, geografiska informationssystem, GIS, järnväg, känslighetsanalys, 

planläggningsprocess. 

  



 iv 

Abstract 

Railway systems transport people and goods in an economic and environmentally-friendly way. In 

Sweden the Transport Administration identifies several possible routes when planning a new railway. 

Landscape features, environmental conditions, geology, population structure, population trends, 

travel and transport are examples of criteria that can affect decisions about the location of the 

routes. Geographical Information Systems (GIS) can standardize the process of identifying several 

possible corridors.  

The main aims of this thesis are to recommend on how GIS and particularly cost path and sensitivity 

analysis can be used to plan new railway tracks. A test case in Blekinge County (southeastern 

Sweden) was selected to illustrate the potential of these methods. The thesis also assesses the 

current use of GIS in the industry through semi-structured interviews of employees of Vectura 

Consulting AB. 

The cost path and sensitivity analyses identified five different corridors. Different selection themes 

(environment, soil, land-use, slope and equal weight) were used and weighted, according to their 

importance. The selected routes especially the land-use theme correspond in a part to a corridor 

identified by a previous study. The interviews indicated that GIS is seen to be a useful tool but that its 

use at present is primarily for presenting and visualizing data. The results suggest however that there 

is also a desire to use GIS to perform analyses. It can also be used as an assessment tool to easily 

visualize the interests of all parties. High training requirements were identified as the principal 

disadvantages of GIS based analyses. 

Despite differences in how the planned and the GIS-generated corridors were created, the results of 

the two methods were similar. Overall, the results indicate that GIS, particularly cost path-analysis 

can be a useful tool for selecting new railway corridors.  

Keywords: Cost path, geographical information system, GIS, planning process, railroad, sensitivity 

analysis. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Järnvägen ger möjligheter för människor samt gods att transporteras billigt, snabbt och miljövänligt, 

den är även en viktig del av samhällets infrastruktur (Bårström & Granbom, 2012). När en ny järnväg 

ska planeras är det många olika kriterier som ska beaktas. Bland annat tar järnvägen stora 

markområden i anspråk, dess påverkan på landskapsbilden är stor samt att 

grundvattenförhållandena påverkas. Bårström och Granbom (2012) skriver även att järnvägen 

fungerar som en barriär, eftersom det är förbjudet för allmänheten att beträda den samt att 

järnvägen även medför buller och vibrationer till dess omgivning. Valet av järnvägslinje är generellt 

inte självklar då fysiska, miljömässiga, politiska, sociala och ekonomiska begränsningar anger var och 

hur en järnvägslinje får byggas (Atkinson, Deadman, Dudycha & Traynor, 2005). När en ny 

järnvägslinje ska planeras i Sverige startar en planläggningsprocess på Trafikverket. 

Planläggningsprocessen i Sverige är reglerad i lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och är 

perioden då Trafikverket utreder var och hur en järnväg ska byggas genom att analysera många olika 

kriterier (Trafikverket, 2012a). Vissa av kriterierna har koppling till järnvägsteknik som innefattar de 

områden som krävs för att tågen ska fungera. Dessa områden är bland annat: bana, signal, tele, el i 

lågspänning, kontaktledning och kanalisation (Informant 1, personlig kommunikation, 3 april 2013).  

Järnvägs planering ska också ta hänsyn till allmänna intressen så som miljöskydd, naturvård och 

kulturmiljö. En viktig lagstiftning när en ny järnväg ska planeras är miljöbalken (1998:808) som 

innehåller bestämmelser om att främja en hållbar utveckling och att betrygga en god och hälsosam 

miljö. Detta betyder att värdefull natur och kulturmiljö ska skyddas samt att den biologiska 

mångfalden ska bevaras. En estetisk utformning ska även eftersträvas samt att järnvägens läge ska 

medföra minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Hänsyn ska även tas till stads- och 

landskapsbilden. När Trafikverket påbörjar planerandet av en ny järnväg tas ett antal korridorer fram 

med olika alternativa sträckningar (Trafikverket, 2012b). Trafikverket definierar en korridor på 

följande sätt: 

 

Ett område inom vilket en framtida järnvägs- eller vägåtgärd med anläggningsdelar samt nya 

allmänna anslutnings- och parallellvägar med delar inryms. Korridorens bredd kan variera 

utmed sträckningen och är beroende av hur säkert det går att definiera anläggningens läge i 

terrängen (Trafikverket, 2012b, s. 9). 
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Var korridoren placeras beror på olika kriterier som exempelvis landskapets karaktär, 

miljöförhållanden, geologi, tätortsstruktur, befolkningsutveckling, resande och transporter 

(Trafikverket, 2012b).  

 

När många kriterier ska analyseras kan geografiska informationssystem (GIS) och multikriterieanalys 

(MKA) användas för att lokalisera ett område utifrån de kriterier som anges och cost path-analys, som 

lokaliserar den lägsta kostnaden för att förflytta sig från en punkt till en annan, användas för att 

effektivisera arbetsgången i den beslutsfattande processen. MKA användes generellt för att 

lokalisera olika verksamheter som exempelvis vindkraftanläggningar (Van Haaren & Fthenakis, 2011) 

och cost path-analyser används för att lokalisera exempelvis kraftlinjer (Bagli, Geneletti & Orsi, 2010). 

MKA och cost path-analyser är något som Trafikverket inte har använt sig av tidigare i samband med 

planläggning av järnvägar. Det har dock gjorts många andra tidiga studier där multikriterieanalyser 

har använts för att utvärdera färdiga korridorer bland annat genom De Luca, Dell’Acqua & Lamberti 

(2009) och Ambrasaite, Barford & Salling (2011). Den stora fördelen med en cost path-analys är dock 

att en korridor kan skapas utifrån de kriterier som finns, exempelvis markanvändning, jordarter och 

lutningar. Det finns tidigare studier där cost path-analyser har använts för att lokalisera en väg 

(Atkinson et al., 2005) men det finns få tidigare studier där cost path-analyser har använts för att 

lokalisera en järnväg. Därför är det intressant att utföra denna studie då kriterier som används när en 

väg lokaliseras är liknande som när en järnväg lokaliseras.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att ge rekommendationer på hur GIS-analysen cost path kan 

användas som ett hjälpmedel vid planering av nya järnvägslinjer. Tanken är att företag, exempelvis 

Vectura, ska kunna använda sig av dessa rekommendationer. Syftet är även att undersöka vilka 

fördelar eller nackdelar det finns med att använda cost path-analyser, samt att utvärdera anställdas 

synpunkter på GIS. Detta kommer att utföras genom att intervjua medarbetare på Vectura. 

1.3 Problemformulering 

 

Följande frågeställningar kommer att undersökas i detta examensarbete: 

 

1. Hur kan GIS användas i tidiga planläggningsskeden inom järnväg? 

2. Hur kan cost path-analyser användas som ett hjälpmedel i samband med planering av 

järnvägslinjer i tidiga planläggningsskeden? 
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3. Vilka för- och nackdelar finns det med att använda GIS i tidiga planläggningsskeden inom 

järnväg? 

4. Vilka synpunkter har medarbetare på användningen av GIS inom deras verksamhet? 

1.4 Avgränsningar 

Det finns många kriterier som kan användas i samband med lokalisering av en järnväg. Detta 

examensarbete använder bara kriterier där geografisk data finns insamlad och tillgänglig. Exakta 

konstruktionskostnader används inte som ett kriterium i cost path-analysen eftersom de är utanför 

ramen för detta examensarbete. På grund av begränsad mängd tid kommer cost path-analysen 

endast att utföras på ett studieområde samt att åtta medarbetare på Vectura har valts ut till 

intervjustudien.  
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2 Teori 

2.1 Geografiska informationssystem 

Dagens samhälle är ett informationssamhälle där information och data ständigt flödar. Ett område 

som ständigt kräver uppdatering är geografisk information. Geografisk information kopplar data till 

ett geografiskt läge (Harrie & Eklund, 2008). Eftersom det finns många användningsområden för 

geografisk information krävs det ett system för att behandla denna information, detta system kallas 

för geografiska informationssystem (GIS). GIS innehåller funktioner för insamling, analys, lagring, 

bearbetning och visualisering av geografisk data. GIS förknippas ofta med olika former av kartor men 

även med statistik, satellitbilder (Harrie & Eklund, 2008), samt databaser (Renger, Cimetta, 

Pettygrove & Rogan, 2002). Genom utveckling och uppdatering av olika hårdvaror och mjukvaror kan 

ett GIS bestå av data från flera olika källor vilket gör det möjligt att se rumsliga samband som annars 

hade varit svåra att upptäcka (Renger et al., 2002). 

 

GIS data lagras i vektorformat eller rasterformat. Vektorformat lagrar enskilda geometriska objekt 

som punkter, linjer och polygoner där dess läge anges av koordinater. Detta format gör det lätt att 

knyta attribut till geometriska objekt.  I rasterformatet lagras data i ett rutnät eller ett raster som 

innehåller celler. Varje cell i rastret tilldelas ett numeriskt värde som motsvarar den yta som ska 

representeras på marken (Eklundh & Pilesjö, 2008). 

2.2 Multikriterieanalys 

En MKA är en analys där flera olika kriterier används för att se nya mönster och slutsatser. En sorts 

MKA är lokalisering där geografiska områden analyseras utifrån olika kriterier för att få fram ett 

lämpligt område för någon typ av verksamhet (Pilesjö & Eklundh, 2008). Enligt Malczewski (1999) 

finns det sex grundläggande komponenter som bör finnas med vid struktureringen av en MKA: 1) ett 

slutgiltigt mål för beslutsfattarna som går att uppnå; 2) beslutfattarnas preferenser utifrån olika 

kriterier; 3) kriterier som beslutsfattarna använder för att bestämma olika lösningar; 4) olika 

beslutsalternativ; 5) okontrollerade variabler; och 6) olika resultat eller konsekvenser som är 

kopplade till olika alternativ. 

 

En MKA är i grund och botten en form av beslutsfattare som genom olika matematiska verktyg kan 

välja olika alternativ som ger olika slutsatser. Men för att kunna dra dessa slutsatser måste en MKA 



 5 

förses med olika värden som talar om hur analysen skall genomföras, dessa värden kallas kriterier 

(Chakhar & Mousseau, 2008). 

 

Eastman, Weigen, Kyem & Toledano (1995) delar upp olika kriterier i faktorer och begränsningar. 

Faktorer är ett kriterium som antingen ökar eller minskar lämpligheten av det som ska analyseras. 

Begränsningar är ett kriterium som minskar antalet alternativ och tar bort områden som är olämpliga 

för analysen. Begränsningskartor får booleska cellvärden, det vill säga sant eller falskt, där de 

områden som är olämpliga får cellvärdet 0 (falskt) och områden som är lämpliga får cellvärdet 1 

(sant). 

