
 

 
 
 
 
Fallstudie Ystadbanan 
 
- Multikriterieanalys som metod för bedömning för 
bästa kapacitetshöjande åtgärd. 

 
 
 
 
 

 
LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg 

Institutionen för teknik och samhälle 

 
 
 
Examensarbete: 
Edvin Johansson 
Tony Tosic 



 

 

2 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright Edvin Johansson, Tony Tosic 
 
LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg 
Lunds universitet 
Box 882 
251 08 Helsingborg 
 
LTH School of Engineering 
Lund University 
Box 882 
SE-251 08 Helsingborg 
Sweden 
 
Tryckt i Sverige 
Media-Tryck  
Biblioteksdirektionen 
Lunds universitet 
Lund 2020 



 

 

4 

 

Sammanfattning 

Kapaciteten är ett ständigt återkommande problem på den svenska järnvägen 

och allt fler resenärer har börjat välja tåg som färdmedel, detta medför att 

kapacitetsproblemet bara kommer öka. Kollektivresandet i Sverige har under 

det senaste decenniet ökat markant och det är främst resandet på järnväg som 

ökat. Denna ökning har även påverkat Skåne där pendling till arbete och 

utbildning idag har blivit allt vanligare och är en förutsättning för en växande 

arbetsmarknad, (Lundström, Söderström, Backman, & Mattisson, 2019). 

Syftet med denna studie har därför varit att undersöka vilka 

förbättringsmöjligheter det finns för att öka järnvägens kapacitet med hänsyn 

till hållbarhetsaspekterna.  

 

Arbetsprocessen inleddes med litteraturstudier där ett flertal banor studerats 

efter dess kapacitetsutnyttjande samt om det fanns planerade 

kapacitetsåtgärder för banan. Detta resulterade i att Ystadbanan valdes då den 

visade sig vara en intressant bana att titta närmare på. Studien av Ystadbanan 

inleddes med litteraturstudier där banans egenskaper och brister studerades. 

Därefter togs tänkbara kapacitetshöjande åtgärder fram för att få en inblick 

vad som kan tillämpas på banan. 

 

För att kunna nyttja banan på effektivt sätt och förhindra eventuella 

förseningar måste åtgärder vidtas. För att få fram den mest lämpliga åtgärder 

utfördes en multikriterieanalys. Detta är ett vanligt förekommande verktyg 

som tillämpas för att beskriva hur väl olika alternativ uppfyller ett eller flera 

önskade syften. Metoden syftar till att identifiera de mest lämpliga alternativen 

samt rangordna alternativen.  

 

Multikriterieanalysen för fallstudien på Ystadbanan resulterade i att 

byggnation av ett dubbelspår är det mest fördelaktiga alternativet. Efter 

konsultationer med sakkunniga personer inom branschen kunde man 

konstatera att detta inte var rätt åtgärd att vidta. Detta på grund av den höga 

kostnaden som en sådan byggnation hade medfört inte blir motiverbar utifrån 

kapacitetsbehovet på banan. På grund av att dubbelspår förkastades så blev 

partiellt dubbelspår att föredra på grund av den kapacitetshöjning den medfört 

till de överkomliga priset. Fallstudien redovisar tydligt över vilka åtgärder som 

kan vidtas på Ystadbanan, vilket senare kan användas som vägledning för 

vidare arbeten. 

 

 

 

Nyckelord: Järnväg, Multikriterieanalys, Expertgrupp, Dubbelspår, Partiellt 

dubbelspår, Mötesstation 



Abstract 
 

Capacity is a constant problem on the Swedish railway. More and more 

travellers have begun to choose trains as a mean of transport due to the low 

environmental impact and its convenient way of transport. Public transport in 

Sweden has increased significantly in the last decade, and it is mainly rail 

travel that has increased. This increase has also affected Skåne, where 

commuting to work and education has become increasingly common today 

and is a prerequisite for a growing labour market, (Lundström, 2019). The 

purpose of this study has therefore been to examine what opportunities for 

improvement there are for an increasing capacity regarding the sustainability 

aspects. 

 

The work process was initiated by literature studies in which a number of 

tacks were studied according to its capacity utilization and whether there were 

planned capacity measures for the track. This resulted in Ystadbanan being 

chosen as it proved to be an interesting track to examine. The study of the 

Ystadbanan began with literature studies in which the traits and shortcomings 

of the course were studied. Subsequently, conceivable capacity-enhancing 

measures were developed to gain an insight into what can be applied to the 

track. 

 

To be able to use the tracks and prevent any delays, measures must be taken. 

To obtain appropriate measures, a multi-criteria analysis was performed. This 

is a prevalent tool used to describe how well different alternatives fulfil one or 

more desired objectives. The method aims to identify the most suitable 

alternatives and to rank them. 

 

The multi-criteria analysis for the case study resulted in the construction of a 

double track being the most advantageous alternative. After consultations with 

knowledgeable people in the industry, this was not the right alternative to 

proceed with. The case study clearly shows what measures can be taken on 

Ystadbanan, which can later serve as guidance for further studies. 

 

 

Keywords: Railway, Multi-criteria analysis, Expert group, Double track, 

Partial double track, passing station 
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Ordlista 

100-växlar  

100-växlar är växlar där en hastighet på 100 km/h är möjlig. 

Balis 

Balis är en punktformig utrustning i spåret som överför information om banan 

och/eller signalerna till tåget i ett tågsäkerhetssystem, (Bårström & Granbom, 

2017). 

 

Blocksträcka 

Blocksträcka är ett avsnitt längst en linje. Meningen med blocksträcka är att 

kontrollera att endast ett tåg är inne på delsträckan, genom att signalera 

resterande tåg att de ej får beträda sträckan, (Bårström & Granbom, 2017). 

 

Gångtid 

Gångtid används för att beskriva hur lång tid det tar att köra ett tåg en specifik 

sträcka. Man tar inte hänsyn till andras tåg eventuella störningar i trafiken. De 

olika parametrarna som gångtid beror på är spårgeometri och färdhastighet,  

(Bårström & Granbom, 2017). 

 

Headway 

Headway eller headwayavstånd avser det avstånd som tågtrafiken kräver rent 

praktiskt för att ett efterliggande tåg ska kunna köra i normaldrift utan att 

behöva bromsa in. 

 

Relä 

Ett neutralt relä består av en spole och ett antal kontakter. Kontakterna finns i 

två typer: frontkontakter samt backkontakter. När reläets spole är strömlös är 

reläet fallet. Då är backkontakterna slutna och frontkontakterna brutna. Ett reäl 

fungera som en säkerhet om något skulle hända med 

Samtidig infart  

Samtidig infart är ett signalsystem och skyddsträckor som möjliggör att två 

fordon samtidigt kan köra in på en driftplats. Där de annars skulle vara risk för 

konflikt, (Bårström & Granbom, 2017).  

Sidospår 

Sidospår är ett annat spår än huvudspåret, detta spår är normalt inte 

signalreglerat. 
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Signalställverk  

Signalställverk är den maskin som används för att kontrollerar bland annat 

växlar, huvudsignaler och tågvägar på driftplatsen m.m. (Bårström & 

Granbom, 2017) 

 

   

Teoretiska kapaciteten 
Teoretiska kapaciteten är det största antal tåg som kan framföras på en 

specifik bana, dock förutsätter det att tågen kör med samma hastighet.
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1 Inledning 

Den svenska järnvägen står idag inför många utmaningar för att tillgodose 

resenärernas och godstrafikens transportbehov. Att få en fungerande järnväg 

kan verka enkelt men det finns flera utmaningar för järnvägen idag. En av 

utmaningarna är den kapacitetsbrist som råder på vissa delsträckor, vilket 

bidrar till störningar, förseningar och att de övriga sträckornas kapacitet ej 

nyttjas på bästa sätt. Med tanke på järnvägens låga miljöpåverkan i jämförelse 

med andra transportmedel medför det att allt fler kommer att söka sig till 

järnvägen under de kommande åren, (Lundström, Söderström, Backman, & 

Mattisson, 2019). Detta medför att det krävs åtgärder för att hantera de 

kommande ökningen av resenärer. 

 

Kollektivresandet i Sverige har under det senaste decenniet ökat markant och 

det är främst resandet på järnväg som ökat, (Lundström, Söderström, 

Backman, & Mattisson, 2019). Sedan 2010 har resandet i miljoner 

personkilometer ökat med hela 42,5 procent, för järnväg, (Trafik analys, 

2020). Denna ökning har även påverkat Skåneregionen där att pendla till 

arbete och utbildning har idag blivit allt vanligare och är en förutsättning för 

en växande arbetsmarknad, (Lundström, Söderström, Backman, & Mattisson, 

2019). 

 

Ystadbanan sträcker sig från Lockarp till Ystad. Denna del utgör den första 

delen på Österlenbanan efter Ystad. Via Ystadbanan kan samhällen som 

Ystad, Svarte, Rydsgård, Skurup samt Svedala nå Malmö på ett effektivt sätt., 

(Tyréns, 2014). 

 

Ystadbanan är en högtrafikerad lokalbana. För att kunna nyttja banan optimalt 

samt förhindra eventuella förseningar måste åtgärder vidtas. 
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna fallstudie var att studera den hårt belastade Ystadbanan samt 

analysera olika alternativ för att höja den nuvarande kapaciteten. Den rådande 

kapacitetssituationen kommer att granskas utifrån de förbättringsmöjligheter 

som kan vidtas. För att förbättringsmöjligheterna inte endast ska fokusera på 

de alternativen som bidrar till den bästa kapacitets-ökningen kommer en 

multikriterieanalys tas fram för fallet. Detta för att beakta nyckelaspekter. 

Rapporten kommer att svara på följande frågeställningar: 

• Vilka kriterier bör tas hänsyn till? 

• Vilken/vilka åtgärder bör genomföras på Ystadbanan? 

o Vad blir den kapacitetsökande effekten av 

alternativet/alternativen? 

o Vad är kostnaden för alternativet/alternativen? 

1.2 Avgränsningar 

Detta arbete hanterar endast anläggningsåtgärder och ej tågtekniska åtgärder 

som faktor för kapacitetshöjning. Anläggningsåtgärderna kommer endast att 

studeras efter hur de påverkar kapaciteten och ej hur de implementeras i den 

befintliga anläggningen. I multirkiterieanalysen avgränsas den social-

kulturella dimensionen till andra nyckelkriterier som är relevanta för 

fallstudien. Successivkalkylen genomförs endast för att ge en grov förståelse 

för kostnaderna och kommer därför endast att inkludera kostnaderna på en 

övergripande nivå. 

1.3 Rapportens disposition  

Rapporten är indelad i följande delar: 

• I kapitel 2 beskrivs vad som menas med kapacitet och vilka olika 

åtgärder som bidrar till en ökad kapacitet. 

• I kapitel 3 beskrivs metoden för utförandet av fallstudien. Det redovisar 

även hur multikriterieanalysen är uppbyggd. 

• I kapitel 4 beskrivs Ystadbanans tekniska aspekter, det närliggande 

området och trafikeringen. 

• I kapitel 5 redovisas de valda alternativen och deras påverkan på 

Ystadbanan. Resultatet av multikriterieanalys redogörs och en 

känslighetsanalys genomförs. 

• I kapitel 6 diskuteras resultatet av fallstudien och valet av 

multikriterieanalys som metod. 

• I kapitel 7 dras slutsatser kring resultatet av fallstudien. 
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1.4 Bakgrund 

Järnvägen började byggas i Sverige vid 1800-talets mitt. Järnvägen öppnade 

då dörrar till helt nya möjligheter till persontrafik inom landet samt transporter 

till industrier. Utvecklingen av ett svenskt nationellt järnvägsnät tillkom 

någorlunda sent i jämförelse med både Norge och Danmark. Sverige trodde 

länge att järnvägen inte var rätt väg att gå och satsade därför 1829 på 

vattentransporter och därmed låg Göta kanal i fokus. Den gängse inställningen 

i frågor om Sveriges nationella transportinfrastruktur var att sjöarna i första 

hand skulle utnyttjas samt vid behov förbindas med hjälp av diverse kanaler, 

(Bårström & Granbom, 2017). 

 

1845 fick Sverige upp ögonen för järnvägen men endast som ett komplement 

till sjötransporterna. Ungefär ett decennium efter järnvägen byggdes såg man 

dess fördelar och började satsa på den. Byggnationens intensivaste period var 

mellan 1860 – 1900. Staten byggde omkring 5 600 kilometer järnväg som 

kompletterades av 12 000 kilometer av privata järnvägsbolag. Det svenska 

järnvägsnätet var som störst under slutet av 1930-talet och omfattade då 17 

000 kilometer, (Bårström & Granbom, 2017). 

 

Den svenska järnvägen var inledningsvis byggd som enkelspår, men den 

kapacitet som gavs av enkelspår blev snabbt otillräcklig och under 1930-talet 

startades ett program för att bygga ut stambanorna Stockholm – Göteborg och 

Malmö – Katrineholm till dubbelspår. Flera andra banor har även byggts om 

till dubbelspår men än i dag finns det flera sträckor som är enkelspåriga, 

(Bårström & Granbom, 2017). 

 

I takt med att Sveriges befolkning och ekonomi ökade medförde det även att 

transportbehoven och transportvolymerna ökade. Elektrifieringen av järnvägen 

år 1910-1960 var ett betydelsefullt steg för detta ändamål, då både snabbare 

och tyngre tåg gav utrymme för fler tåg per tidsenhet samt för större 

lastförmåga. Men detta var inte tillräckligt utan det fodrades även mer 

spårutrymme för trafiken, (Bårström & Granbom, 2017). 
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2 Teori 

I detta kapitel presenteras den fakta och kunskap som krävs för att senare i 

kapitel 5 kunna genomföra en analys av vilka åtgärder som bör genomföras. I 

kapitlet kommer det att presenteras olika begrepp samt hur olika åtgärder 

påverkar kapaciteten på järnvägen. 

2.1 Vad är kapacitet? 

Järnvägens kapacitet kan definieras som dess förmåga att transportera gods 

samt resenärer längs en viss linje. De förhållande som styr kapaciteten för en 

bana är antalet tåg och hur de samverkar i tidtabellen, vilket mäts med antal 

tåglängder per tidsenhet, (Lundström, Söderström, Backman, & Mattisson, 

2019). 

2.2 Kapacitetsutnyttjande 

Trafikverket redovisar årligen kapacitetsutnyttjande samt 

kapacitetsbegränsningar som mått på den rådande kapaciteten. 

Kapacitetsutnyttjandet är ett mått på infrastrukturens belastning. Trafikverket 

utför beräkningar för kapacitetsutnyttjandet utifrån infrastrukturens belastning 

under ett dygn samt för den tvåtimmarsperiod där linjen är som mest 

trafikerad (max två timmar), (Lundström, Söderström, Backman, & Mattisson, 

2019). De framtagna beräkningarna redovisar hur stor andel av tiden som 

banornas olika linjedelar är belagda med tågtrafik. Genom att årligen 

genomföra en kapacitetsanalys kan det tas fram mått av hela det svenska 

järnvägsnätets kapacitet, (Lundström, Söderström, Backman, & Mattisson, 

2019). 

 

Kapacitetsbegränsningarna som Trafikverket tagit fram presenteras på en karta 

över det svenska järnvägsnätet där linjerna färgkodas efter den beräknade 

kapaciteten. De sträckor som har kapacitetsutnyttjande på 60 procent och 

under tilldelas grön markering, då de anses ha ett lågt kapacitetsutnyttjande, 

vilket medför att banan inte är störningskänslig. De sträckor som har ett 

beräknat kapacitetsutnyttjande mellan 61 – 80 procent markeras med gult och 

anses ha ett medelhögt kapacitetsutnyttjande, vilket innebär att banan är på 

gränsen att bli störningskänslig. För de sträckor som har en 

kapacitetsutnyttjande på över 80 procent ges de en röd markering och anses ha 

ett mycket högt kapacitetsutnyttjande, detta betyder att banan är 

störningskänslig, (Lundström, Söderström, Backman, & Mattisson, 2019). 

2.3 Kapacitetsåtgärder 

Utnyttjande av järnvägens kapacitet beror till största delen på infrastrukturens 

utformning, trafikens intensitet samt på hur fördelningen mellan olika 
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trafikslagen pendeltåg, godståg och snabbtåg sker. Den faktor som har störst 

inverkan på järnvägens kapacitet är hur infrastrukturen är utformad, då en 

smart och effektiv utformning innebär att de andra två faktorerna intensitet 

och trafikslagsfördelning inte påverkar i samma grad. Men det är även den 

svåraste och dyraste faktorn att implementera, (Lundström, Söderström, 

Backman, & Mattisson, 2019). 

 

2.3.1 Enkelspår & Mötesstation 
Trafiken på en enkelspårig järnvägssträcka styrs mestadels av tågmöten. På en 

enkelspårig bana går det endast att köra växelvis i de olika riktningarna. För 

att kunna möta ett tåg i motgående riktning krävs att ett av tågen stannar på 

den mellanliggande mötesstationen. Detta medför att ett av tågen blir 

stillastående och på så sätt blir gångtiden för det stillastående tåget längre, 

(Lindfeldt & Nelldal, 2010). 

 

På grund av beroendet som tågen har till varandra blir konsekvenserna sådana 

att ett tågs försening blir även nästkommande tågs försening då det måste 

invänta det försenade tåget. För att minimera risken att förseningar sprids 

krävs det goda tidsmarginaler i tidtabellen, vilket medför att gångtiden blir 

längre på sträckan, (Lindfeldt & Nelldal, 2010). 

 

Normen för byggnationen av mötesstationer är att de ska kunna hantera 750 

meter långa tåg. Detta innebär att det behöver vara 750 meter plus det 

säkerhetsavstånd som krävs på var sida av mötesstationen. Detta för att kunna 

hantera mötena på ett säkert sätt. Dessa säkerhetsavstånd varierar beroende på 

vilket den önskade hastigheten är samt om samtidig infart önskas, (Lundström, 

Söderström, Backman, & Mattisson, 2019). 

 

Avståndet mellan stationer har även en stor betydelse för kapacitetens storlek 

på en enkelspårig bana, där ett mindre avstånd mellan mötesstationerna 

medför att ett högre antal tåg kan beträda banan. Detta kan vi se i Figur 2 som 

visar att ett stationsavstånd på 10 kilometer för 100 km/h samt samtidig infart 

har en kapacitet på ca 4 tåg per timme och riktning jämför med avståndet är 20 

kilometer då kapaciteten är ca 2 tåg per timme och riktning, (Nelldal, 

Lindfeldt, & Lindfelt, 2009). 

 
Figur 1 visar en schematisk skiss för enkelspår med mötesstationer. 
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Figur 2 visar sambandet mellan stationsavståndet samt antal tåg per timme och riktning för ett 

enkelspår, (Nelldal, Lindfeldt, & Lindfelt, 2009). 

 

2.3.2 Partiellt dubbelspår  
Ett problem med mötesstationer är att under ideala förhållanden medför mötet 

här ett tidstillägg på ca fyra minuter för båda tågen. Denna väntetid kan 

fördelas på båda tågen eller endast på det ena, oavsett medför det en lägre 

resetid, (Nelldal, Lindfeldt, & Lindfelt, 2009). För att öka kapaciteten 

ytterligare kan man bygga ut en mötesstation till ett partiellt dubbelspår. Ett 

partiellt dubbelspår innebär en byggnation av ytterligare ett spår så att det 

bildar dubbelspår över en kortare sträcka vilket möjliggör att två mötande tåg 

kan passera varandra, (Lindfeldt & Nelldal, 2010). 

 

Att bygga ut mötesstationerna till partiella dubbelspår minimerar risken för att 

förseningar sprids mellan de mötande tågen. Samtidigt behöver inte tågen 

stanna till på de olika mötesstationerna vilket medför att tidtabellsflexibiliteten 

blir högre. En nackdel med att bygga om mötesstationer till partiella 

dubbelspår är att funktionen av denna lösning kräver att båda de mötande 

tågen följer tidtabellen så att de beträder dubbelspårssträckan som planerat. 

Om detta inte sker blir följden att det tåg som är i tid måste invänta motgående 

tåg, (Lindfeldt & Nelldal, 2010). 

 
Figur 3 visar en schematisk skiss över partiellt dubbelspår. 
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2.3.3 Dubbelspår 
Genom att bygga dubbelspår behöver inte tågen stanna för tågmöten vilket 

medför att det mötande tågets försening inte påverkar de andra tågen och på så 

sätt sprids inga förseningar, se figur 4. Detta medför att en dubbelspårig bana 

har hög kapacitet samt låg störningskänslighet. En förutsättning för att en 

dubbelspårig bana fungerar på bästa möjliga sätt är att trafiken är homogen, 

vilket innebär att samtliga tåg färdas i samma hastighet, har samma 

uppehållsmönster med mera. En blandning av snabba samt långsamma tåg 

medför att kapaciteten på dubbelspåret inte utnyttjar sin fulla potential. De 

långsammare tågen behöver ett längre headwayavstånd till bakomliggande 

snabbtåg. Detta för att det snabbare tåget ska kunna köra sin tänkta hastighet 

utan att komma ikapp. (Lindfeldt & Nelldal, 2010) 

 
Figur 4 visar en schematisk skiss över ett dubbelspår. 