 

För att få fram ett trovärdigt resultat krävs det att dessa kriterier prioriteras och sedan tilldelas en 

vikt. Ibland kan det ske att faktorer bortprioriteras eftersom de inte anses vara viktiga nog. Detta är 

ett problem då det kan påverka resultatet negativt. Efter att kriterierna prioriterats tilldelas de en 

vikt. Denna vikt talar om vilken relevans faktorn ska ha i den slutgiltiga analysen. Då denna 

viktningsprocess kan vara komplicerad finns olika metoder som hjälpmedel, bland annat analytic 

hierarchy process (AHP) (Saaty & Shang, 2011) och straight rank-sum (Effat & Hegazy, 2012). En liten 

förändring i viktningsprocessen eller i prioriteringsstadiet kan ge olika utslag på resultatet (Saaty & 

Begicevic, 2012) och därmed kan olika scenarion påvisas. Detta gör att resultatet måste utvärderas av 

den som ska basera sitt beslut på resultatet. 

2.3 Cost path-analys 

Cost path-analyser bygger på tanken om att det alltid uppstår en kostnad för att bygga exempelvis en 

väg, järnväg eller kraftledning. Eftersom denna kostnad varierar med olika underlag och platser är 

cost path-analyser ett bra hjälpmedel vid anläggning av väg och järnvägar då de låter användaren 

hitta den ”billigaste” vägen från en punkt till en annan. Exempelvis så är det generellt sett en större 

kostnad att bygga något i brant slutning än på ett flackt underlag (Mitchell, 2012). 

 

Enligt Mitchell (2012) innefattar en cost path-analys följande steg: 1) specificera ursprunget; 2) välj 

metod för att beräkna distans; 3) skapa ett lager för kostnadsyta; 4) ange rörelsekriterierna; 5) skapa 

cost-path lagret; 6) skapa en väg eller en korridor; 7) utvärdera resultaten; 8) visualisera resultaten.  

En kostnadsyta är en rasterkarta där varje cell identifierar kostnaden för att förflytta sig igenom varje 

cell (ESRI, 2011). Eftersom det finns många kriterier som alla har olika kostnader vid lokaliseringen av 

en väg/järnväg måste en rasterkarta skapas för var och en av dessa kriterier. Dessa rasterkartor slås 

sedan ihop och resultatet blir en kostnadsyta.  
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Varje kriterium har olika mätskalor, exempelvis så representerar de olika cellerna i ett 

markanvändningsraster vilken markanvändning cellen har. Ett annat exempel är en rasterkarta som 

visar markens lutning i grader mellan två olika celler. Eftersom den ena rasterkartans celler 

representerar vilken markanvändning som råder och den andra rasterkartans celler visar markens 

lutning i grader så måste dessa två rasterkartor klassificeras om så de får samma skala, vilket gör att 

de kan jämföras med varandra och sedan läggas ihop. För att lägga ihop dessa kartor finns det olika 

metoder. Det enklaste sättet är att bara addera dem matematiskt (Figur 1), då får varje kriterium lika 

stor betydelse. 

 

 

           Figur 1: Kostnadsyta där addition används för att beräkna resultatet. 

 

En annan metod som kan användas för att lägga ihop de olika rasterkartorna är genom att vikta dem 

mot varandra (Figur 2). Genom att vikta kartorna mot varandra talar användaren om vilket/vilka av 

kriterierna som ska väga tyngst i själva analysen genom att tilldela alla kriterier en procentsats. Det 

kriteriet som tilldelats högst procentsats väger därmed tyngst i analysen. För att analysen ska fungera 

måste resultatet av alla kriteriers vikter tillsammans bli 100 procent. De viktade rasterkartorna 

adderas sedan ihop för att resultera i den slutgiltiga kostnadsytan (Mitchell, 2012). 

 

 

           Figur 2: Kostnadsyta där viktning används för att beräkna resultatet. 

4 5 6 1 1 1 5 6 7

7 4 3 + 4 6 3 = 11 10 6

1 1 1 7 5 6 8 6 7

Markanvändning Lutning Kostnadsyta

4 5 6 2,4 3 3,6

7 4 3 * 0.6 4,2 2,4 1,8

1 1 1 (vikt) 0,6 0,6 0,6

1 1 1 0,4 0,4 0,4

4 6 3 * 0.4 1,6 2,4 1,2

7 5 6 (vikt) 2,8 2 2,4

2,4 3 3,6 0,96 1,2 1,44 3,36 4,2 5,04

4,2 2,4 1,8 + 1,68 0,96 0,72 = 5,88 3,36 2,52

0,6 0,6 0,6 0,24 0,24 0,24 0,84 0,84 0,84

Lutning Viktad Lutning

Viktad Markanvändning Viktad Lutning Kostnadsyta

Markanvändning Viktad Markanvändning
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Utifrån kostnadsytan och en utvald startpunkt skapas kostnads distans-lagret och bakåtlänk-lagret.  

Kostnads distans-lagret visar det sammanlagda avståndet i varje cell till startpunkten över 

kostnadsytan (Figur 3). 

 

 

               Figur 3: Kostnads distans-lagret som visar avstånd i meter från startpunkten. 

 

Bakåtlänk-lagret visar information om den billigaste vägen från varje cell till startpunkten (Figur 4). 

För att skapa bakåtlänk-lagret identifieras för varje cell på kostnadsytan, vilken angränsande cell som 

det är billigast att färdas i. Bakåtlänk-lagret får ett cellvärde mellan ett till åtta som representerar 

vilken riktning den billigaste angränsande cellen ligger åt (Mitchell, 2012). 
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Figur 4: Bakåtlänk lagret som visar vilken riktning den angränsande  
pixeln med lägst kostnad ligger. 

 

Utifrån kostnads distans-lagret, bakåtlänk-lagret och en slutpunkt beräknas cost path-lagret som 

visar den billigaste vägen över kostnadsytan. Denna linje kan även konverteras till vektorformat och 

buffras för att på så sätt få fram en korridor. Cost path-analysen börjar vid slutpunkten med att 

använda kostnads distans-lagret för att hitta en väg tillbaka till startpunkten. Eftersom cost path-

analysen vet vilken angränsande cell som medför den lägsta kostnaden genom bakåtlänk-lagret så 

förflyttar sig analysen till den cellen, denna process upprepas tills cost path-analysen når 

startpunkten. En cost path-analys är användbar i tidiga planläggningsskeden eftersom de ger en 

generell lokalisering som i ett senare skede kan användas tillsammans med ingenjörens olika kriterier 

för att slutligen lokalisera den bästa platsen (Mitchell, 2012).   
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2.4 Multikriterie- och cost path-analys inom järnvägsplanläggning 

MKA används som ett hjälpmedel i samband med lokalisering av nya järnvägsspår. Det har utförts 

många olika studier där olika kriterier har använts. Kriterierna som används beror på vilket mål 

forskaren har med MKA:n. Nobrega O’Hara, Sadasivuni & Dumas (2009) anser att hållbarhet är viktigt 

i samband med infrastrukturprojekt, därför bör kriterier som miljö, samhällsekonomiska aspekter och 

riskbedömning tas med i analysen. Gipps, Gu, Held & Barnett (2001) skriver att den billigaste 

lösningen vid spårdragning vore att följa den naturliga markytan, men att det inte är möjligt eftersom 

järnvägen kräver vissa geometriska förutsättningar så som vissa speciella kurvradier och maximala 

lutningar. Gipps et al. (2001) hävdar även att spårdragningen inte får bidra till att den biologiska 

mångfalden minskar eller att miljön försämras. 

 

I allmänhet när det handlar om en MKA talar resultatet om vilket område som är lämpligast, men när 

det handlar om järnvägslinjer kan det bli omvänt. Exempelvis kan det finnas tre färdiga alternativ för 

placeringen av järnvägslinjen och nyttan med att använda en MKA blir då att utvärdera och bedöma 

dessa alternativ utifrån kriterierna (Mateus, Ferreira, & Carreira, 2008). MKA kan även användas för 

att lokalisera bästa platsen att bygga en ny järnvägsstation. Mateus et al. (2008) har i en studie 

lokaliserat bästa platsen för att anlägga en ny järnvägsstation i Porto, Portugal. Där har de olika 

kriterierna graderats i en sex gradig kvalitativ skala för att sedan adderas ihop till ett resultat.  De 

Luca et al. (2009) har i en annan studie inkluderat geometriska kriterier som genomsnittliga 

hastigheten på spåret och spårets längd.   

 

Gipps et al. (2001) har sammanfattat vilka kriterier som de anser är nödvändiga i samband med en 

MKA vid val av en järnvägslinje. Kriterierna är: 

 

• Grundläggande geometriska standarder för en järnväg, så som minsta krökningsgrad och maximala 

lutningar. 

• En digital höjdmodell.  

• Geoteknisk information om rådande markförhållanden. 

• Vägar, floder, existerande järnvägar, rörledningar som kan behöva korsas med speciella krav när 

och var de får korsas. 

• Områden där järnvägslinjen inte får dras så som parker, vägar, avrinningsområden. 
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Verma, Upadhyay & Goel (2011) har gjort en studie där restid använts som ett kriterium där 

författarna vill optimera ursprunget och destinationen av en ny järnvägskorridor för att minimera 

passagerarnas restid samt att minska kostnaderna i samband med konstruktionen av järnvägen. 

Restiden beskrivs i det här fallet som passagerarens startplats (ursprunget) till dess slutplats 

(destinationen). I en annan studie använder Ambrasaite et al. (2011) kriterier som branschutveckling, 

lokalisering av företag, logistikcenter och effekter på turism. Ett annat kriterium som är viktigt att 

tänka på är bullernivåer. I en studie av Elbers (2000) har en metod utvecklats för att beräkna 

bullernivåer i anslutning till ett järnvägsspår med hjälp av GIS. 

 

Det finns även flera forskare som har studerat korridorplanering för en ny vägsträckning. Nobrega et 

al. (2009) har i en studie lokaliserat en korridor utifrån kriterier som tätbebyggelse, hydrologi, 

våtmarker, skog, jordbruk, lutning och existerande vägar. Saghir (2005) har i sitt examensarbete 

utfört en studie där användbarheten av GIS har undersökts i samband med vägprojektering. Där har 

de olika vägsträckningsalternativen överlagrats med olika kriterier som höjddata, vatten, 

markanvändning, bebyggelse, transportnät med mera. De olika vägsträckningsalternativen har sedan 

värderats utifrån hur stor påverkan de har på kriterierna. 

 

 

  



 11 

3 Studieområde 

Studieområdet som valdes ut för att testa cost path-analysen är Sydostlänken som ligger i Blekinge 

län (Figur 5). Startpunkten för cost path-analysen är Blekinge kustbana och slutpunkten är den 

befintliga järnvägen i Olofström (Figur 5). Sydostlänken är sträckan mellan Älmhult och Blekinge 

kustbana. Sträckan är främst till för att transportera gods men även för persontrafik. Målet med 

Sydostlänken är att få en effektivare och attraktivare tågtrafik, bättre miljö, färre olyckor samt 

förbättrad nationell och regional utveckling (Trafikverket, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Karta över studieområdet (©Lantmäteriet [i2012/891]). 

 

Studieområdet omfattar staden Olofström vars järnvägsstation kommer att agera som startpunkt på 

Sydostlänken. Området består till stor del av skogsmark samt öppen mark och har en areal på cirka 

16 700 hektar. SWEREF 99 koordinater för studieområdets omfattning redovisas i Tabell 1. 