 

2.3.3.1 Förbigångsstationer  
För att minska problematiken med blandningen av snabba och långsamma tåg 

kan man bygga förbigångsstationer. Ett vanligt utförande för 

förbigångsstationer är att konstruera dem med ett avstånd på cirka 10 

kilometer och växelvis placera dem på vardera sida om spåret, (se Figur 5). 

Detta medför att snabbare tåg har möjlighet att köra om de långsammare 

tågen. Dessa stationer ska vara utformade på så sätt att de kan hantera 750 

meter långa tåg. (Trafikverket, 2019) 

 
Figur 5 Visar en schematisk skiss av Förbigångsstationer med avstånds hänvisning, (Trafikverket, 

2019). 

  

2.3.3.2 Mittplacerat förbigångsspår 
Ett annat alternativ för att minska problematiken med blandning av snabba och 

långsamma tåg är mittplacerat förbigångsspår där de båda spåren delar på ett 

spår som är placerat mellan de båda. Denna lösning kräver lika många växlar 

som förbigångsstationer men den använder mindre yta vilket kan vara 

värdefullt i trånga områden, (se Figur 6), (Trafikverket, 2019). 

 
Figur 6 visar en schematisk skiss av ett mittplacerat förbigångsspår (Trafikverket, 2019) 
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2.3.4 Flerspår  
De sträckor som kräver en hög kapacitet samt där det sker en stor blandning 

av tågtrafik kan det behövas flerspår så att trafiken kan separeras. De nya 

spåren kan byggas intill de befintliga spåren, vilket betraktas som ett 

trafikmässigt integrerat system. Alternativt kan de byggas parallellt med det 

befintliga spåret vilket kan beaktas som att det är ett trafikeringsmässigt 

separat system. En byggnation till flerspår ger möjlighet att lyfta bort de 

snabba tågen från de konventionella banorna. På så sätt ökar kapaciteten för 

godståg och långsammare persontåg som annars hade tvingats att anpassa sina 

rutter efter de snabbare tågen som ofta är av högre prioritet, (Trafikverket, 

2019). 

 
Figur 7 visar en schematisk skiss över flerspår. 

 

2.3.5 Signalsystem 
Signalsystemet är en viktig aspekt att tänka på när de gäller säkerhet och inte 

minst för kapaciteten. Med hjälp av signalsystemet organiserar man trafiken så 

att kapaciteten utnyttjas på ett effektivt sätt. I Sverige används två olika 

system som ger olika förutsättningar för hur trafiken kan bedrivas. Det system 

som används i dagsläget är till störst delen Automatic train control, 

(Trafikverket, 2019). 

2.3.5.1 Automatic train control 
Det mest förekommande systemet när de kommer till signalsystem på 

järnvägen är Automatic train control. Det finns i dagsläget två nivåer av 

Automatic train control, 1 respektive 2. Den första varianten av Automatic 

train control togs i bruk 1980. Sedan utvecklades systemet ytterligare till 

Automatic train control 2, för att klara högre hastigheter för att på så sätt öka 

kapaciteten, (Trafikverket, 2019). Systemet bygger på att de finns olika 

sensorer längs spåren som skickar signaler som visar var tågen befinner sig. 

Det finns även baliser placerade i spåret mellan rälerna som används för 

kommunikation till fordonet, (Trafikverket, 2012). Detta system är ett 

punktformigt system då signalbeskeden endast kan uppdateras vid de olika 

balisgrupperna. Området mellan två signalgrupper kallas för blocksträcka. 

Detta system innebär att endast ett tåg kan beträda en blocksträcka och det är 

på detta vis som tåg kan med säkerhet hållas isär. Blocksträckornas längd har 

stor betydelse för kapaciteten eftersom varje tåg upptar en större tidslucka på 

banan vid längre blocksträckor,  (Trafikverket, 2019). 
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2.3.6 Tidtabell/tidstabellsflexibilitet 
Resande efterfrågan för järnvägen varierar med tiden och där med tidtabellen 

också. Det är därför viktigt att analysera tidtabellens flexibilitet. Det vill säga 

möjligheten att trafikera en bana på olika sätt. När det förekommer blandtrafik 

på en sträcka så kan man påverka järnvägslinjens trafiktekniska egenskaper 

med hjälp av en tillämpad tidtabell. Man kan då välja en tidtabell som rymmer 

många tåg och på så sätt maximera kapaciteten. Detta alternativ är dock inte 

alltid det mest lämpliga då det lättare bildas störningar på sträckan. Som 

tidigare nämnts är kapaciteten på dubbelspår samt flerspår betydligt högre än 

på enkelspår, men det finns även större antal variationer att tillämpa i 

tidtabellen. I dubbelspår/flerspår behöver endast de tåg som färdas i en 

riktning planeras. Detta medför att tågen kan köra tätt efter varandra vilket är 

en viktig aspekt för kapaciteten. (Lindfeldt & Nelldal, 2010) 
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3 Metod  

Under detta kapitel kommer tillvägagångssättet för multikriterieanalysen och 

intervjuer att beskrivas. Det kommer att förklaras varför det tillämpas en 

multikriterieanalys och vilka olika metoder av multikriterieanalys som kan 

tillämpas. 

3.1 Tillvägagångssätt  

Arbetsprocessen inleddes av litteraturstudier där ett flertal banor studerades efter 

dess kapacitetsutnyttjande samt om det fanns planerade kapacitetsåtgärder för 

banan. Detta resulterade i att Ystadbanan valdes då den visade sig vara en 

intressant bana. Studien av Ystadbanan inledes med litteraturstudier där banans 

egenskaper och brister studerades, (se kapitel 4 Områdesbeskrivning). 

Därefter togs tänkbara kapacitetshöjande åtgärder fram för att ge en inblick 

över vad som kan tillämpas på banan. Intervjuer genomfördes med 

branschkunniga personer som ombads att berätta mer ingående om 

Ystadbanan samt problematiken kring den, så som Magnus Backman och Bo 

Viberg. Respondenterna fick sedan de tänkbara kapacitetshöjande åtgärderna 

presenterade. De skulle sedan ge sin åsikt om vilka av de framtagna 

kapacitetshöjande alternativen som var intressanta att studera vidare.  

 

Efter fastställande av vilka alternativ som skulle studeras kunde vidare 

intervjuer med de tidigare nämnda branschkunniga personer genomföras. 

Intervjuerna inledes med att intervjuare ställde allmänna frågor kring 

alternativen. Respondenten svarade på den direkta frågan samt gavs möjlighet 

till att utveckla med fakta som respondenten ansåg intressant för studien.  

En betydelsefull del av arbetet var framtagandet av succesivkalkyler som kom 

att tas fram i samarbete med Bo Viberg. Tillvägagångssättet för analysen 

utfördes genom en multikriterieanalys. För att därmed kunna ta hänsyn till 

flera olika väsentliga aspekter, vilket kommer presenteras senare i arbetet. För 

att tillämpningen av multikriterieanalysen skulle bli trovärdig skickades ett 

formulär till en panelgruppen, där de gav sin åsikt angående hur kriterierna bör 

rangordnas, vilket är ett viktigt steg i multikriterieanalysen. Kombinationen av 

intervjuer och multikriterieanalys bidrog till en större bredd av resultatet då 

intervjuerna kom att komplettera resultatet av multikriterieanalysen. 

3.2 Expertgrupp 

I fallstudien utnämndes en expertgrupp med kompetenta personer inom 

järnvägsbranschen. Gruppens medlemmar valdes ut för att representera olika 

roller inom branschen. Denna grupp är med i bedömningen gällande viktning 

av alternativen. Efter diverse intervjuer skickades ett formulär (se Bilaga 2) ut 

till respektive person som fick komma med sitt utlåtande av situationen. Syftet 
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med expertgruppen var att höja trovärdigheten i rapporten samt att skapa en 

samlad bild utifrån personernas kunskap och erfarenheter. Medlemmarna i 

expertgruppen är: 

 

- Backman, Magnus: Kapacitetsexpert Trafikverket 

- Viberg, Bo: Konsult inom kalkylering Rejlers 

- Berg, Mats : Professor Farkostteknik KTH 

- Jargenius, Patrik : Järnvägsingenjör AFRY 

3.3 Varför tillämpas en multikriterieanalys? 

Multikriterieanalys är ett förekommande verktyg som tillämpas för att 

beskriva hur väl olika alternativ uppfyller ett eller flera önskade syften. 

Metoden syftar på att identifiera de mest lämpliga alternativen samt rangordna 

alternativen efter lämplighet. 

 

Det finns en hel del fördelar med att tillämpa en multikriterieanalys jämfört 

med andra bedömningsmetoder. En fördel för samtliga multikriterieanalys-

metoder är att beslutstagarens ställningstagande framgår på ett tydligt sätt och 

att beslutstagandet därmed blir transparent. Om metoden tillämpas på rätt sätt 

resulterar det i ett strukturerat arbetssätt, (Rosén, o.a., 2009). 

 

En multikriterieanalys brukar användas som ett kommunikationsverktyg 

mellan de olika aktörerna och beslutfattarna. Utgångspunkten med 

tillämpningen av en multikriterieanalys är att jämföra två eller flera scenarier. 

Resultatet av multikriterieanalysen mynnar ut i ett numeriskt värde som ökar 

förståelsen för samtliga parter. Värdet och den ökade förståelsen av 

situationen kan sedan bidra till ett beslutsfattande. Ytterligare en fördel är att 

olika aktörers synpunkter kommer att tas hänsyn till i analysen, även om 

aktörernas olika åsikter skiljer sig, (Dodgson, Spackman, Pearman, & Phillips, 

2009). 

3.4 Olika metoder vid genomförande av en multikriterieanalys 

Det finns olika tekniker vid tillämpning av en multikriterieanalys. Vissa 

metoder identifierar det optimala alternativet medan andra rankar alternativen 

efter hur fördelaktiga de är. Multikriterieanalys tillämpas för komplexa 

situationer där en mängd olika aspekter måste beaktas,  (Rosén, o.a., 2009). 

För att kunna finna en lösning på situation bryter man ner problemen till en 

hanterbar nivå som sedan definieras av ett antal kriterier som bedöms utifrån 

respektive alternativ. Kriterierna bör vara oberoende för varandra, för att 

undvika eventuella dubbelräkningar. Att alternativen är oberoende av varandra 

är också ett krav för vissa av multikriterieanalysmetoder. Gemensamt för 

samtliga metoder är att alternativen och dess fördelning av kriterierna är 
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tydliga samt att det krävs en del uppskattning. Tillvägagångssättet för en 

multikriterieanalys består i regel av följande steg: 

 

1: Identifiera syftet med multikriterieanalysen. 

2: Identifiera olika alternativ. 

3: Identifiera de mål samt kriterier som är kopplade till respektive alternativ. 

4: Beskriva kriterierna mot det förväntande utförandet för respektive alternativ 

samt poängsätta alternativen. 

5: Vikta kriterier. 

6: Beräkna slutvärde för respektive alternativ. 

7: Analysera resultatet. 

8: Genomföra känslighetsanalys. 

Nedan redovisas de vanligaste metoderna vid multikriterieanalys översiktligt, 

(Dodgson, Spackman, Pearman, & Phillips, 2009). 

 

3.4.1 Multiattributmetoden 
Denna metod kan delas upp i tre delar. Den första är att en prestandamatris 

konstrueras, där olika alternativ testas emot kriterier för att få större förståelse 

för alternativets prestanda gentemot kriterierna. Den andra delen är ett 

tillvägagångssätt för att förtydliga om de valda kriterierna är oberoende från 

varandra. Den sista delen går ut på att genom olika metoder bedöma vilka 

parametrar i en matematisk funktion som bör användas så att ett 

åtgärdsalternativ kan beskrivas efter hur fördelaktigt det är. Metoden är 

allmänt erkänd som effektiv men den är i jämförelse med andra metoder 

relativt komplicerad. På grund av dess komplexitet och stora omfattning 

används denna metod i de projekt som har höga krav samt att resurser finns 

tillgängliga för att möta den stora arbetet som denna metod innebär. En 

anledning till att denna metod är omfattande är på grund av att 

osäkerhetshantering är en del av modellen samt att de kriterier som används 

inte behöver vara oberoende, (Rosén, o.a., 2009). 

 

3.4.2 Linjära additiva metoden 
Den mest förekommande multikriterieanalysmetoden är den Linjära additiva 

metoden. Denna metod är en variant av multiattributmetoden fast i förenklad 

form. Metoden bygger på att de framtagna kriterierna poängsätts samt vägs 

samman till en slutgiltig bedömning via viktningssystemet. Den viktade 

poängen tillämpas för varje alternativ som sedan rangordnas, (Dodgson, 

Spackman, Pearman, & Phillips, 2009). 

 

3.4.3 Utsorteringsmetoden 
Utsorteringsmetoden syftar till att identifiera de alternativ som framstår som 

mer rimliga än övriga, men den specificerar inte vilket alternativ som är det 



13 

 

bästa. Det vill säga att ett alternativ anses vara mer fördelaktigt då ett antal 

kriterier tyder på detta, även om kriteriernas vikt beaktas.  

 

En framstående egenskap som metoden besitter är att jämförelsen mellan två 

alternativ kan mynna ut i svaret “svårjämförbara”, vilket kan uppkomma om 

informationen är otillräcklig. Även om detta är fallet kan analysen 

genomföras, vilket kan ses som en fördel i situationer där informationen 

brister,  (Rosén, o.a., 2009). 

 

3.4.4 Analytisk hierarkisk process (AHP) 
AHP-metoden går ut på att kriterier vägs emot varandra i par för att avgöra 

vilket av kriterierna som väger tyngst. Metoden är uppbyggd av tre steg: 

1.    Utveckling av AHP-hierarkin 

2.    Jämförelse parvis mellan kriterierna i den hierarkiska strukturen 

3.    Konstruktionen av en övergripande prioritetsbedömning 

Att metoden jämför alternativen i par gör att det är en mer avancerad metod än 

linjär-additiva metoden som nämndes ovan, men AHP kan dock fortfarandes 

ses som en linjär additiv metod. En av kärntankarna med denna metod är att 

människor har lättare för att göra en bedömning mellan två alternativ istället 

för en absolut bedömning som en del av ett större perspektiv. Denna metod 

kräver en programvara då svaren beräknas med komplicerade 

matrisberäkningar, (Boroushaki & Malczewski, 2008). 

 

3.4.5 Icke-kompensationsmetoden 
Denna metod tillämpas för problem där det framtagits en prestandamatrias där 

beslutsfattaren inte är villig att godkänna kompensation för de kriterier som ej 

uppfyller målet. Med detta menas att om ett alternativ uppfyller i god grad ett 

antal kriterier men faller på andra, tillåts ej de goda kriterierna att kompensera 

de sämre uppfyllda kriterierna. Denna metod är effektiv för att få fram de 

alternativ som uppfyller de ofrånkomliga kraven. Icke-kompensationsmetoden 

behöver kompletteras med andra metoder som är rankbaserade för att kunna 

särskilja de olika alternativen. De metoder som kan användas för detta är till 

exempel AHP samt i den linjära additiva metoden. (Rosén, o.a., 2009) 

 

3.5 Linjära additiva metoden 

3.5.1 Varför Linjära additiva metoden 
Valet av denna metod grundar sig i att den är en lätt genomförd metod samt att 

den är passande för denna typ av arbete. Metoden är även frekvent använd 

vilket höjer trovärdigheten för metoden och därför även detta arbete. De fall 

som kommer tillämpas i denna rapport innehåller ett flertal olika 
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aspekter/alternativ. Alternativen kommer vara oberoende av varandra vilket 

gör att denna metod är rätt att tillämpa då detta är ett krav för den Linjära 

additiva metoden, (Rosén, et al., 2009). Dock kommer en annan poängsättning 

tillämpas då den linjära additiva poängsättningen inte går att tillämpa i denna 

fallstudie.   

 

3.5.2 Arbetsgången för den Linjära additiva metoden 
Arbetsgången för den linjära additiva metoden innebär att kriterier poängsätts 

utifrån samlade fakta samt åsikter av sakkunniga personer. Dessa vägs sedan 

samman till en slutbedömning via viktningssystemet. Samtliga 

åtgärdsalternativs poängsättning viktas, vilket medför att alternativen kan 

rangordnas efter samlad viktad poäng. Detta är en ofta förekommande metod 

som använts vid flera tillfällen med gott resultat. Metoden är även enkel att 

genomföra samt ger en tydlig bild av situationen för beslutsfattarna, (Rosén, 

o.a., 2009). 

 

3.5.3 Framtagning av alternativ  
För att kunna tillämpa en multikriterieanalys måste man ta fram 

åtgärdsalternativ på ett genomtänkt sätt, för att skapa en effektiv 

multikriterieanalys. Vid framtagandet av alternativen bör det läggas extra stor 

vikt på att alternativen ska vara tekniskt, ekonomiskt samt miljömässigt 

genomförbara.  

 

Framtagandet av alternativen skedde genom litteraturstudier samt genom 

intervjuer med sakkunniga personer inom branschen. De framtagna 

alternativen som beskrivs i teori kapitlet presenterades för Magnus Backman 

som jobbar som trafikanalytiker på Trafikverket. Genom hans erfarenhet samt 

kunskap om Ystadbanan kunde han ge sin åsikt om vilka av de framtagna 

kapacitetshöjande alternativen som ska sållas bort och vilka som är intressanta 

att studera vidare. Dessa alternativ presenterades sedan för Bo Viberg som 

arbetar som konsult på Rejlers AB. Viberg gav sedan sin syn på alternativen 

och dess för-/nackdelar. 

 

3.5.4 Beräkningssättet för den Linjära additiva metoden 
Slutbetyget för ett alternativ beräknas genom att alternativet ges ett poäng R 

för varje kriterium, vilket sedan multipliceras med vikten W för kriteriet i. 

Samtliga produkter som genereras för alternativet summeras och blir därmed 

detta alternativs slutbetyg. Formeln för slutbetyget visas i Ekvation 1 nedan.  
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Ekvation 1 visar hur slutbetyget beräknas. 

Denna poängsättning tillämpas för respektive åtgärdsförslag som sedan bidrar 

till att en rangordning av alternativen kan ske, (Rosén, o.a., 2009). 

 

3.5.5 Poängsättning av alternativ  
Poängsättningen utförs genom att för varje kriterium jämförs alternativen med 

varandra. Det alternativ som uppfyller ett kriterium bäst ges den högsta 

poängen i detta kriterium. De andra alternativen jämförs därefter emot detta 

alternativ efter hur väl de uppfyller kriteriet och ges poängen efter hur 

mycket/lite sämre de är. 

3.5.6 Viktning av kriterier  
Det finns olika metoder hur viktning av de olika kriterierna sker i en 

multikriterieanalys. Hur de olika kriterierna viktas är en viktig aspekt för att 

processen vid en multikriterieanalys ska bli lyckad. Viktningsmetoden som 

används i denna fallstudie är Rank Order Centroid. Denna metod tillämpas för 

att beslutsfattarna, med större enkelhet, kan rangordna kriterier istället för att 

vikta dem individuellt. Metoden går ut på att genom Ekvation 2 konvertera 

rangordningen till en vikt för respektive kriterium, (Dodgson, Spackman, 

Pearman, & Phillips, 2009). 

 
Ekvation 2 visar beräkningssättet för viktning, där n=antal kriterier och j= ranking av kriteriet. 

 

Rangordningen sker genom att ett formulär (se Bilaga 2) skickas ut till 

lämpliga personer inom branschen där de ska vikta olika kriterier. De ska sätta 

ett betyg mellan 1 och 5 på kriterierna miljöpåverkan, störningar, tid, ekonomi 

och kapacitet. Där betyget 5 motsvarar det som de anser som viktigast samt 1 

på det som de anser som mindre viktigt. Formulären ska sedan sammanställas 

för att ta reda på vilket betyg de olika kriterierna blev tilldelade. 

 

3.5.7 Känslighetsanalys  
Känslighetsanalys är ett verktyg som tillämpas när man utför en 

multikriterieanalys, där olika intressenterna kan ha olika syn på hur 

problematiken ska lösas. I en utförd känslighetsanalys framgår skillnader i 
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resultatet som kan uppstå beroende på den subjektiva synen expertgruppen har 

på kriteriernas vikt, (Dodgson, Spackman, Pearman, & Phillips, 2009). 

Känslighetsanalysens syfte är att undersöka hur osäkerheter i de olika 

parametrarna påverkar de slutgiltiga resultaten. Att utföra en känslighetsanalys 

är även av intresse vid analyser som lockar allmänt intresse, (Dodgson, 

Spackman, Pearman, & Phillips, 2009). 

 

Tillvägagångssätt vid känslighetsanalys  

Tillvägagångssättet för utförandet av känslighetsanalysen är en jämförelse 

mellan den viktade samt oviktade poängsättningen. Jämförelsen sker mellan 

de summerade poängen för samtliga alternativ. 
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4 Områdesbeskrivning Ystadbanan 

Under detta kapitel beskrivs Ystadbanans utformning, hur landskapsbilden ser 

ut och hur trafikeringen ser ut och har sett ut.  

4.1 Ystadbanans utformning 

Ystadbanan är en av Sveriges mest trafikerade enkelspårbanor. På sträckan 

finns ett stort behov av åtgärder som kan öka kapaciteten på sträckan. 

Tågtrafiken på sträckan dras stundtals med förseningar vilket minskar 

tillförlitligheten på transportsystemet och orsakar en hämmande effekt för den 

regionala utvecklingen, (Sweco, 2015). 