 



 12 

       Tabell 1: Koordinatförteckning över studieområdet. 

 Övre vänstra hörnet Övre högra hörnet Nedre vänstra hörnet Nedre högra hörnet 

X 6 238 900 6 238 900 6 224 250 6 224 250 

Y 469 200 480 575 469 200 480 575 

 

Anledningen till att detta område valdes ut är att det finns en tidigare planerad korridor (Figur 6).  

från en förstudie som utfördes 2007 av Tyréns på uppdrag av Trafikverket (Tyréns, 2007).  Resultaten 

ifrån cost path-analysen kommer att jämföras med denna korridor.   

 

 

Figur 6: Studieområde med planerad korridor (Tyréns, 2007) (©Lantmäteriet 
[i2012/891], ©Länsstyrelsen). 
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4 Data och Metod  

För att få en bredare grund och en bättre förståelse om hur GIS använts i tidiga planläggningsskeden 

inom järnväg har andrahandskällor i form av artiklar, böcker och annan relevant litteratur studerats. 

Dessutom utfördes åtta semistrukturerade kvalitativa intervjuer med medarbetare på Vectura. 

Informanternas kunskap och erfarenheter har tillsammans med övrig relevant litteratur och insamlat 

data legat till grund för den cost path-analys som utförts. Mjukvaran som användes till analysen var 

ArcGIS 10.0 samt en AHP programvara (Brandt, 2006) för att beräkna vikter. 

 

4.1 Intervjuer 

En intervjustudie har utförts på Vectura där åtta medarbetare medverkat. Tabell 2 visar en fullständig 

lista på informanter och dess befattning. Intervjumetoden som användes var kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa intervjuer är en djupgående undersökande studie (Biggam, 

2011). Semistrukturerade frågor och stödord, alla med öppna svar, formulerades och delades sedan 

upp i fem olika ämnesområden: arbetsuppgifter, data, GIS i planläggningsskeden, allmän uppfattning 

GIS och planläggningsprocessen (Bilaga D). Under arbetsuppgifter ställdes generella frågor kring 

informantens arbetsuppgifter. Datadelen hanterade frågor och funderingar som rörde prioritering 

och viktning av insamlat data. Denna del var av stor relevans då informanternas svar, i ett senare 

skede, lade grunden för cost path-analysen. Under GIS i planläggningsskeden och 

planläggningsprocessen ställdes översiktliga frågor kring om och hur de olika teknikslagen är 

involverade i de tidiga skedena inom järnvägsplanläggning. Allmän uppfattning GIS berörde 

informantens egna personliga uppfattning om GIS.  

 

       Tabell 2: Sammanställning över informanter. 

Namn Befattning 

Informant 1 Systemförvaltare projekteringsverktyg 

Informant 2 Signalprojektör 

Informant 3 Spårprojektör 

Informant 4 Miljökulturspecialist 

Informant 5 Uppdragsledare och utredare i tidiga skeden 

Informant 6 Teleprojektör 

Informant 7 Specialist kontaktledning 

Informant 8 Geotekniker 
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Olika frågor ställdes till alla informanter eftersom de har olika befattningar samt varierande 

erfarenhet av GIS. Sex av intervjuerna ägde rum på Vecturas kontor genom personlig 

kommunikation. De övriga två intervjuerna utfördes via videokonferens med informanter från två 

andra Vectura kontor. Alla intervjuer spelades in för att i ett senare skede underlätta bearbetningen 

av materialet. Informanternas riktiga namn har utelämnats eftersom personliga åsikter efterfrågas.  

4.2 Data 

Till cost path-analysen samlades data in utifrån de kriterier som valdes ut. Data hämtades från 

Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Länsstyrelsen. 

Övergripande data redovisas i Tabell 3, en fullständig dataförteckning redovisas i Bilaga A. 

Studieområdets höjddata och markanvändningsdata leverarades av SLU i rasterformat färdigklippta 

enligt områdets koordinater (Tabell 1), resterande data från SGU och Länsstyrelsen levererades i 

vektorformat där även jordartskartorna som levererades av SGU var färdigklippta. De data som 

levererades av Länsstyrelsen var inte färdigklippt utan innehöll data från hela Blekinge län. Eftersom 

de höjddata som levererades hade en cellstorlek på 2 x 2 meter användes denna cellstorlek som 

utgångspunkt för de resterande lagren. En del av de data som levererades från Länsstyrelsen 

användes inte i analyserna eftersom de inte innehöll någon data inom studieområdets gränser samt 

att data valdes även bort efter intervjuer med informanterna. 

 

         Tabell 3: Övergripande sammanfattning av data. 

Data Källa (år) Beskrivning 

Höjddata SLU (2013) Höjddata där varje cell representerar höjden i 

meter. Utifrån höjddata beräknas lutningar. 

Markanvändning SLU (2012) Redovisar markindelningen i studieområdet 

där cellvärdet representerar vilken 

markanvändning cellen har. 

Jordarter SGU (2010) Vektordata som redovisar olika typer av 

jordarter. 

Riksintressen Natura 2000 Länsstyrelsen (2008) Vektordata som visar Natura 2000 områden. 

Riksintressen Friluftsliv Länsstyrelsen (2005) Vektordata som visar friluftslivsområden 

Naturvård Länsstyrelsen (2006) Vektordata som visar naturvårdsområden 

Naturreservat Länsstyrelsen (2012) Vektordata som visar naturreservat 
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4.3 Databehandling 

För att kunna använda den data som samlats in till analysen krävdes bearbetning. Det första steget 

var att klippa alla lager från Länsstyrelsen som inte levererades färdigklippta enligt studieområdets 

koordinater. Detta gjorde att de data som låg utanför studieområdet avlägsnades, vilket i ett senare 

skede underlättade analysen av studieområdet. Buffertoperationer användes för att skapa ett 

avstånd från bebyggelse, natura 2000 områden, naturreservat, riksintressen naturvård och friluftsliv. 

I nästa steg konverterades de datalager som levererats i vektorformat till rasterformat med en 

cellstorlek på 2 x 2 meter, samma som höjddatalagret. Denna cellstorlek på 2 x 2 meter användes 

även då cellstorleken på lagret med markanvändningsdata ändrades från 25 x 25 meter. Utifrån 

höjddata beräknades områdets lutningar. Efter det omklassificerades markanvändningslagret, 

jordartslagret och lutningslagret för att minska antalet klasser och därmed öka respektive kartas 

läsbarhet. Omklassificeringen av kartorna gjordes även för att överstämma med de kriterier som var 

viktiga för analysen. För en detaljerad arbetsgång i ArcGIS 10.0 se Bilaga B. 

4.4 Cost path och känslighetsanalys  

Cost path-analysen bygger på att en kostnadsyta skapas. Kostnadsytan består av flera olika lager, där 

varje lager består av en rasterkarta. Varje lager tilldelades olika värden och vikter som tillsammans 

resulterade i en kostnadsyta. Flera olika kostnadsytor skapades för att utreda vilken känslighet olika 

vikter har på cost path-analysen. Utifrån dessa kostnadsytor skapades olika cost path-lager med dess 

tillhörande korridorer.  

 

4.4.1 Kriterier till cost path och känslighetsanalys 

Följande kriterier valdes ut för cost path-analysen: 

 

 Stora lutningar medför en större kostnad, desto mindre lutningar desto bättre.  

 Öppen mark och skog är att föredra framför tätbebyggda områden, industrier och vatten. 

 Jordarterna som medför en större kostnad bör undvikas.   

 Naturreservat, riksintressen friluftsliv, riksintressen naturvård, natura 2000 och naturminnen 

bör undvikas. 

 Järnvägen medför buller till dess omgivning, därför bör den inte anläggas i direkt närhet till 

bebyggelse.  
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4.4.2 Tilldelning av värden 

I cost path-analysen tilldelas pixlarna i en rasterkarta värden utifrån en ratio skala som går från ett till 

nio där nio representerar en hög kostnad och ett representerar en låg kostnad. Denna procedur 

upprepades för alla rasterkartor, tills alla rasterkartor tilldelats värden.  Tilldelning av vilka värden de 

olika klasserna fick baseras på litteratur samt de intervjuade informanternas åsikter och 

erfarenheter, Tabell 4 redovisar samtliga värden. Kompletta kartor över de olika kriterierna på 

studieområdet redovisas i Bilaga E. 

 

 Tabell 4: Lista över värden i de olika datalagren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 Tilldelning av vikter 

Vikter för de olika lagren tilldelades enligt AHP metoden där de olika vikterna jämförs parvis med 

varandra för att få fram en slutgiltig vikt. Detta utfördes med hjälp av en AHP programvara (Brandt, 

2006).  

Kriterier Beskrivning Värde Kriterier Beskrivning Värde

> 200 m 1 > 200 m 1

200 - 150 m 3 200 - 150 m 3

150 - 100 m 5 150 - 100 m 5

100 - 50 m 7 100 - 50 m 7

50 - 0 m 9 50 - 0 m 9

Natura  2000 9 Naturvård 9

> 200 m 1 > 200 m 1

200 - 150 m 3 200 - 150 m 3

150 - 100 m 5 150 - 100 m 5

100 - 50 m 7 100 - 50 m 7

50 - 0 m 9 50 - 0 m 9

Fri lufts l iv 9 Naturreservat 9

Berg 1 > 200 m 1

Isä lvssediment 2 200 - 150 m 3

Sand/Grus 3 150 - 100 m 5

Morän 4 100 - 50 m 7

Si l tjordar 6 50 - 0 m 9

Lera 8 0 - 3 ° 1

Vatten 8 3 - 5 ° 2

Fyl lning 9 5 - 8 ° 3

Organiskt materia l 9 8 - 12 ° 4

Öppen Mark 1 12 - 16 ° 5

Blandskog 2 16 - 21 ° 6

Barr/Lövskog 3 21 - 28 ° 7

Övrigt 4 28 - 37 ° 8

Våtmark 7 37 - 79 ° 9

Vatten 8

Bebyggelse 9

Jordarter

Riks intressen Fri lufts l iv

Riks intressen Natura  2000 Riks intressen Naturvård

Naturreservat

Avstånd ti l l  bebyggelse

Lutning

Markanvändning
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Saaty (1990) använde sig av en metod för att bestämma förhållandet mellan de olika lagren genom 

en skala från ett till nio där ett betyder att de två lagren är lika viktiga och nio att det ena lagret är 

extremt mycket viktigare än det andra lagret (Tabell 5). Vid tillämpning i en cost path-analys kan 

denna skala tolkas som att ett betyder att de två lagren har samma kostnad gentemot varandra och 

nio att det ena lagret har en extremt mycket högre kostnad än det andra lagret. 

 

                                      Tabell 5: Förhållandet mellan två lager på en skala från ett till nio (Saaty, 1990). 