 

Sträckan mellan Lockarp och Ystad, består av en enkelspårig bana som är 

ungefär 55 kilometer lång. 2015 fanns det fem mötesspår i Svedala, 

Lemmeströ, Skurup, Rydsgård och i Rynge. Dessa räckte inte till för det 

kapacitetsbehov som fanns på sträckan och därför byggdes ytterligare två 

mötesstationer till i Skabersjö samt i Vilhelmsborg som stod färdiga i slutet av 

2017 ( se Figur 8), (Backman, 2020). 

 
Figur 8 visar placering av nuvarande mötesstationer,  (järnväg.net, 2020). 

 

Den största tillåtna hastigheten på sträckan Ystad-Lockarp är 160 km/h. 

Sträckan är en del av det Transeuropeiska transportnätet för konventionella tåg 

(TEN), vilket betyder att den har ett högt värde för sammanbindningen av 

infrastruktur till de europeiska banorna. Utöver att vara en del av TEN har 

banan även ett riksintresse för kommunikationer, (Sweco, 2015). Ystadbanan 

har en haft en positiv utveckling med en ökning av antalet resenärer på 

sträckan, dock har kurvan över godstrafiken inte varit ständigt uppåt utan 

stagnerat. Ystadbanan är en viktig del av tågtrafiken i hela Skåne men även i 

Danmark, (Trafikverket, 2015).  
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4.2 Trafikering 

Restiden på Ystadbanan mellan Ystad och Malmö är cirka 51 minuter och 

mellan Ystad och Höör är restiden cirka 90 minuter. Det går två tåg per timme 

i vardera riktning mellan 04:30-22:30, detta blir 36 pendeltåg på Ystadbanan 

dagligen, (Skånetrafiken, 2020). På grund av dagens halvtimmestrafik så 

mötts tågen varje kvart i Svedala och Rydsgård, (Backman, 2020). 

 

Det fanns även en direktförbindelse mellan Köpenhamn och Ystad. Dessa 

resor utfördes av tågen IC Bornholm och en resa däremellan tog cirka 70 

minuter. I december 2014 beslutade dock Danmarks riksdag att avveckla IC 

Bornholm och hänvisade då till Öresundståg samt Pågatåg, vilket drabbade 

resenärerna då de måste byta tåg i Malmö, (Trafikverket, 2015). 

 

Den nuvarande tidtabellen i kombination med befintlig infrastruktur medger 

att ett extra tåg kan trafikera sträckan till exempel på morgonen från Ystad till 

Malmö samt på kvällen från Malmö till Ystad. (Backman, 2020). Bristen som 

kan uppkomma i framtiden enligt Backman (2020) är att det inte går att 

trafikera sträckan mellan Rynge och Svedala med ytterligare ett tåg, då det 

kommer att krocka med mötena i Svedala och Rydsgård. 

 

Enligt en rapport om System 3 som Skånetrafiken publicerat 2017 kan denna 

nya tågtrafik bli aktuell för Ystadbanan 2024, men detta finns det inget beslut 

om ännu. System 3 innebär nya tåg som ska kunna hantera 800-900 sittplatser 

vilket är betydligt mer än dagens 240 sittplatser på Pågatågen X61. Detta 

innebär att ett tågsätt av System 3 kan transportera ungefär 3,5 gånger fler 

passagerare än dagens Pågatåg, (Espling, u.å.). 

Landskapsbilden 

Den runtom liggande jordbruksmarken är i klassintervallet 6-7 mellan Svedala 

och Skurup samt mellan 8-10 på sträckorna mellan Lockarp och Svedala samt 

mellan Skurup och Ystad. Denna höga klass för jordbruksmarken medför att 

utökning av den befintliga järnvägen kommer att ta i anspråk en mycket 

värdefull jordbruksmark. Ur Figur 9 kan vi se järnvägen och hur 

jordbruksklassen längs med järnvägen ser ut. 
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Figur 9 visar en karta över den skånska järnvägen och den jordbruksklass som finns i Skåne, (Region 

Skåne, u.å.). 

 

Mellan Svedala och Skurup är den befintliga järnvägen lagd genom ett  

naturvårdsområde som har fått denna klassifikation då det är ett 

moränlandskap med ett av landet mest välutvecklade dödistopografilandskap. 

Något som även är unikt för platsen är att det finns platåleror. Utöver detta är 

även den geologiska bildningshistorian för landskapet en av de mer 

komplicerade i landet. Dessutom är det en stor vegetationvariation i detta 

landskap samt ett mycket viltrikt område. Längs Ystadbana är det 

dominerande morängrovlera och lerig morän. 
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5 Resultat  

Under detta kapitel beskrivs resultatet av den utförda multikriterieanalysen. 

Alternativen som valdes att gå vidare med beskriv även mer utförligt och 

varför de fick den givna poängen. 

5.1 Alternativ 

I fallstudien berörs tre alternativ som tagit fram genom dialog med Magnus 

Backman samt Bo Viberg, som genom sina kunskaper och erfarenhet 

rekommenderade vilka alternativ som var lämpliga att studera vidare. De 

alternativ som rekommenderades att studera vidare är följande: 

• Partiellt dubbelspår mellan Svedala och Lemmeströ 

• Två mötesstationer, ett söder om Svedala samt ett mellan Vilhelmsborg 

och Ystad 

• Dubbelspår mellan Ystad och Lockarp.  

 

Dessa framtagna alternativ kommer att ställas mot ett jämförelsealternativ. De 

alternativ som valdes bort var: 

• Flerspår 

• Förbigångsstationer 

• mittplacerade förbigångsstationer 

• signalsystem. 

 

5.1.1 Förkastade alternativ 
Flerspår 

Flerspår förkastades på grund av de höga kostnaderna samt att den kapaciteten 

ett flerspår hade medfört inte kommer att nyttjas på Ystadbanan inom en snar 

framtid.  

 

Förbigångsstationer och mittplacerade förbigångsstationer  

I dagsläget är det en enkelspårig bana vilket innebär att alternativen 

förbigångsstationer och mittplacerade förbigångsstationer inte kan genomföras 

då dessa endast är åtgärder som berör dubbelspår. Eftersom de sker till största 

del homogen trafik på Ystadbanan finns det ingen anledning att bygga till 

dessa alternativ, i fallet då en dubbelspårig bana genomförs.  

 

Signalsystem 

Då det redan finns ett modernt signalsystem på Ystadbanan så finns det inte 

möjlighet till att kunna påverka kapaciteten ytterligare med ett förbättrat 

signalsystem.    
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5.1.2 Jämförelsealternativ  
Jämförelsealternativ är ett nollalternativ, vilket innebär att inga åtgärder utförs. 

Nollalternativet ska enbart ses som just ett jämförelsealternativ och inte som 

en möjlig åtgärd. Den enda förändring som kan komma att ske på banan är de 

redan planerade åtgärderna. Detta betyder att det endast går att köra ett tåg till 

på Ystadbanan vilket inte kommer att tillgodose den framtida 

transportförändringen. I jämförelsealternativet tas det inte hänsyn till System 3 

då detta ej är en beslutad förändring. Detta betyder även att de befintliga 

förseningarna och störningarna kommer att fortsätta att uppstå.  

5.1.3 Dubbelspår Ystad-Lockarp 
Detta alternativ innebär att ett helt nytt spår kommer att byggas längs med det 

befintliga spåret mellan Lockarp och Ystad. Det är ett tidskrävande alternativ 

att genomföra, ett sånt här stort projekt brukar delas upp i olika etapper där 

respektive etapp kräver diverse utredningar. Det tar cirka 20+ år att tillämpa 

en 55 kilometer lång sträcka. Alternativet innebär en kostnad på cirka 2 

miljarder kronor där många nya komponenter måste tillkomma, till exempel 

ny-/ombyggnation av 16 broar.  

 

Dubbelspår skulle möjliggöra att den teoretiska kapaciteten för banan ökar till 

16 tåg per timme och håll, detta motsvarar cirka ett tåg var 4 minut. Dock om 

max kapacitet används så medför detta till störningskänslighet då många tåg 

belastar banan samtidigt. Vid byggnationen kommer detta bidra till att 

störningarna ökar samt gångtiden för tågen kommer att förlängas på grund av 

byggnationen. Efter byggnationen skulle dock alternativet medföra att 

störningarna minskar, detta genom att tågen endast kan störa tåg i samma 

riktning, (Backman 2020).  

 

Under byggnationen av dubbelspåret kommer det att ha en negativ påverkan 

på miljön. Diverse maskiner samt materialet kommer att orsaka utsläpp av 

växthusgaser. Byggnationen bidrar även med anspråk på mark, vilket bidrar 

till att landskapsbilden förändras, dyrbar odlingsmark blir obrukbara. det kan 

även komma att påverka djur och växtliv. När sedan byggnationen är 

färdigställd kommer det ha en positiv påverkan då det kan komma att locka 

över resenärer från andra transportmedel.  
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Figur 10 visar Ystadbanan,  (järnväg.net, 2020). 

5.1.4  Mötesstationer 
Alternativet att bygga två mötesstationer, en söder om Svedala och en mellan 

Vilhelmsborg och Ystad skulle innebära att ytterligare ett tåg kan köras i varje 

riktning per timme. Byggnationen av två mötesstationer bidrar även till en 

positiv effekt mot störningar och förseningar, då det finns fler ställen att 

stanna och invänta motgående tåg. Minskningen av störningar kommer 

däremot att vara marginell då det redan finns nio mötesstationer på sträckan, 

(Backman 2020). Under byggtiden kommer det dock att bidra till att 

störningarna på banan ökar som genererar till nedsatt hastighet samt 

avstängning av banan. Att bygga två nya mötesstationer kräver en 

järnvägsplan samt projekteringsarbete m.m. innan arbetet kan påbörjas. Från 

utredning till färdigt projekt tar det cirka 7-8 år att färdigställa, (Backman, 

2020). Detta alternativ kostar cirka 140 miljoner att genomföra. 

 

Byggnationen av två mötesstationer kommer att ha en negativ påverkan på 

miljön, till exempel genom att diverse maskiner och material kommer att 

orsaka utsläpp av växthusgaser. Byggnationen gör även anspråk på mark, 

vilket bidrar till att landskapsbilden förändras, dyrbar odlingsmark blir 

obrukbar och det kan påverka djur och växtliv. 

 

5.1.5 Partiellt Dubbelspår  
Alternativet innebär att det byggs ett 10 kilometer långt partiellt dubbelspår 

mellan Svedala och Lemmeströ. Dubbelspåret som finns inne på Svedala 

station kommer då att förlängas så att det sträcker sig ända till Lemmeströ. 

Valet av denna sträckning uppkom genom att det var en fem minuters sträcka 

av partiellt dubbelspår som krävdes för att kunna möta tidtabellen med 

Figur 12 visar området där mötesstationen ska placeras 

mellan Ystad och Vilhelmsborg,  (järnväg.net, 2020). 

 

Figur 11 visar området där mötesstationen ska 

placeras söder om Svedala,  (järnväg.net, 2020). 
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extratåg, (Backman 2020). Byggnationen medför att två extra tåg kan belasta 

banan i vardera riktningen varje timme. Detta medför att man kan färdas med 

kvartstrafik istället för halvtimmestrafik som är på banan idag. Störningarna 

kommer även att reduceras på banan då motgående tåg kan mötas på en tio 

kilometer lång dubbelspårig sträcka. Detta innebär att tågen inte behöver vänta 

in mötande tåg på samma sätt som de behöver vid mötesstationerna. Dock är 

detta bara en mindre sträcka så förseningar samt störningar minskar bara till 

en viss del.  

 

Vid byggnationen av att partiellt dubbelspår så kommer det att påverka 

störningarna negativt då banan kommer att behövas att stängas av vid vissa 

tidpunkter. Arbetet kan innebära en lägre hastighet för de förbipasserande 

tågen. Järnvägsbron över Trelleborgsvägen kommer även att behöva byggas ut 

vilket är tidskrävande samt kommer att bidra till störningar. Att bygga ett 

partiellt dubbelspår kräver att diverse utredningar genomförs. Från utredning 

till färdigt projekt tar det cirka 7-9 år att färdigställa. (Backman 2020). Detta 

alternativ kostar cirka 360 miljoner. 

 

Byggnationen av partiellt dubbelspår  kommer att ha en negativ påverkan på 

miljön, då till exempel diverse maskiner samt materialet kommer att orsaka 

utsläpp av växthusgaser. Byggnationen bidrar även med anspråk på mark, 

vilket bidrar till att landskapsbilden förändras, dyrbar odlingsmark blir 

obrukbar. Dessutom kan djur och växtliv påverkas. Det partiella dubbelspåret 

sträcker sig längs jordbruksmark som är av klass 6-8 vilket medför att den inte 

belägger samma värdefulla mark som mötesstationerna och dubbelspåret. 

 
Figur 11 visar området för partiellt dubbelspår,  (järnväg.net, 2020). 

5.2 Kriterier 

Via intervjuer med Magnus Backman och Bo Viberg samt med egna 

erfarenheten genom kandidatutbildningen togs lämpliga kriterier fram som bör 

tas hänsyn till vid byggnationerna samt som reflekterade syftet med studien. 

Kriterierna presenterades sedan för Viberg och Backman som fick ge sin syn 

på de framtagna kriterierna. Efter ett antal diskussioner resulterade det till 
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vilka kriterier som bör tas med. Dessa kriterier skickades sedan ut till 

panelgruppen i form av ett formulär, där de fick rangordna de framtagna 

kriterierna mellan 1-5. Där 5 är det viktigaste kriteriet. Resultatet av 

formulären visas i Tabell 1. 

 
Tabell 1 visar panelgruppens svar på enkät. 

kriterier personer Miljöpåverkan Störningar Tid Ekonomi Kapacitet 

Konsult, Railers 4 5 1 2 3 

Kapacitetsexpert 
,Trafikverket 1 3 2 4 5 

Professor, KTH 3 4 1 2 5 

Konsult, AFRY 1 3 2 5 4 

Snitt betyg 2.25 3.75 1.5 3.25 4.25 

Avrundat 
viktningsbetyg 2 4 1 3 5 

 

5.3 Poängsättning av alternativ 

Poängsättningen utfördes genom jämförelse mellan alternativen. Jämförelsen 

skedde genom att insamlad fakta och utlåtande från panelgruppen för samtliga 

alternativ ställdes i relation till varandra. Sammanställning av poängen kan ses 

i Tabell  3. 
 

5.3.1 Miljöpåverkan 
Jämförelsealternativ 

Under detta kriterium är jämförelsealternativet det mest fördelaktiga 

alternativet då det inte bidrar med någon större miljöpåverkan. Dock kommer 

underhållsarbete tillkomma och andra reparationer som kommer kräva 

maskiner samt material som har en negativ påverkan på miljön. 

Jämförelsealternativet innebär att framförande av maskiner endast kommer att 

ske vid underhåll, denna framföring av maskiner kommer även att ske för 

resterande alternativen. Detta medför att det är maskinerna som används under 

byggfasen som är de som spelar roll. Jämförelsealternativet ges poängen 9. 

 

Mötesstationer 

Det näst bästa alternativet är mötesstationerna då det innebär mindre 

byggnation. Denna typ av byggnation är också ett ofta förekommande projekt 

i Sverige. Detta medför att det inte blir några större komplikationer som ett 

mer unikt projekt hade medfört. I jämförelse med de andra alternativen som 

dubbelspår och partiellt dubbelspår så är de mer komplexa samt större projekt 

som bidrar till mer komplikationer samt längre arbetstid. Dessa projekt 

kommer bidra till ännu mer negativ miljöpåverkan. 

 

Mötesstationerna som ska placeras söder om Svedala samt mellan 

Vilhelmsborg och Ystad kan medföra vissa svårigheter med framförande av 
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diverse maskiner som påverkar miljön negativt. Framförandet av dessa 

maskiner kan innebära svårigheter men eftersom det är på stationära punkter 

som bygget genomförs på medför det att tillfälliga grusvägar kommer 

konstrueras vilket medför att framförandet av maskiner kommer att ske 

någorlunda smärtfritt. Dock så kommer byggnationen innebära att tågens 

framföring påverkas negativt då nedsatta hastigheter samt försämrad turtäthet 

kommer innebära att resenärer kommer att föredra bilen under byggnationen, 

vilket innebär en temporär ökning av växthusgaser. Detta kommer dock inte 

vara i samma grad som partiellt dubbelspår samt dubbelspår. 

 

Banan sträcker sig även längs jordbruksmark som är av klass 6-7 samt 8-10 

vilket medför att denna värdefulla mark kommer att tas ifrån jordbruket. Detta 

alternativ tar dock mindre mark i anspråk än dubbelspår samt partiellt 

dubbelspår vilket medför att det bidrar till en lägre miljöpåverkan. 

Byggnationen av mötesstationer kommer även att bidra att ytterligare ett tåg 

per timme kan nyttja banan vilket är positivt för miljön då det kan bidra till ett 

ökat tågåkande.  

 

Byggnation av mötesstationer kommer att påverka miljön negativt som nämns 

ovan men inte i samma grad som alternativen dubbelspår och partiellt 

dubbelspår därav får miljöpåverkan av mötesstationer poängen 7. 

 

Partiellt dubbelspår  

Byggnationen av ett partiellt dubbelspår mellan Svedala och Lemmeströ 

innebär att man bygger en mindre sträcka dubbelspår. Detta innebär en mer 

komplicerad byggnation än mötesstationer. Det krävs även en längre tid i 

spåret som medför längre maskintider som påverkar miljön. För framförandet 

av diverse maskiner kommer det som i tidigare alternativ att byggas 

provisoriska grusvägar för att öka tillgängligheten för maskinerna. Dock 

kommer det bli trångt att komma till i Svedala vilket kommer medföra en 

längre tid för maskinerna. Maskintiden kommer därav bli längre för partiellt 

dubbelspår än byggnationen av två mötesstationer dock är skillnaden 

marginell. Idag finns det en planfri korsning mellan banan och 

Trelleborgsvägen där banan går på en viadukt. Viadukten kommer att behöva 

byggas ut för att få plats med ytterligare ett spår.  

 

Eftersom detta alternativ innebär en byggnation som sträcker sig över cirka tio 

kilometer i kontrast till dubbelspår som sträcker sig cirka 55 kilometer innebär 

det att maskintiden kommer att vara mindre på partiellt dubbelspår. Vid 

byggnationen kommer även spåret behövas stängas av vilket kommer att 

påverka tågens gångtid. Gångtiden kommer att påverkas vid samtliga 

alternativ, mer vid byggnationen av partiellt dubbelspår än mötesstationer och 

mindre än dubbelspår. Det partiella dubbelspåret sträcker sig längs 
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jordbruksmark som är av klass 6-8 vilket medför att den inte belägger samma 

värdefulla mark som mötesstationerna och dubbelspår. Dock ska det även tas i 

beaktande att byggnationen av partiellt dubbelspår har större anspråk på mark 

än mötesstationerna men mindre än dubbelspåret.  

 

När byggnationen sedan är färdigställd kommer detta medföra att ytterligare 

två tåg per timme kan kunna trafikera banan. Detta kommer i längden bidra till 

att resenärerna kommer att se tåget som ett mer attraktivt transportmedel. 

Byggnationen av partiellt dubbelspår kommer att bidra till en negativ 

påverkan, men med tiden kommer denna negativa påverkan att minska då 

ytterligare tåg belastar banan. Därav fick partiellt dubbelspår poängen 6. 

 

Dubbelspår 

Byggnationen innebär att ytterligare ett spår kommer att byggas längs med det 

befintliga spåret. Detta är en stor byggnation som kräver lång tid för diverse 

maskiner. Även om denna byggnation är förekommande i Sverige 

förekommer ofta komplikationer då projektet är så omfattande. Exempel på 

komplikationer kan vara problematiken av spårtid, samspelet mellan arbetare 

med mera. Dessa komplikationer har en negativ miljöpåverkan. Detta 

alternativ medför även att 16 nya samt befintliga broar kommer att behöva 

byggas/byggas om. Broar är mycket material och maskin krävande vilket 

medför att dessa broar kommer att leda till miljöpåverkan. Dubbelspårets 

totala negativa påverkan minskas av att kapaciteten ökar. Detta kommer att 

göra järnvägen mer attraktiv för resenärerna och kommer därför att förflytta en 

del transporter från bil. 

 

Som tidigare nämnt innebär dubbelspår att mer mark tas i anspråk än samtliga 

andra alternativ, vilket leder till att detta alternativ har störst negativ påverkan 

ur markanspråkaspekten. Alternativet innebär även en längre byggtid än de 

resterande alternativen vilket innebär att mängden material samt maskintid är 

högre. 

 

Dubbelspår är det minst fördelaktiga alternativet då det innebär ett omfattande 

byggnationsarbete vilket medför en större grad av miljöpåverkan. Detta vägs 

upp av den aspekten att ett dubbelspår medger en högre kapacitet som då kan 

bidra till en mer konkurrenskraftig järnväg. Eftersom byggnationen av detta 

medför en stor miljöpåverkan samt att den positiva påverkan endast utnyttjas 

om den nya kapaciteten används i tillräckligt stor utsträckning. Därav ges 

dubbelspår poängen 1. 
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5.3.2 Störningar 
Jämförelsealternativ 

Att inte utföra någon åtgärd alls som jämförelsealternativet innebär skulle 

påverka störningarna negativt, inte endast på Ystadbanan utan även vidare till 

andra banor i det närliggande järnvägsnätet. Idag förekommer de en hel del 

störningar på banan då den är hårt belastad och förekommer det något fel på 

banan påverkar det samtliga tåg. Detta alternativ bidrar inte till en förbättring 

mot de störningarna som finns på banan idag. Därav får detta alternativ 

poängen 0.   