1 3 5 7 9 

Lika Måttligt Starkt  Mycket starkt Extremt 

 

4.4.4 Skapandet av kostnadsytor till känslighetsanalys 

För att testa känsligheten hos vikterna och dess utfall på resultatet utfördes en känslighetsanalys 

som grundade sig på att fem olika kostnadsytor skapades. De fem kostnadsytorna har samma 

kriterier men delades in i fem olika teman: miljö, jordarter, markanvändning, lutning och lika vikt. Det 

som skiljer ett tema från ett annat är förhållandet de olika kriterierna har gentemot varandra. Denna 

skillnad resulterade i att varje kostnadsyta fick olika vikter som gjorde att varje kostnadsyta blev unik.  

 

1. Tema miljö 

Denna kostnadsytas tema fokuserade på att undvika de miljöaspekter som finns inom 

studieområdet. Därför har riksintressen för natura 2000, naturvård, friluftsliv och naturreservat 

angivits en mycket starkt högre kostnad än lutningen.  Avstånd till bebyggelse och jordarter har 

angivits en starkt högre kostnad och markanvändningen en måttligt högre kostnad än lutningen 

(Tabell 6).  

                  Tabell 6: Tema miljö, förhållandet mellan lagren och beräknad AHP vikt. 

Kriterier Förhållandet mellan lagren Beräknad AHP Vikt 

Natura 2000 7 (Mycket starkt) 0,1647 

Naturvård 7 (Mycket starkt) 0,1647 

Friluftsliv 7 (Mycket starkt) 0,1647 

Naturreservat 7 (Mycket starkt) 0,1647 

Avstånd till bebyggelse 5 (Starkt) 0,1193 

Jordarter 5 (Starkt) 0,1193 

Markanvändning 3 (Måttligt) 0,0786 

Lutning 1 (Lika) 0,0240 
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2. Tema jordarter 

 

I denna kostnadsyta har avstånd till bebyggelse och jordarter tilldelats en mycket starkt högre 

kostnad än natura 2000 områden, naturvård, friluftsliv och naturreservat. Markanvändningen har 

tilldelats en starkt högre kostnad och lutningen en måttligt högre kostnad än natura 2000 områden, 

naturvård, friluftsliv och naturreservat (Tabell 7).  

 

                  Tabell 7: Tema jordarter, förhållandet mellan lagren och beräknad AHP vikt. 

Kriterier Förhållandet mellan lagren Beräknad AHP Vikt 

Avstånd till bebyggelse 7 (Mycket starkt) 0,2690 

Jordarter 7 (Mycket starkt) 0,2690 

Markanvändning 5 (Starkt) 0,1915 

Lutning 3 (Måttligt) 0,1165 

Natura 2000 1 (Lika) 0,0385 

Naturvård 1 (Lika) 0,0385 

Friluftsliv 1 (Lika) 0,0385 

Naturreservat 1 (Lika) 0,0385 

 

3. Tema markanvändning 

 

Markanvändning har tilldelats en mycket starkt högre kostnad än avstånd till bebyggelse och 

jordarter. Lutningen har en starkt högre kostnad och natura 2000 områden, naturvård, friluftsliv och 

naturreservat en måttligt högre kostnad än avstånd till bebyggelse och jordarter (Tabell 8).   

 

                  Tabell 8: Tema markanvändning, förhållandet mellan lagren och beräknad AHP vikt. 

Kriterier Förhållandet mellan lagren Beräknad AHP Vikt 

Markanvändning 7 (Mycket starkt) 0,2680 

Lutning 5 (Starkt) 0,1889 

Natura 2000 3 (Måttligt) 0,1165 

Naturvård 3 (Måttligt) 0,1165 

Friluftsliv 3 (Måttligt) 0,1165 

Naturreservat 3 (Måttligt) 0,1165 

Avstånd till bebyggelse 1 (Lika) 0,0386 

Jordarter 1 (Lika) 0,0386 
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4. Tema lutning 

 

Kriteriet lutning har i denna kostnadsyta en mycket starkt högre kostnad än markanvändning. Natura 

2000 områden, naturvård, friluftsliv och naturreservat har tilldelats en starkt högre kostnad och 

avstånd till bebyggelse och jordarter en måttligt högre kostnad än markanvändning (Tabell 9).   

 

                  Tabell 9: Tema lutning, förhållandet mellan lagren och beräknad AHP vikt. 

Kriterier Förhållandet mellan lagren Beräknad AHP Vikt 

Lutning 7 (Mycket starkt) 0,2057 

Natura 2000 5 (Starkt) 0,1460 

Naturvård 5 (Starkt) 0,1460 

Friluftsliv 5 (Starkt)) 0,1460 

Naturreservat 5 (Starkt) 0,1460 

Avstånd till bebyggelse 3 (Måttligt) 0,0905 

Jordarter 3 (Måttligt) 0,0905 

Markanvändning 1 (Lika) 0,0295 

 

5. Tema lika vikt 

 

I denna kostnadsyta har alla lager tilldelats samma vikt. Detta innebär att alla kriterier anses vara lika 

viktiga. Alla kriterier har därmed lika kostnad gentemot varandra (Tabell 10). 

 

                  Tabell 10: Tema lika vikt, förhållandet mellan lagren och beräknad AHP vikt. 

Kriterier Förhållandet mellan lagren Beräknad AHP Vikt 

Natura 2000 1 (Lika) 0,1250 

Naturvård 1 (Lika) 0,1250 

Friluftsliv 1 (Lika) 0,1250 

Naturreservat 1 (Lika) 0,1250 

Avstånd till bebyggelse 1 (Lika) 0,1250 

Jordarter 1 (Lika) 0,1250 

Markanvändning 1 (Lika) 0,1250 

Lutning 1 (Lika) 0,1250 

 

Efter att varje tema viktats skapades de olika kostnadsytorna genom att multiplicera ihop varje lager 

med dess tilldelade vikt för att sedan addera ihop alla lager med varandra (Tabell 11). Efter de olika 

kostnadsytorna skapats ändrades den befintliga cellstorleken från 2 x 2 meter till 10 x 10 meter för 

att snabba upp arbetsgången vid skapandet av cost path- lagret. 
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Tabell 11: Formler för skapandet av de olika kostnadsytorna. 

Tema Formel 

Miljö (Natura 2000 * 0,1647) + (Naturvård * 0,1647) + (Friluftsliv * 0,1647) +  

(Naturreservat * 0,1647) + (Avstånd bebyggelse * 0,1193) +  

(Jordarter * 0,1193) + (Markanvändning * 0,0786) + (Lutning * 0,0240)  

Jordarter (Avstånd bebyggelse * 0,2690) + (Jordarter * 0,2690) +  

(Markanvändning * 0,1915) + (Lutning * 0,1165) + (Natura 2000 * 0,0385) +  

(Naturvård * 0,0385) + (Friluftsliv * 0,0385) + (Naturreservat * 0,0385) 

Markanvändning (Markanvändning * 0,2680) + (Lutning * 0,1889) + (Natura 2000 * 0,1165) +  

(Naturvård * 0,1165) + (Friluftsliv * 0,1165) + (Naturreservat * 0,1165) +  

(Avstånd bebyggelse * 0,0386) + (Jordarter * 0,0386) 

Lutning (Lutning * 0,2057) + (Natura 2000 * 0,1460) + (Naturvård * 0,1460) + 

(Friluftsliv * 0,1460) + (Naturreservat * 0,1460) + (Avstånd bebyggelse * 0,0905) + 

(Jordarter * 0,0905) + (Markanvändning * 0,0295) 

Lika vikt (Natura 2000 * 0,1250) + (Naturvård * 0,1250) + (Friluftsliv * 0,1250) +  

(Naturreservat * 0,1250) + (Avstånd bebyggelse * 0,1250) +  

(Jordarter * 0,1250) + (Markanvändning * 0,1250) + (Lutning * 0,1250) 

 

4.4.5 Skapandet av cost path-lager och korridor 

Utifrån de fem kostnadsytorna med olika teman skapades fem olika cost path-lager som visar den 

lägsta kostnaden från startpunkten (Blekinge kustbana, Figur 5) till slutpunkten (en befintlig järnväg i 

Olofström, Figur 5). Varje cost path-lager konverterades sedan till vektorformat för att göra den 

pixlade linjen till en mer tydlig och definierad linje. Utifrån vektor linjen skapades en buffert på 50 

meter som formade en 100 meter bred korridor. För fullständig arbetsgång i cost path-analysen se 

Bilaga C.  
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5 Resultat  

Resultatdelen är indelad i två delar: intervjuer och cost path och känslighetsanalys. 

5.1 Intervjuer 

Resultatet av intervjuerna har sammanfattats i tre olika ämnesområden: användning av GIS i tidiga 

planläggningsskeden, information till cost path-analysen och synpunkter på GIS.  

5.1.1 Användning av GIS i tidiga planläggningsskeden  

På Vectura tillämpas GIS till viss del i de tidiga planläggningsskedena, främst som ett verktyg för 

presentation och visualisering av data. Ett område som tillämpar GIS är miljö, speciellt när det gäller 

värdefulla naturområden. För att kunna visualisera dessa på ett bra sätt framställs kartor med hjälp 

av digitaliserat underlag från både länsstyrelsen, riksantikvarieämbetet och skogsstyrelsen. Ibland 

kan även ej digitaliserat data behövas, därför digitaliseras ofta översiktplaner och skoterledskartor. 

All data som samlas in läggs i olika lager och bildar tillsammans en karta som kan användas för att få 

en bra överblick över dessa värdefulla naturområden. Eftersom kartan innehåller många olika lager 

kan dessa tändas och släckas för att få en bra helhetsbild över området (Informant 4, personlig 

kommunikation, 25 april 2013).   

 

Det finns dock en önskan om att använda GIS på fler sätt inom tidiga planläggningsskeden. Ett 

exempel på detta är en önskan om ett större samarbete mellan de som projekterar och de som 

jobbar med GIS. Data som bör analyseras innan en lokalisering av en ny järnvägssträckning sker skulle 

då kunna samlas in och bearbetas innan projektörerna påbörjar själva lokaliseringen. Ett större 

samarbete mellan dem skulle då innebära att projektörerna redan från början får med sig all 

nödvändig information vilken skulle resultera i att de kan visa hänsyn till de områden som inte bör 

eller kan bebyggas redan från start. Att ha god kännedom om miljöns förutsättningar tidigt i 

processen underlättar arbetet och minskar risk för justeringar och ändringar om detta inte tas till 

beräkning i ett tidigt skede (Informant 4, personlig kommunikation, 25 april 2013). För att detta 

samarbete ska fungera krävs det att projektörerna kan läsa de filformat som de som arbetar med GIS 

använder. Denna funktion finns redan då de projekteringsverktyg som projektörerna använder kan 

läsa in shapefiler (Informant 1, personlig kommunikation, 19 april 2013).  

 

Ett teknikslag som skulle vinna mycket på att vara tidigare inblandad i planläggningsskeden är 

geoteknik. Om geoteknik kopplas in i ett tidigare skede skulle jordarter som är dåliga ur ett 
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byggnadstekniskt perspektiv kunna utvärderas i samband med den beslutsfattandeprocessen. Detta 

skulle leda till en mindre tidsåtgång för projektet men även en mindre kostnad, då dåliga jordarter 

automatiskt medför en större kostnad (Informant 8, personlig kommunikation, 24 april 2013). 

 

För att GIS skall kunna användas mer i uppdrag på Vectura krävs det att GIS kommer in tidigt i ett 

uppdrag och att det finns resurser för GIS i ett tidigt planläggningsskede. Därför är det viktigt att 

uppdragsledaren för varje enskilt uppdrag redan från början räknar med timmar som är avsatta för 

GIS i de olika uppdragen (Informant 3, personlig kommunikation, 24 april 2013). 

 

Utifrån intervjuerna med informant 2, 3, 6 och 7 framkom det att teknikområdena bana, signal, tele 

och el inte använder GIS i så stor utsträckning i de tidiga planläggningsskedena. Detta beror på att de 

inte har något riktigt behov av GIS, och att det eventuella behovet framkommer i senare skeden 

speciellt vid drift och underhåll av järnvägen.   

 

5.1.2 Information till cost path-analysen  

En del av intervjuerna som utfördes bestod av frågor som berörde cost path-analysen. Informanterna 

hjälpte då till med att prioritera och vikta det data som samlats in. En del data togs bort då det ej var 

av betydelse vid lokalisering av en ny järnväg.  

 

Utifrån intervjuen med en av Vecturas geotekniker omklassificerades jordartskartan utifrån 

geoteknikerns kompetens och erfarenheter. Det framkom då att jordarter som morän, 

isälvssediment och berg är bra utifrån en geoteknisksynpunkt vid anläggandet av en järnväg samt att 

jordarter som sediment, silt, lera, torv och gyttja är sämre jordarter att bygga på (Informant 8, 

personlig kommunikation, 24 april 2013). Bårström och Granbom (2012) nämner även dessa 

jordarter som bra respektive dåliga att bygga på.   

 

I en av intervjuerna framkom det vad som är viktigt att tänka på ur en miljösynpunkt. Viktiga 

områden som natura 2000, naturreservat och områden som är kopplade till rekreation och friluftsliv 

är sådana som bör undvikas vid planläggning av en järnväg. Detta för att det är viktigt att bevara den 

kulturella mångfalden men också för att det ofta uppstår en stor kostnad att gå in i dessa områden. 

Områden som exempelvis riksintressen för vindkraft och naturminnen är inte av lika stor betydelse, 

vilket gjorde att dessa kriterier togs bort från analysen. Vad det gäller strandskydd framkom det att 

enligt den nya planläggningsprocessen, som togs i bruk den 1 januari 2013 på Trafikverket, behövs 
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inte dispens sökas för strandskydd då det sker per automatik när en järnvägsplan fastställs hos 

Trafikverket. Detta gjorde att även lagret med strandskydd togs bort från analyserna (Informant 4, 

personlig kommunikation, 25 april 2013).  

 

Vid lokaliseringen av en järnvägssträckning är det viktigt att ta mycket information till beräkning. 

Data som exempelvis kulturmiljö, naturområden, friluftsliv, kommunala planer, terrängkartor och 

markanvändning samlas in för att tillsammans kunna agera som ett hjälpmedel vid lokaliseringen av 

sträckan. Den resulterande järnvägssträckningen visualiseras alltid från början som en linje, men för 

att få lite handlingsutrymme buffras linjen med visst antal meter på vardera sida för att bilda en 

korridor. Hur mycket som buffras är från fall till fall beroende på hur mycket mark som måste tas till 

anspråk. Hur bred en korridor bör vara är en avvägning där för breda korridorer begränsar området 

för allmänheten och för smala korridorer tar bort handlingsutrymmet (Informant 5, personlig 

kommunikation, 26 april 2013).    

 

Att bygga en järnväg medför alltid en kostnad, frågan är bara hur stor den kostnaden kommer att bli. 

Kostnaderna för att bygga i kraftig lutning och över djupa sänkor är sådana kostnader som 

tillsammans med påverkan på landskapsbilden och påverkan på stora ytor av mark och vattendrag 

som måste vägas mot varandra. Ett område bör lokaliseras där det är förhållandevis optimalt att 

bygga, detta kan dock betyda att det rent byggmässigt är optimalt men att det måste göras intrång 

på värdefull mark. Det som då är av högsta prioritet är att minimera skadorna på det värdefulla 

området genom att inte gå in där det är som allra känsligast, exempelvis om en häckningsplats för 

fåglar ligger i områdets västra del kan det vara möjligt att passera områdets östra del (Informant 4, 

personlig kommunikation, 25 april 2013).   

 

Allt insamlat data måste på något sätt viktas mot varandra så att rätt data får högst betydelse i 

analyserna. Denna process går rent juridiskt sett till så att de allmänna intressena (riksintressena) 

vägs mot varandra. Eftersom skattepengar ses som ett allmänt intresse är låga kostnader ett viktigt 

kriterium (Informant 5, personlig kommunikation, 26 april 2013). Informant 7 (personlig 

kommunikation, 19 april 2013) nämner att det är lätt att samla in data som baseras på olika kriterier 

men menar att det svåra är att vikta dem mot varandra.  

 

Mycket information som berör lokaliseringen av en järnväg går att få tag på olika sätt. GIS är 

nödvändigt då det sammanställer och gör det möjligt att presentera och visualisera information som 

annars skulle vart svåra att påvisa. Informant 5 (personlig kommunikation, 26 april 2013) anser dock 

att alla problem inte går att lösa med hjälp av en matematisk modell. Även fast GIS är ett användbart 
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hjälpmedel krävs det att allt underlag undersöks manuellt från fall till fall. När det gäller olika 

skyddade miljöer så är det även viktig att se hur de olika områdena samverkar. Att ett skyddat 

område tas bort kan påverka ett annat område radikalt. I slutändan krävs det att någon tar ett beslut 

som avgör vart den planerade järnvägssträckning dras. Detta kan exempelvis resultera i att ett 

naturskyddat område inskränks på bekostnad av en mindre total kostnad.  

 

Utifrån intervjuer med informant 2 (personlig kommunikation, 26 april 2013) och informant 6 

(personlig kommunikation, 24 april 2013) framkom det att deras ämnesområden, signal och tele, inte 

berörs i ett tidigt planläggningsskede vid lokaliseringen av en järnväg. Signal och tele har inga 

specifika krav vid lokalisering av en järnväg eftersom det är så lite pengar det handlar om i 

förhållande till övriga kostnader, signal involveras först när spåren redan är dragna. 

5.1.3 Synpunkter på GIS 

Nu handlar GIS mer om design och hantering av kartor och inte så mycket beräkningar. Det är bara 

medarbetarnas tankar som hindrar vad som kan utföras (Informant 8, personlig kommunikation, 24 

april 2013). Det finns stora möjligheter med GIS något som Informant 8 nämner:  

 

Jag ser att det finns möjligheter med GIS, det är ett verktyg som jag kan använda mer än vad 

jag gör idag, men jag har inte tid eller kompetensen. Det är bra att ha någon som gör analyser, 

för behovet finns, det gäller bara för folk att inse att det finns ett behov för vi kan göra mer än 

vad vi gör idag (personlig kommunikation, 24 april 2013). 

 

GIS är ett viktigt verktyg som är nödvändigt vid planläggningen av ett område. GIS skulle kunna 

användas av allt fler på Vectura, speciellt som ett verktyg för att visualisera och presentera. Att 

bearbeta och modifiera en färdig GIS karta i exempelvis programvaran Adobe Illustrator skulle kunna 

resultera i en mycket mer dynamisk karta som går lättare att läsa (Informant 4, personlig 

kommunikation, 25 april 2013). Informant 4 säger även att:    

 

Det måste finnas hur mycket som helst som går att analysera med GIS, det är bara tanken som 

begränsar (personlig kommunikation, 25 april 2013).  

 

En del medarbetare på Vectura har inte så stor kunskap om vad GIS är vilket leder till att de inte 

heller ser möjligheterna. Som läget är nu ser många det som ett presentations och 

kartframställningsverktyg. (Informant 1, personlig kommunikation, 19 april 2013). Detta är något som 

Informant 1 uttrycker: 
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Jag tror att man vet ungefär vad GIS är, det finns en stor nytta med GIS i tidiga skeden men en 

liten nytta under detaljprojekteringen. GIS ses som ett verktyg för kartframställning och 

presentationer, inte ett verktyg för analyser. Jag anser att analyser är en stor fördel med GIS 

(personlig kommunikation, 19 april 2013). 

 

Detta synsätt är något som Informant 3, spårprojektör även belyser: 

  

För oss som jobbar med spår så är GIS bara kartor, ofta är intentionen att vi ska använda oss 

mer av kartor, vi tänker på det ibland men vi kör på med samma arbetsätt i alla fall (personlig 

kommunikation, 24 april 2013). 

 

Informant 2 (personlig kommunikation, 26 april 2013) hade inte någon direkt synpunkt på 

användningen av GIS då informanten inte kommit i kontakt eller använder sig av GIS. Informant 6 

(personlig kommunikation, 24 april 2013) delar informant 1:s uppfattning om att det är brist på 

kunskap som gör att medarbetare inte vet vad GIS är.   

5.2 Cost path och känslighetsanalys 

I den här delen redovisas de fem kostnadsytorna miljö, jordarter, markanvändning, lutning och lika 

vikt med dess tillhörande korridor som skapades utifrån cost path-lagret. På grund av de olika 

vikterna (Tabell 6-10) får kostnadsytorna olika utseende, en röd färg representerar en hög kostnad 

och en grön färg representerar en låg kostnad. Efter de olika kostnadsytorna redovisats jämförs de 

olika korridorerna mot varandra samt med den planerade korridoren från förstudien. 

5.2.1 Tema 1: Miljö 

I denna kostnadsyta visualiseras de fyra olika miljöaspekterna natura 2000, naturvård, friluftsliv och 

naturreservat (Bilaga E) tydligt eftersom de har en hög vikt och därmed en hög kostnad (Figur 7). 

Detta gör att korridoren undviker dessa områden, som visualiseras i en röd färg med pixelvärde åtta.  

 

Eftersom avstånd till bebyggelse och jordarter tilldelades en hög kostnad efter miljöaspekterna, går 

det att även urskilja dessa kriterier i detta tema. Korridoren har i störta möjliga mån valt en väg över 

bra jordarter som berg och morän men går delvis över mindre bra jordarter som silt. Varför 

korridoren till viss del går över mindre bra jordarter beror på att alla kriterier tas till beräkning, även 

de som har tilldelats en låg kostnad vilket gör att den sammanlagda kostnaden blir låg.  
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Sydväst om Gränum väljer korridoren en sträckning inom buffertzonen 100 – 150 meter från avstånd 

till bebyggelse. Detta beror på att övriga kriterier tilldelats en låg kostnad inom avstånd till 

bebyggelses buffertzon (Tabell 4) vilket gör att den samanlagda kostnaden ändå blir låg. Då 

korridoren ska kopplas ihop med den befintliga järnvägen i Olofström går korridoren även igenom 

bebyggelse och buffertzonen avstånd till bebyggelse söder om Olofström. Eftersom markanvändning 

och lutning tilldelats en låg vikt och därmed en låg kostnad i detta tema är det svårt att urskilja dessa 

kriterier. 