 

Mötesstationer 

Detta alternativ medför att störningarna minskar då det tåg som utsätts för en 

störning kan undvikas vid ytterligare två mötesstationer. Skillnaden i 

störningar kommer att vara begränsad men kommer ändå att bidra till en 

minskning. Byggnationen av mötesstationerna kommer att under byggtiden att 

bidra till en ökning av störningar. Detta förstärks av att bygget sker på två 

platser på banan vilket medför mer störningar än om endast en mötesstation 

byggts.  

 

Mötesstationer kommer att totalt innebära att störningarna minskar och därav 

är det bättre än jämförelsealternativet, vilket innebär ett högre betyg. Däremot 

minskar det inte störningarna i samma utsträckning som partiellt dubbelspår 

och dubbelspår vilket innebär att det ges lägre poäng än de alternativen. På 

grund av dessa nämnda för/nackdelar ges mötesstationerna poäng 3. 

 

Partiellt dubbelspår 

Vid byggnationen av att partiellt dubbelspår så kommer det att påverka 

störningarna negativt då banan kommer att ha behov av att stängas av vid 

vissa tidpunkter. Arbetet kan innebära en lägre hastighet för de 

förbipasserande tågen. Järnvägsbron över Trelleborgsvägen kommer även att 

vara i behov av utbyggnad vilket är tidskrävande som kommer att bidra till 

störningar. Då partiellt dubbelspår är en mer tidskrävande byggnation än 

mötesstationerna kommer detta medföra att fler störningar kommer att bildas 

vid byggnationen av ett partiellt dubbelspår. Dock är störningarna vid 

byggnationen mindre än vid byggnationen av dubbelspår.  

 

När byggnationen sedan är färdigställd kommer ett partiellt dubbelspår att 

minimera störningarna. Tågen kommer då ha en tio kilometer lång sträcka att 

mötas på. Detta innebär att tågen inte behöver vänta in mötande tåg på samma 

sätt som de behöver vid mötesstationerna. Dock är detta bara en mindre 

sträcka så förseningar samt störningar minskar bara en del jämfört med 

dubbelspår. Eftersom slutresultatet bidrar till en viss förbättring av 

störningarna så kommer alternativet få poängen 6.  
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Dubbelspår  

Byggnationen av ett dubbelspår är det alternativet som påverkar störningarna 

mest vid byggnationen. Då det är klart det största projektet och spåret kommer 

behövas att stängas av vid ett flertal tillfällen vilket orsakar störningar. För 

byggnationen av ett dubbelspår krävs även att många broar byggs ut/om, 

vilket är väldigt tidskrävande och kommer att påverka störningarna negativt. 

 

När byggnationen sedan är färdigställd kommer den bidra till att störningarna 

kommer att minska markant då tågen inte behöver vänta in eller förhålla sig 

till motgående tåg. Om de skulle bli något fel på det ena spåret så kan den 

andra spåret fungera som en sorts reserv. Detta är en stor fördel i jämförelse 

med föregående alternativ. Byggnationen av ett dubbelspår kommer att öka 

störningarna under en viss tid därefter kommer problematiken med 

störningarna minska markant därav får den poängen 8. 

5.3.3 Tid 
Tiden det tar att utföra de olika byggnationerna varierar till stor del mellan de 

olika alternativen. Eftersom jämförelsealternativet innebär att inga åtgärder 

utförs och tiden blir då noll ges alternativet därav poängen 10. Byggnationerna 

av mötesstationerna är det alternativ som tar minst tid att utföra cirka 6-7 år 

från planering till färdig byggt, därefter är det partiellt dubbelspår som tar 

cirka 7-9 år. Det mest tidskrävande alternativet är byggnation av dubbelspår. 

Tiden det tar att bygga ett dubbelspår kan variera mycket på grund av många 

olika aspekter och det tar cirka 20+ år att färdigställa. På grund av den stora 

skillnaden i tid mellan dubbelspår och de andra alternativen tilldelas 

dubbelspår poängen 0. Eftersom mötesstationer samt partiellt dubbelspår är 

snarlika i tid med en skillnad på cirka ett år bör dessa alternativ få 

näraliggande poäng. Om både dubbelspår och mötesstationer byggs på 20 

respektive 6 år, är det en skillnad på 14 år mellan dem och mötesstation tar 

nästan en tredjedel av tiden ges mötesstationer poäng 8. Partiellt dubbelspår 

får 7 poäng eftersom den tar längre tid men endast med cirka 1 års marginal. 

5.3.4 Ekonomi 
Kostnaden för de olika byggnationerna är ett väsentligt kriterium när man 

utför järnvägsprojekt. Då ekonomin är snäv samt ska tillämpas på samtliga 

banor i det svenska järnvägsnätet. byggnationen till dubbelspår är stort och 

kostsamt projekt i jämförelse med de andra alternativen, som visas i tabell 3. 

Därav får dubbelspår poängen 0. Byggnationen av ett partiellt dubbelspår är 

också ett kostsamt projekt men 5 gånger billigare än dubbelspår, därav får 

byggnation av ett partiellt dubbelspår poängen 7. 

 

Byggnationen av två mötesstationer är ungefär hälften av kostnaden jämfört 

med partiellt dubbelspår. Dock är inte skillnaden så stor mellan partiellt 

dubbelspår och mötesstationer därav får mötesstationerna poängen 8. Det 
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alternativet som påverkar ekonomin minst är jämförelsealternativet på grund 

av att ingen åtgärd vidtas. De enda kostnaderna som tillkommer är eventuella 

reparationer samt underhåll men de förekommer även på de övriga 

alternativen, poängen blir därav 10. För hela succesivkalkylen se Bilaga 1. 
 

Tabell 2 visar kostnaderna för de olika alternativen. 

Alternativ Kostnad 

Dubbelspår 1 976 459 977 kr 

Partiellt dubbelspår 369 455 286 kr 

Mötesstationer 178 427 176 kr 

 

Resultatet av poängsättningen kan ses i tabellen nedan. 

Tabell 3 visar poängsättningen av samtliga alternativ för samtliga kriterier. 

Alternativ/kriterier JA Dubbelspår Partiellt dubbelspår Mötesstation 

Miljö 9 1 6 8 

störningar 0 8 6 3 

tid 10 0 7 8 

ekonomi 9 0 7 8 

kapacitet 0 10 6 4 

 

5.3.5 Kapacitet 
Jämförelsealternativ 

Att inte vidta någon åtgärd alls kommer inte att påverka kapaciteten. Det 

innebär att banan kommer att vara densamma. Eftersom kapacitet är en sån 

väsentlig punkt för studien bidrar det till att jämförelsealternativet får poängen 

0. 

 

Mötesstationer 

Under byggtiden för mötesstationerna minskar kapaciteten för banan då den 

behöver stängas av under vissa moment samt att en nedsatt hastighet på tågen 

kan krävas. Det färdigställda alternativet bidrar med att det kan köras 

ytterligare ett tåg i varje riktning per timme, denna ökning är klart bättre än 

jämförelsealternativet men inte lika bra som de övriga alternativen. I 

jämförelse med dubbelspår medför detta alternativ endast en bråkdel av vad 

dubbelspår ger, samt 50 procent av vad partiellt dubbelspår ger. På grund av 

den låga kapacitetsökning som detta alternativ medför ges den poängen 3. 

 

Partiellt dubbelspår  

Byggnationen av ett partiellt dubbelspår skulle medföra att kapaciteten 

kommer att minska under byggnationen. När sedan byggnationen färdigställts 

kommer två tåg till i vardera riktningen kunna belasta banan. Dock kommer 

tågtrafiken då bli väldigt pressade och störningskänslig om något skulle hända 

på banan. En byggnation av ett partiellt dubbelspår har dubbelt så stor ökning 
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gentemot byggnationen av mötesstationer. Dock är byggnation av dubbelspår 

cirka 4 gånger bättre om man tittar på kapacitetsökningen. Partiellt dubbelspår 

får poängen 6.   

 

Dubbelspår 

Som nämnt tidigare är dubbelspår den byggnationen som tar längst tid att 

bygga, detta bidrar också till att kapaciteten kommer vara begränsad under 

tiden byggnationen sker. När byggnationen färdigställts kommer kapaciteten 

att öka markant då hela 16 tåg kan belasta banan i vardera riktningen. En 

förutsättning för att detta ska fungera är att samtliga tåg färdas med samma 

gångtid. Att belasta banan med 32 tåg är även väldigt störningskänsligt då det 

är den teoretiska maxkapaciteten. Eftersom detta alternativ innebär en stor 

kapacitetsökning ges det poängen 10. 

5.4 Viktning 

Efter att panelgruppen svarat på 

formuläret sammanställdes svaren i Tabell 

1. Därefter skapades viktningen av 

kriterierna med hjälp av ROC-metoden. 

Graf 1 visar att kriteriet kapacitet fick 

högst procent, 45. Detta betyder att det 

anses som det viktigaste kriteriet av 

panelgruppen. Därefter kom störningar 

på 26 procent, ekonomi på 16 procent, 

miljö på 9 procent samt tid på 4 procent. 

5.5 Resultat av multikriterieanalys 

Multikriterieanalysen för fallstudie på Ystadbanan resulterade i att byggnation 

av ett dubbelspår längs banan är det mest fördelaktiga alternativet. Därefter 

kom partiellt dubbelspår samt mötesstationer. Att inte utföra någon åtgärd fick 

ett lågt betyg på grund av att vikten av kapacitet samt störningar värderades 

högt av panelgruppen. Dubbelspår hamnar efter utförd multikriterieanalys på 

6,71 poäng och är därav det bästa alternativet enligt multikriterieanalysen. 

Partiellt dubbelspår hamnar efter utförd multikriterieanalys på 6,20 poäng och 

blev därav det näst bästa alternativet. Mötesstationer hamnade sist efter utförd 

multikriterieanalys på 4,89 poäng. Jämförelsealternativet hamnade efter utförd 

multikriterieanalys på 2,62 poäng. 