 

 

        Figur 7: Tema 1 miljö. 

                                   

5.2.2 Tema 2: Jordarter 

Temat jordarter definierar tydligt kriteriet avstånd till bebyggelse (Bilaga E) eftersom all bebyggelse 

och dess buffertzon tilldelats en hög vikt och därmed en hög kostnad. Detsamma gäller för de 

jordarter (Bilaga E) som även tilldelats en hög vikt (Figur 8).  I detta tema visualiseras dessa kriterier 
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med en röd färg och pixelvärdet åtta. Korridorens sträckning undviker bebyggelse och dess 

buffetzoner (Tabell 4) hela vägen från startpunkten till söder om Olofström där den berör bebyggelse 

och buffertzonen avstånd till bebyggelse till viss del eftersom järnvägskorridoren ska kopplas ihop 

med den befintliga järnvägen i Olofström.  

 

Från startpunkten fram till Gränum väljer korridoren en väg över mestadels morän och berg. Trots att 

området söder om Gränum består till stora delar av siltjordar som tilldelats en hög kostnad väljer 

korridoren denna sträckning. I korridorens sista tredjedel, fram till Olofström, går den främst genom 

morän, berg och isälvssediment. Tillskillnad från tema miljö så är det svårt att urskilja 

miljöaspekterna i detta tema vilket beror på att miljöaspekterna har lägst vikt.  Även 

markanvändning och lutning är svåra att urskilja. 

 

 

                                  Figur 8: Tema 2 jordarter. 
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5.2.3 Tema 3: Markanvändning 

Tema 3 lägger fokus på att undvika markanvändning (Bilaga E) som medför en hög kostnad. Detta gör 

att korridoren väljer en stäckning över de ytor med en låg kostnad som öppen mark, blandskog och 

barr/lövskog (Tabell 4) hela vägen från startpunkten fram till söder om Olofström där den väljer en 

sträckning över bebyggelse för att nå slutpunkten.  

 

Eftersom lutning tilldelats en hög vikt efter markanvändning har korridoren valt en väg med så låg 

lutning som möjligt. Det gör att sträckningen går över de gröna områdena med pixelvärde ett (Figur 

9). Områden som bebyggelse och vatten är lätta att utskilja i detta tema eftersom de har en hög vikt 

och en hög kostnad vilket gör att dessa röda områden är tydligt definierade. Kriterierna avstånd till 

bebyggelse och jordarter är svårare att urskilja eftersom de tilldelats en låg vikt. Då jordarter har 

lägst vikt i detta tema visar korridoren lite hänsyn till bra jordarter. Istället väljer korridoren en 

sträckning över jordarter med en hög kostnad som till exempel silt, sand och grus.  

 

 

                                  Figur 9: Tema 3 markanvändning. 
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5.2.4 Tema 4: Lutning 

I detta tema är det lätt att urskilja studieområdets lutningar. Korridoren prioriterar en sträckning 

med så låg lutning som möjligt. Studieområdet är relativt flackt med små variationer i lutningar 

(Bilaga E) vilket gör att korridoren i stort sätt sträcker sig som en rak linje från startpunkten till 

slutpunkten i Olofström (Figur 10).  

 

Eftersom miljöaspekterna natura 2000, naturvård, friluftsliv och naturreservat tilldelats den näst 

högsta vikten efter lutningar undviker korridoren dessa röda områden under hela sträckningen. De 

andra kriterierna som jordarter, avstånd till bebyggelse och markanvändning är svåra att utskilja 

inom studieområdet eftersom de är tilldelade en låg vikt jämfört med lutning. 

 

 

                                  Figur 10: Tema 4 lutning. 
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5.2.5 Tema 5: Lika vikt 

I tema 5 har alla kriterier lika vikt vilket betyder att alla kriterier anses vara lika mycket värda. Varför 

denna kostnadsyta visar områden med olika kostnader trots att alla kriterier tilldelats lika vikt beror 

på att varje kriterium tilldelats olika värden (Tabell 4). Korridoren väljer en sträckning som undviker 

alla miljöaspekter på området samt all form av bebyggelse hela vägen fram till söder om Olofström. 

Dessa områden har en hög kostnad och visualiseras med en röd färg som har pixelvärdet sju (Figur 

11).  

 

I detta tema går korridoren främst över områden med en grön färg och låga pixelvärden vilket 

representerar låga kostnader. Dessa områden har låga kostnader eftersom lutning, markanvändning, 

bebyggelse och avstånd till bebyggelse tilldelats låga värden (Tabell 4). Det enda kriteriet som inte 

tilldelats låga värden till dessa områden är jordarter eftersom de förutom morän består till stor del av 

silt, sand och grus.  

 

 

                                  Figur 11: Tema 5 lika vikt 



 31 

5.2.6 Jämförelse mellan korridorerna 

Vid en jämförelse mellan de olika korridorerna framgår dess olika sträckningar. I den första 

tredjedelen av korridorernas sträckning, med början från startpunkten, följer alla korridorer ungefär 

samma väg. Under sträckningens mittensektion väljer miljökorridoren en annan väg jämfört med de 

andra fyra korridorerna som väljer en liknande väg. I sträckningens sista tredjedel är det störst 

variation mellan de olika korridorerna. Miljökorridoren och jordartskorridoren väljer en östlig 

sträckning, markanvändningen väljer en västlig sträckning och lutningskorridoren tillsammans med 

lika viktkorridoren väljer en sträckning i mitten (Figur 12).  

 

 

Figur 12: Jämförelse mellan de fem korridorerna och den planerade 
korridoren(©Lantmäteriet [i2012/891], ©Länsstyrelsen). 
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Resultatet av känslighetsanalysen visar att olika vikter påverkar korridorens sträckning. Dock så visar 

känslighetsanalysen att skillnaden mellan de olika sträckningarna inte blir så stor trots de olika 

vikterna. Då korridorerna har olika sträckningar medför det att de har olika längder (Tabell 12). Den 

längsta korridoren är jordarter (14,365 km) och den kortaste är lutning (13,796 km), skillnaden 

mellan dessa två korridorers längd är cirka 600 meter.  Den korridor som har lägst total kostnad är 

markanvändning (20191) och den som har högst är jordarter (29733). Jordartskorridoren har en 47 

procents högre kostnad jämfört med markanvändningskorridoren (Tabell 12). 

 

Tabell 12: Sammanställning av de fem olika korridorernas längd, totala kostnad och procentuell 
skillnad. 

Korridor Längd Total kostnad Procentuell skillnad 

Miljö 14,118 km 24433 + 21 % 

Jordarter 14,365 km 29733 + 47 % 

Markanvändning 14,118 km 20191 100 % 

Lutning 13,796 km 20525 + 1 % 

Lika vikt 13,802 km 22890 + 13 % 

 

De fem olika korridorerna följer till viss del den planerade korridoren från förstudiens sträckning. Den 

stora skillnaden mellan de sker under sträckningens sista tredjedel där samtliga korridorer avviker. 

Den korridor som efterliknar den planerade korridoren till störst del är markanvändningskorridoren 

och den korridor som avviker mest från den planerade korridorens sträckning är miljökorridoren. En 

annan stor skillnad mellan den planerade korridoren och de fem GIS-genererade korridorerna är att 

den planerade korridoren följer Pukaviksvägen (Figur 13). De fem GIS-genererade korridorerna väljer 

en mer östlig sträckning.   
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                       Figur 13: Korridorer med vägnät (©Lantmäteriet [i2012/891], ©Länsstyrelsen). 
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6 Diskussion  

Diskussionsdelen är indelad i tre olika delar: intervjuer, cost path och känslighetsanalys samt förslag 

på framtida studier. 

6.1 Intervjuer 

Den metod som valts för denna intervjustudie är kvalitativa semistrukturerade intervjuer (Biggam, 

2011). Halvförberedda frågor, alla med öppna svar, har legat till grund för de intervjuer som utförts. 

Anledningen till att denna metod valdes beror på att alla informanter har olika ansvarsområden och 

jobbar med olika ämnesområden. På grund av den begränsade tidperioden valdes åtta informanter 

ut. Om tidsperioden varit länge hade med fördel fler informanter intervjuats. En annan anledning till 

att denna intervjumetod valdes var för att kvalitativa semistrukturerade frågor stämmer bra överens 

med arbetets syfte och frågeställningar.   

 

De informanter som intervjuades kom som förslag från Vectura.  En begränsning vid val av 

informanter var att ingen tid lades ner på att kontrollera informanternas kunskaper om GIS. Detta 

ledde till att vissa av intervjuerna var mer utmanande att genomföra. Då intervjuer genom personlig 

kommunikation föredrogs genomfördes sex av intervjuerna på detta sätt. Detta var genomförbart 

eftersom de sex informanterna var nära till hands. De övriga två intervjuerna genomfördes genom 

videokonferens då det inte fanns någon möjlighet att besöka dem personligen. De intervjuer som 

genomfördes med personlig kommunikation var lättare att genomföra än de där videokonferens 

användes. Eftersom varje intervju var semistrukturerad med unika frågor och svar så var det svårt att 

sammanställa de resultat som de gav. Däremot så kom informanterna med mycket intressanta 

åsikter och tankar som kanske inte hade framkommit om intervjuerna hade varit strukturerade.  Att 

varje informant började med att berätta om deras arbetsuppgifter gjorde att en bättre förståelse för 

hur de jobbar med järnväg erhölls. Om mer tid tillhandahållits hade fler intervjuer genomförts med 

fler medarbetare som jobbar i de tidiga planeringsskedena inom järnväg. Det hade kunnat leda till en 

större kunskap om hur arbetet kring lokalisering av en järnväg går till.   

 

De anställdas synpunkter på GIS är varierande. Vissa informanter ansåg att GIS är användbart och att 

det finns ambitioner att GIS ska användas mer än vad det görs idag. En del informanter hade istället 

liten kunskap om vad GIS är eftersom de inte jobbar med GIS dagligen då de har specialiserade 

arbetsuppgifter inom detaljprojektering där de personligen inte har någon större nytta av att 

använda GIS. Detta var ett problem då många utav frågorna berörde GIS. Det medförde att somliga 
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informanters åsikter inte redovisades i resultat eftersom de inte tillförde något kring ämnet GIS. 

Varför de inte har någon kunskap om GIS beror på att de inte har ett behov av det inom deras 

arbetsuppgifter. Av de informanter som inte hade så stor kunskap om GIS framkom det att de inte är 

inblandade i lokaliseringen av en järnväg i ett sådant tidigt skede där en cost path-analys är 

användbar. Med hjälp av denna information kunde vissa kriterier bortses som från början var tänk att 

inkluderas i cost path-analysen.  

 

Det finns fördelar med att använda GIS i ett tidigt planläggningsskede, exempelvis är GIS ett bra 

verktyg för att presentera vilket gör att det är lätt att få en överblick över ett område som ska 

visualiseras eller analyseras, samt att det kan användas för att kvalitetssäkra området som studeras. 

GIS kan effektivisera arbetet med att lokalisera en järnväg då det kan användas som ett 

samgranskningsverktyg för att lätt visualisera alla parters intressen. GIS kan även ses som en databas 

som är kapabel till att lagra mycket information och där svar på diverse frågor kan fås. En nackdel 

med att använda GIS är att kartor som framställs lätt kan bli för detaljrika och därmed svårlästa. En 

annan nackdel med GIS är att det tar tid att lära sig och det krävs kunskap för att behärska det fullt 

ut, något som en del informanter nämner att de saknar.  

6.2 Cost path och känslighetsanalys 

I början av studien diskuterades olika former av GIS analyser för att lokalisera en järnvägskorridor. 

Både en MKA och en cost path-analys beaktades men till slut valdes en cost path-analys. Anledningen 

till att en cost path-analys valdes framför en MKA är att en cost path-analys visualiserar resultatet i 

form av en linje vilket stämmer bra överens med järnvägens utformning. En MKA lämpar sig bättre 

för att lokalisera ett område (Pilesjö & Eklundh, 2008). 

 

Från början var det tänkt att cost path-analysen skulle innehålla många fler kriterier, men utifrån 

informanternas kunskap och erfarenheter om lokalisering av en ny järnväg togs många kriterier bort. 

De kriterier som slutligen valdes stämde bra överens med de tidigare studier som genomförts och 

informanternas kunskap och åsikter. I samband med utförandet av cost path-analysen ändrades 

cellstorleken på kostnadsytorna från 2 x 2 meter till 10 x 10 meter eftersom analysen tog för lång tid 

med en cellstorlek på 2 x 2 meter. Flera olika cellstorlekar testades, dock valdes 10 x 10 meter 

eftersom denna cellstorlek var den bästa kombinationen utifrån en tidsaspekt och kvalitetssynpunkt.   

 

Anledningen till att en ratio skala från ett till nio valdes vid tilldelning av värden var att denna skala 

medför en större variation mellan värdena till skillnad från en ratio skala mellan ett och fem 
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(Mitchell, 2012). Denna ratio skala är något som en användare själv måste specificera utifrån de 

kriterier som ska användas. I denna studie har en skala från ett till nio använts som Mitchell (2012) 

använder eftersom den passar bra utifrån tidsaspekten för arbetet. En mer detaljerad skala från 1 till 

11 eller 1 till 17 hade kunnat användas, dock medför det större tidsåtgång vid tilldelningen av 

värdena. Förhållandet mellan kriterierna baserades på Saatys (1990) förhållandeskala eftersom 

denna skala hjälpte utfallet av viktning bli pålitlig och användbar. Vid val av viktningsmetod användes 

AHP, eftersom denna metod är allmänt vedertagen vid vikning av många olika kriterier (Saaty, 1990) 

samt att denna metod gjorde det lätt att tilldela de olika kriterierna förhållanden till varandra på en 

systematisk och en kontinuerlig skala.  

 

Anledningen till att fem olika kostnadsytor skapades var för att testa vikternas påverkan på resultatet 

i en känslighetsanalys. Varje kostnadsyta fick en unik viktkombination på de olika kriterierna för att 

testa om olika viktningar gav olika resultat. Hade mer tid funnits tillgänglig kunde flera kostnadsytor 

skapats för att ytterligare testa vikternas påverkan på resultatet. För att få en större skillnad mellan 

de olika korridorerna hade värdet nio på Saatys (1990) förhållandeskala kunnat användas. Det hade 

resulterat i andra vikter som också skulle medfört en större skillnad mellan de olika korridorerna.   

 

De olika kostnadsytorna visar att val av vikter har stor betydelse när en cost path-analys utförs. Olika 

vikter ger olika utfall och det är upp till beslutsfattarna att bestämma vilket kriterium som är viktigare 

än andra.  Både Eastman et al. (1995) och Saaty och Begicevic (2012) skriver om den mänskliga 

faktorn vid beslutsfattning. Detta påverkar i slutändan resultatet eftersom beslutsfattarens 

personliga uppfattning styr vad som kommer vara viktigt i analysen. Den mänskliga faktorn spelar 

även roll vid små förändringar i viktningsprocessen eftersom analysen på det sättet kan få flera olika 

resultat. Detta är något som utfallet av cost path-analysen visar.  Det är viktigt att tänka på att 

resultatet av en GIS-analys inte är den exakta sanningen, utan den ska ses som ett hjälpmedel i 

samband med beslutsfattandet (Pilesjö & Eklundh, 2008). Det är även viktigt att ta hjälp av externa 

experter inom det speciella området för att kontrollera analysens tillförlitlighet.  

 

Utifrån intervjuerna med informanterna stämmer temat miljö bäst överens med åsikter och tankar 

som framförts under intervjuerna. Det är viktigt att visa hänsyn till miljöaspekter när en järnvägslinje 

ska lokaliseras. Utifrån informationen från geoteknikern är det även viktigt att tänka på vilken jordart 

det är när ett järnvägsspår ska lokaliseras, byggs spåret över dåliga jordarter sett ur ett 

byggnadstekniskt perspektiv medför det en högre kostnad.  Lägst prioritet har lutningar när en 

järnvägslinje ska dras. Även om höga lutningar medför en högre kostnad så prioriteras lutningen inte 
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så högt jämfört med andra kriterier vid järnvägsplanering i Sverige. I andra länder kan lutning ha en 

annan prioritet än vad den har i Sverige, cost path-analysen hade då behövts anpassats utifrån detta. 

 

Cost path-analysens resultat har likheter med hur lokalisering av en järnvägssträckning sker idag. I 

båda fallen visualiseras sträckningen som en linje som sedan buffras med visst många meter för att få 

fram en korridor. Skillnaden är att linjen idag ritas ut manuellt av en användare medan cost path-

linjen ritas ut automatiskt av en GIS programvara. Dessa olika sträckningar behöver inte vara 

identiska men om de ger liknande resultat så sparar cost path- analysen tid. Det är viktigt att ta till 

beaktning att det kostar pengar i samband med att börja använda cost path-analyser eftersom data 

ska samlas in och medarbetare ska läras upp. För att se om användandet av cost path-analyser är 

lönsamt måste kostnaden för att börja använda cost path-analyser sättas i förhållande till de pengar 

som i ett senare skede kan sparas.  

 

Kostnadsytan som ligger till grund för cost path-analysen där en korridor skapas kan vara svår att 

tyda för en person som inte är insatt i GIS. För att kunna visualisera resultatet av cost path-analysen 

på ett tydligt sätt valdes därför ett ortofoto som bakgrund. För att Vectura ska ha nytta av en cost 

path-analys måste resultatet visualiseras så att en beslutsfattare förstår på ett enkelt och tydligt sätt 

vad den visar. Samma gäller med övriga medarbetare som inte har så stor kunskap om GIS. För någon 

som ska använda slutresultatet av analysen som ett hjälpmedel är det ointressant att känna till alla 

bakomliggande steg och kartor, det som är viktigt är det sista steget och att det visualiseras på ett 

tydligt sätt.  

 

Varje korridor som cost path-analysen genererade tilldelades en kostnad. Eftersom inga exakta 

kostnader beräknats i detta examensarbete är denna kostnad baserad på de värden och vikter som 

varje korridor baserats på. De fem korridorerna går att jämföra utifrån deras kostnad. Denna 

jämförelse kan därför påvisa vilken korridor som har den lägsta kostnaden respektive den högsta 

kostnaden. Dock så går det automatiskt inte att säga att den korridoren som har den lägsta 

kostnaden är den bästa korridoren eftersom det beror på vilka intressen som prioriterats att ta 

hänsyn till.  

 

Det är svårt att jämföra de fem korridorerna med en planerad korridor från en förstudie på ett sätt 

som inte är missvisande eftersom fler timmar har lagts ner på förstudiens korridor jämfört med cost 

path-analysens korridorer. Denna planerade korridor är även framtagen i ett senare skede i 

planläggningsprocessen jämfört med cost path-analysen. Trots att antalet nedlagda timmar på 

förstudiens respektive cost path-analysens korridorer skiljer sig åt finns det likheter mellan dem. 
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Detta visar att det finns en nytta med att använda en cost path-analys som ett hjälpmedel i ett tidigt 

planläggningsskede. Den planerade korridoren från förstudien följer till stor del Pukaviksvägen något 

som inte tagits till beaktning i cost path-analysen. På detta studieområde kan det vara en fördel att 

järnvägen följer Pukaviksvägen, dock är inte alltid närhet till en högt trafikerad väg ett kriterium att 

eftersträva. Därför valdes närhet till väg inte att inkluderas som ett kriterium i cost path-analysen.  

 

En fördel med en cost path-analys i ett tidigt planläggningsskede är att den kan användas som ett 

hjälpmedel för att ta fram en generell korridor som beslutsfattarna kan utgå ifrån när en mer 

detaljerad analys ska utföras. En annan fördel är att den kan förenkla arbetsgången och därmed 

spara tid vid lokaliseringen av en järnväg. En cost path-analys kan bidra till att undvika val av fel 

korridor vilket i slutändan kan medföra stora kostnader som hade kunnat undvikas i ett tidigt 

planläggningsskede. Cost path-analys kan även användas för att lokalisera en väg då liknande 

kriterier används. 

 

En nackdel däremot är att den blir generell och den tar den billigaste raka vägen, därför ska 

resultatet av analysen inte ses som den exakta sanningen utan som tidigare nämnts ett hjälpmedel. 

En annan nackdel med denna studie är att den inte beräknar om det blir billigare att bygga en tunnel 

eller en bro. Att dra en järnväg över vatten medför i denna studie en så stor kostnad att den utesluts. 

Exempelvis så kan cost path-analysen gå runt en sjö när det i verkligheten kan vara billigare att bygga 

en bro över sjön, samma problem finns med tunnlar. Det finns algorimer som kan beräkna detta (Yu, 

Lee & Munro-Stasiuk, 2003) men dessa är inte inkluderade i ArcGIS som användes för att utföra cost 

path-analysen i denna studie. 

 

6.3 Förslag på framtida studier 

En cost path-analys är en metod som är känslig för vilka värden, vikter, startpunkt och slutpunkt som 

anges. Därför har denna studie en begränsning eftersom den bara har utförts på ett studieområde 

där inga direkta hinder som en sjö, en miljöaspekt eller ett berg legat i vägen för korridorerna som 

skapades.  I en framtida studie hade det varit intressant att testa vad som händer om ett hinder 

ligger i vägen, om olika vikter då påverkar korridorens väg i större utsträckning samt att testa om 

olika start och slutpunkter ger olika resultat.  Ett annat tillvägagångs sätt hade varit att först testa 

varje kriterium för sig, för att sedan lägga ihop alla kriterier en efter en för att se hur det påverkar 

resultaten av cost path-analysen.  Om mer tid funnits tillgänglig hade en mer detaljerad cost path-

analys kunnat utföras med fler kriterier samt specificerade kostnader på flera olika studieområden.  
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7 Slutsats 

GIS kan användas som ett hjälpmedel i tidiga planläggningsskeden inom järnväg. Både som ett 

verktyg för att visualisera och presentera men också för att utföra analyser. En cost path-analys är ett 

bra hjälpmedel för att i ett tidigt skede skapa en järnvägskorridor, som gör att beslutsfattarna har 

något att utgå ifrån när de i ett senare skede i planläggningsprocessen ska göra en mer detaljerad 

korridor.  