Graf 1 visar resultatet på viktningen efter 

utförandet av ROC-metoden 
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Tabell 2 visar resultatet av multikriterieanalysen 

Alternativ/kriterier Vikt JA 
Viktat 

dubbelspår 
Viktat partiellt 

dubbelspår 
Viktat 

Mötesstation 

Miljö 0,09 0,81 0,09 0,54 0,72 

Störningar 0,26 0,00 2,05 1,54 0,77 

Tid 0,04 0,40 0,00 0,28 0,32 

Ekonomi 0,16 1,41 0,00 1,10 1,25 

Kapacitet 0,46 0,00 4,57 2,74 1,83 

Summa 1,00 2,62 6,71 6,20 4,89 

5.6 Känslighetsanalys  

För det viktade resultatet där panelgruppen rangordnade olika alternativen 

blev dubbelspår det bästa alternativet med 6,71 poäng, vilket motsvarar 33% 

av totala poängen. Om man sedan tittar på det oviktade alternativet så 

hamnade dubbelspår på sista plats på 19 poäng, vilket motsvarar endast 17 %. 

Enligt det oviktade resultatet blev partiellt dubbelspår att föredra. 

 
 

Graf 2 visar resultatet av den oviktade 

multikriterieanalysen i procent. 

      

Graf 3 visar resultatet av den viktade 

multikriterieanalysen i procent. 
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6 Diskussion  

Syften med denna fallstudie var att studera Ystadbanan och finna lämpliga 

lösningar för att höja den nuvarande kapaciteten. Den rådande 

kapacitetssituationen kommer att granskas utifrån de förbättringsmöjligheter 

som kan vidtas. För att förbättringsmöjligheterna inte endast ska fokusera på de 

alternativen som bidrar till den bästa kapacitetsökningen kommer en 

multikriterieanalys tas fram för fallet, för att beakta nyckelaspekterna. 

6.1 Arbetets struktur och metod  

Den genomförda multikriterieanalysen visade sig vara ett strukturerat och 

tydligt sätt att använda sig av. Metoden utgår från hållbarhetsbegreppen att 

inkludera ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Multikriterieanalysen tog i 

beaktande de framtagna kriterierna, vilket sedan enkelt kunde sammanställas. 

Problematiken med nyttjandet av multikriterieanalysen i detta fall var att 

kapacitet fick en överlägset bäst viktning vilket resulterade till att dubbelspår 

är att föredra. Efter konsulterat med personer med många år inom branschen 

så är det inte något alternativ då kostnaderna blir alltför höga och det finns 

många banor som är av behov av upprustning. Genom tillämpningen av 

känslighetsanalysen sågs tydliga skillnader gentemot de viktade och de 

oviktade resultaten. Om arbetet inte hade haft en panelgrupp som viktat de 

olika alternativen hade slutresultatet blivit att partiellt dubbelspår var att 

föredra före dubbelspår som blev resultatet efter de viktade. 

Känslighetsanalysen visade att viktningen har stor betydelse för resultatet. 

Förutom att det föredragna alternativet förändrades visade det sig att de 

billigare alternativen inklusive jämförelsealternativet var att föredra framför 

dubbelspår, (se graf 2).  

 

Resultatet och arbetet skulle fått en större vetenskaplig grund om en mer 

omfattande expertgrupp använts. Den önskade expertgruppen skulle då även 

innehållit personer som miljökonsulter, Skånetrafiken, entreprenörer, 

geotekniker och landskapsarkitekter. Dessa hade ökat bredden av kompetens 

hos panelgruppen och på så sätt redovisat ett mer rättvist resultat. För att få 

ännu mer trovärdiga lösningar på kapacitetsproblematiken på Ystadbanan 

kunde man anordna ett möte med samtliga intervjuade personer. Under mötet 

skulle de diskutera vilka alternativ som skulle bidra till att öka kapaciteten på 

Ystadbanan. Detta skulle leda till ett mer trovärdigt alternativ. De framtagna 

alternativen kom nu fram genom enskilda intervjuer med Backman och 

Viberg.  

  

De genomförda successivkalkylerna kunde bearbetats vidare då vi endast 

diskuterade med en person som arbetar med successivkalkyler. Man kunde 
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arbetat mer kring liknande fall och på så sätt bilda sig en uppfattning om 

kostnaderna hos de olika alternativen. De fanns även en hel del andra 

parametrar som successivkalkylen inte tog hänsyn till, bland annat de 

geotekniska förutsättningarna samt framförandet av diverse maskiner m.m. 

För att få en bättre helhetsbild av situationen bör samtliga parametrar finnas 

med i kalkylen. Dock genomfördes endast denna successivkalkyl för att kunna 

jämföra alternativen i multikriterieanalysen.  

6.2 Vilka kriterier bör tas hänsyn till? 

De kriterierna vi valde att gå vidare med i multikriterieanalysen var miljö, 

störningar, tid, ekonomi och kapacitet. Dessa kriterier anser vi är till god 

grund för beslutfattarna att fatta ett beslut om situationen. Dock kunde man 

gått djupare in i kriterierna och delat upp de framtagna kriterierna i mindre 

delar och på så sätt få en bättre helhetsbild av situationen. Till exempel kunde 

man delat upp ekonomin i en kostnad för maskinerna och en kostnad för 

materialet. På så sätt får man en bättre bild över ekonomin och har då större 

möjlighet att minimera onödiga kostnader. En sådan uppdelning kunde ske på 

samtliga kriterier för att få en mer djupgående analys. 

6.3 Vilken/vilka åtgärder bör genomföras på Ystadbanan?  

Multikriterieanalysen resulterade till att dubbelspår är det mest fördelaktiga 

alternativet utifrån de framtagna kriterierna. I multikriterieanalysen fick 

byggnationen av dubbelspår 6,71 poäng som är 0,41 poäng mer än partiellt 

dubbelspår,1,82 mer poäng än mötesstation och 4,09 högre än jämförelse 

alternativet. Dock tas inte kapitalknapphet i beaktande även om kriteriet 

ekonomi finns med som ett kriterium i fallstudien. Eftersom det är många 

banor i Sverige som är i stort behov av upprustning behöver resurserna 

fördelas efter vad som ger högst effekt för den lägsta kostnaden. Ett kriterium 

som kapitalknapphet skulle medföra att de billigare alternativen skulle få en 

högre poäng och på så sätt bidra till att resultatet avspeglar verkligheten på ett 

bättre sätt.  

 

Eftersom den kapacitetsökning som ett dubbelspår hade medfört inte kommer 

nyttjas inom en snar framtid, i samband med den höga kostnaden för denna 

åtgärd anses detta alternativ att inte vara rimligt, då dessa resurser kan nyttjas 

bättre på andra sträckor. Om fokus istället läggs på de billigare alternativen 

jämförelsealternativ samt två mötesstationer som är ekonomiskt hållbara, så 

uppfyller de inte kriterierna såsom störningar och kapacitet. På grund av att de 

inte uppfyller de tidigare nämnda kriterierna som är de högst viktade innebär 

det att förslagen förkastas. Partiellt dubbelspår är det alternativ som är näst 

mest fördelaktigt enligt multikriterieanalysen. Eftersom detta alternativ 

uppfyller målen och kriterierna på ett bra sätt, samt att kostnaden för denna 
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åtgärd är motiverbar anses den vara det alternativ som bör genomföras. Detta 

val stärks även av de experter som intervjuats. 

 

6.3.1 Vad blir den kapacitetsökande effekten av 
alternativet/alternativen? 
Det alternativet som rekommenderas är partiellt dubbelspår mellan Svedala 

och Lemmeströ. Alternativet innebär att man kan köra kvartstrafik, men att 

belasta banan så hårt kommer att leda till att banan blir störningskänslig och 

på så sätt kan problematik på banan uppstå. För att möta kapacitetsbehovet 

men ej orsaka onödiga störningar kan det kan köras kvartstrafik under 

rusningstiderna där det är som mest brist och halvtimmestrafik under 

resterande del av dagen. Alternativet att bygga dubbelspår mellan Lockarp och 

Ystad är det alternativet som bidrar till den klart högsta kapacitetsökningen. 

Hela 16 tåg kan trafikera banan per håll och timme, vilket skulle innebära att 

ett tåg avgår cirka var fjärde minut. En förutsättning för att denna trafikering 

ska fungera är att samtliga tåg är homogena. Att belasta banan med 32 tåg per 

timme är även väldigt störningskänsligt då det är den teoretiska 

maxkapaciteten. En kapacitet av denna storlek är inget som Ystadbanan är av 

behov av i dagsläget och inte inom en snar framtid. Byggnation av två 

mötesstationer en söder om Svedala och en mellan Vilhelmsborg och Skurup 

är de alternativ som bidrar till den minsta kapacitetsökningen. Att bygga till 

två nya mötesstationer på en 55 km lång sträcka där det redan i dagsläget finns 

7 mötesstationer anses som en otillräcklig åtgärd då det inte bidrar till någon 

större kapacitetsökning. Detta alternativ bidrar med att det kan köras 

ytterligare ett tåg i varje riktning per timme. Denna ökning anses som 

otillräcklig då resandet på järnväg förväntas öka och därav kommer denna 

ökning snabbt att bli förbrukad. 

 

6.3.2 Vad blir kostanden för alternativet/alternativen? 
Kostnaden för de olika alternativen varierar mycket. De billigaste alternativet 

är byggnationen av två mötesstationer, vilket alternativ innebär en kostnad på 

cirka 180 miljoner kronor enligt den framtagna successivkalkylen. Partiellt 

dubbelspår innebär en kostnad på cirka 370 miljoner enligt successivkalkylen. 

Det sista alternativet som undersöktes var dubbelspår. Detta alternativ är det 

dyraste att genomföra med en kostnad på cirka 2 miljarder.   
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7 Slutsats 

Resultatet av den slutförda fallstudien blev att partiellt dubbelspår var att 

förespråka, på grund av den rimliga kostnaden samt den effekt den ger. 

Byggnationen av ett partiellt dubbelspår medför att två extra tåg kan belasta 

banan per timme och håll. Enligt multikriterieanalysen som togs fram fick 

dock dubbelspår den högsta poängen. Detta förslag förkastades då kostnaden 

blev för hög. De två alternativen nya mötesstationer samt 

jämförelsealternativet förkastades också på grund av att de inte uppfyller en 

del viktiga kriterier. Kostnaden för partiellt dubbelspår uppgår till cirka 370 

miljoner kronor.  

 

8 Fortsatt arbete 

Det kunde varit av intresse att jämföra tre olika dragningar av partiella 

dubbelspår istället för att jämföra tre helt olika lösningar som utförts i denna 

fallstudie. Att bygga ett dubbelspår är kostsamt och kanske inte det rimligaste 

alternativet. Detsamma gäller mötesstationer. Det har redan byggts många 

mötesstationer på sträckan och som beskrivits tidigare så löser de inte 

problematiken på banan.  

 

Det kunde också vara av intresse att gå in djupare i kostnader samt de 

geotekniska förhållandena. I denna fallstudie berörs endast detta på ytan, för 

att få en mer rättvis bedömning av de olika alternativen skulle detta behövas 

granskas mer ingående. 
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9 Bilagor 

Bilaga 1 visar succesiv kalkylerna  
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Bilaga 2 visar det utskickade formuläret 
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