 

Det är viktigt att inte se resultatet av en cost path-analys som sanningen, utan som ett hjälpmedel för 

beslutsfattarna där tid och pengar kan sparas. För att få en mer detaljerad cost path-analys krävs det 

att exakta kostnader beräknas, fler kriterier måste tas till beräkning och att fler ämneskunniga 

konsulteras i samband med beräkningen av vikter.  

 

En fördel med GIS är att det effektiviserar arbetet i ett tidigt planläggningsskede inom järnväg då det 

kan användas som ett samgranskningsverktyg för att lätt visualisera alla parters intressen.  En 

nackdel med GIS är att det tar tid att lära sig och det krävs kunskap för att behärska det fullt ut. 

 

Medarbetarnas synpunkter på GIS är att det är ett användbart verktyg för presentationer och 

kartframställning. Något som kan förbättras är medarbetarnas kunskap om GIS vilket skulle kunna 

göra att GIS analyser kan används i en större omfattning.   
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Bilagor 

Bilaga A – Komplett lista över datalager i analyserna 

 

 

  

Namn Filnamn Skala Beskrivning (Från metadata)

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Höjddata hojddata2m_1302_ -
Höjddata i 2 x 2 meter 

cellstorlek

Markanvändning marktackedataRaster_1203 -
Marktäckedata med 

klassindelning.

Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Jordarter jordatrter_50k_jg2.shp - Jordarter i grundlager

Länsstyrelsen

Naturreservat nat_res.shp 1:50000

Områden som är 

naturreservat. Områden som 

förklarats som naturreservat 

enl 7 kap 4 § Miljöbalken.

Riksintressen Friluftsliv riks_fri.shp 1:50000

Områden vilka av 

Naturvårdsverket utpekats 

som riksintresse enligt 3 kap. 

6 § Miljöbalken.

Riksintressen Järnvägar jarnvag_k.shp 1:10000
Riksintressen för järnvägar 

enligt 3 kap 8 § Miljöbalken.

Riksintressen Järnvägar (planerade och 

framtida)
jarnvag_framtida_k.shp 1:10000

Riksintressen för järnvägar 

(planerade och framtida) 

enligt 3 kap 8 § Miljöbalken. 

Trafikverkets beslut 2010-11-

17 (2010/13990).

Riksintressen Natura 2000 riks_natura2000.shp 1:100000

Områden som av regeringen 

beslutats ingå i nätverket 

Natura 2000 och som 

föreslås/antagits av EU-

kommissionen. Områdena 

har även utpekats av 

regeringen som riksintressen 

enligt 4 kap 8 § Miljöbalken.

Riksintressen Naturvård riks_nat.shp 1:50000

Områden av riksintresse för 

naturvård. Områden vilka av 

Naturvårdsverket utpekats 

som riksintresse enligt 3 kap. 

6 § Miljöbalken.
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Bilaga B – Flödesschema databehandling 
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Bilaga C – Flödesschema cost path-analys 
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Bilaga D – Intervjuformulär 

Intervjuformulär till Examensarbetet ”Användbarhet av GIS i tidiga planläggningskeden inom 

järnväg” 

 

Intervjuinformation: 

Namn: Informant 1 

Företag/organisation: Vectura Consulting AB 

Befattning/position: Systemförvaltare projekteringsverktyg 

Plats: Vectura  

Datum: 19/4 - 2013 

Intervjutyp: Personlig 

Okej att spela in samtalet? JA 

 

 

Arbetsuppgifter 

GIS i Planläggningsskeden 

 Hur det används 

 Varför/varför inte 

 Fördelar/nackdelar 

 Analyser? 
 

Allmän uppfattning GIS 

Data 

 Höjddata 

 Riksintresse flygplats 

 Riksintresse järnvägar 

 Riksintresse järnvägsstationer 

 Riksintresse terminaler 

 Riksintresse vägar 

 Framtida vägar 
 

Viktning data 

 Vem bestämmer? 

 Hur går det till? 
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Intervjuformulär till Examensarbetet ”Användbarhet av GIS i tidiga planläggningskeden inom 

järnväg” 

 

Intervjuinformation: 

Namn: Informant 2 

Företag/organisation: Vectura Consulting AB 

Befattning/position: Signalprojektör 

Plats: Vectura  

Datum: 26/4 - 2013 

Intervjutyp: Personlig 

Okej att spela in samtalet? JA 

 

 

Arbetsuppgifter 

GIS i Planläggningsskeden 

 Hur det används 

 Varför/varför inte 

 Fördelar/nackdelar 

 Analyser? 
 

Allmän uppfattning GIS 

Data 

 Linjeanläggningar – Säkerhet, hur redovisas det? 

 Tågledningssystem hur funkar det? Redovisas informationen på en karta? 

 Felrapportering, redovisas felen på en karta? För att kunna dra samband. 

 Behandling av information, hur lagras den? I GIS? 

 Signalerna, vart sätts dem upp, finns det begränsningar?  
 
 

Viktning data 

 Har ni specifika krav? 

 Vad är viktigt för er? 
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Intervjuformulär till Examensarbetet ”Användbarhet av GIS i tidiga planläggningskeden inom 

järnväg” 

 

Intervjuinformation: 

Namn: Informant 3 

Företag/organisation: Vectura Consulting AB 

Befattning/position: Spårprojektör 

Plats: Vectura  

Datum: 24/4 - 2013 

Intervjutyp: Personlig 

Okej att spela in samtalet? JA 

 

 

Arbetsuppgifter 

GIS i Planläggningsskeden 

 Hur det används 

 Varför/varför inte 

 Fördelar/nackdelar 

 Analyser? 
 

Allmän uppfattning GIS 

Data 

 Lutningar i grader? 

 Finns det några riktvärden? Några som absolut inte får överstigas? 

 Hur brett område tas i anspråk generellt? 

 Kurvradier? 
 

Viktning data 

 Har ni specifika krav? 

 Vad är viktigt för er? 
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Intervjuformulär till Examensarbetet ”Användbarhet av GIS i tidiga planläggningskeden inom 

järnväg” 

 

Intervjuinformation: 

Namn: Informant 4 

Företag/organisation: Vectura Consulting AB 

Befattning/position: Miljökulturspecialist 

Plats: Vectura  

Datum: 25/4 - 2013 

Intervjutyp: Videokonferens  

Okej att spela in samtalet? JA 

 

 

Arbetsuppgifter 

GIS i Planläggningsskeden 

 Hur det används 

 Varför/varför inte 

 Fördelar/nackdelar 

 Analyser? 
 

Allmän uppfattning GIS 

Data 

 Hur viktigt är det att tänka på miljöaspekter när en järnvägslinje dras? Jämfört med till 
exempel jordarter och markanvändning? 

 Hur stora begräsningar finns det? Får man absolut inte bygga inom dessa områden eller är 
det från fall till fall? Om man bryter mot detta bidrar det till en större kostnad? 

 Läggs en järnvägslinje helst över öppen mark? Istället för genom skog och bebyggelse? 

 Ekologiskt känsliga områden 

 Möjliga områden för vindkraft 

 Naturreservat 

 Riksintressen friluftsliv 

 Riksintressen Natura 2000 

 Riksintressen naturvård 

 Strandskydd 100 – 300 meter  
 

Viktning data 
 

 Har ni specifika krav utifrån miljösynpunt? 

 Vad är viktigt för er? 
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Intervjuformulär till Examensarbetet ”Användbarhet av GIS i tidiga planläggningskeden inom 

järnväg” 

 

Intervjuinformation: 

Namn: Informant 5 

Företag/organisation: Vectura Consulting AB 

Befattning/position: Uppdragsledare och utredare tidiga skeden 

Plats: Vectura  

Datum: 26/4 - 2013 

Intervjutyp: Videkonferens 

Okej att spela in samtalet? JA 

 

 

Arbetsuppgifter 

GIS i Planläggningsskeden 

 Hur det används 

 Varför/varför inte 

 Fördelar/nackdelar 

 Analyser? 
 

Allmän uppfattning GIS 

Data 

 Hur är arbetsgången vid skapandet av en korridor? 

 Vilka lager är viktiga? 

 Hur prioriteras och viktas data? 

 Förstudiens inventeringsområde, vem bestämmer? 
 

Viktning data 

 Har ni specifika krav? 

 Vad är viktigt för er? 
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Intervjuformulär till Examensarbetet ”Användbarhet av GIS i tidiga planläggningskeden inom 

järnväg” 

 

Intervjuinformation: 

Namn: Informant 6 

Företag/organisation: Vectura Consulting AB 

Befattning/position: Teleprojektör  

Plats: Vectura  

Datum: 24/4 - 2013 

Intervjutyp: Personlig 

Okej att spela in samtalet? JA 

 

 

Arbetsuppgifter 

GIS i Planläggningsskeden 

 Hur det används 

 Varför/varför inte 

 Fördelar/nackdelar 

 Analyser? 
 

Allmän uppfattning GIS 

Data 

 Kommunikation, redovisas de olika systemen i ett GIS med geografisk anknytning? 

 Om något går sönder redovisas felet geografiskt på en karta? 
 

Viktning data 

 Har ni specifika krav? 

 Vad är viktigt för er? 
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Intervjuformulär till Examensarbetet ”Användbarhet av GIS i tidiga planläggningskeden inom 

järnväg” 

 

Intervjuinformation: 

Namn: Informant 7 

Företag/organisation: Vectura Consulting AB 

Befattning/position: Specialist kontaktledning 

Plats: Vectura  

Datum: 19/4 - 2013 

Intervjutyp: Personlig 

Okej att spela in samtalet? JA 

 

 

Arbetsuppgifter 

GIS i Planläggningsskeden 

 Hur det används 

 Varför/varför inte 

 Fördelar/nackdelar 

 Analyser? 
 

Allmän uppfattning GIS 

Data 

 Kraftledning? 
 

Viktning data 

 Har ni specifika krav? 

 Vad är viktigt för er? 
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Intervjuformulär till Examensarbetet ”Användbarhet av GIS i tidiga planläggningskeden inom 

järnväg” 

 

Intervjuinformation: 

Namn: Informant 8 

Företag/organisation: Vectura Consulting AB 

Befattning/position: Geotekniker 

Plats: Vectura  

Datum: 24/4 - 2013 

Intervjutyp: Personlig 

Okej att spela in samtalet? JA 

 

 

Arbetsuppgifter 

GIS i Planläggningsskeden 

 Hur det används 

 Varför/varför inte 

 Fördelar/nackdelar 

 Analyser? 
 

Allmän uppfattning GIS 

Data 

 Jordarter 

 Generallisera jordartsdata 

 Gradera data 1 – 9 

 Undviks några jordarter när man bygger väg/järnväg? 

 Är det någon jordart som medför en större kostnad? 

 Hur stor betydelse har jordarter om man jämför med exempelvis lutning och 
markanvändning? 
 

Viktning data 

 Har ni specifika krav? 

 Vad är viktigt för er? 
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Bilaga E – Kartor över studieområdet 
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