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Sammanfattning
Fortum Distribution som ingår i Fortumkoncernen ansvarar för elförsörjning till kund. Uppgiften
med detta examensarbete är att skapa en applikation i syfte att visa hur man kan använda GIS
(Geografiska Informationssystem) för att korta ned inställelsetiden vid strömavbrott. Den 1/1
2006 infördes en lagreglering (Ellagen, kap 10, § 9-16) om avbrottsersättning, därför vill
energibolagen minska avbrottstiden så mycket som möjligt, bland annat genom att korta ned
inställelsetiden. Analyser som baseras på NVDB-data, ska göras för att påvisa nyttan med GIS
hos Fortum Distribution. Examensarbetet avgränsas geografiskt till Fortums Distributions
koncessionsområde i Värmlands län, den del av Västra Götalands län som tidigare var
Skaraborgs län samt Bergslagen.
Genom att skapa en databas innehållande attribut och domäner, vägdata från NVDB samt Fortum
Distributions data, läggs grunden som inställelsetiden ska beräknas från. Ett nätverk baserat på
vägdata från NVDB skapas i databasen. Nätverket består av olika attribut som fungerar som
restriktioner (trafikregler) och beskrivningar. I funktionen Network Analyst i ArcGIS kan man
göra analyser baserade på nätverket såsom ruttberäkningar, underlag för beslutsfattande gällande
driftförrådsplacering samt vilken servicetekniker som skall åka till ett elavbrott. Framtida
användningsområden kan vara positionering av servicetekniker samt framkomlighetsinformation.
Vår uppfattning är att vår applikation ger Fortum det datastöd som behövs för att minska
avbrottstiden i de regionala näten och därmed även sänka kostnaderna för avbrottsersättning.
Synergieffekten blir nöjdare kunder. Dessutom kan Fortum optimera kostnadseffektivitet och
nöjd kund index genom att även införa analyserna.

Abstract
Fortum Distribution is a division of Fortum and is responsible for distributing electricity to the
customers. The purpose of this degree project is to create an application that will show how to
use GIS (Geographic Information Systems) to shorten the time of appearance for a maintenance
technician in case of a power failure. Time of appearance implies the time the maintenance
technician needs to get to the location of the power failure. The power companies are by law
liable to pay compensation to customers in case of a power failure. According to this law
(Ellagen, chapter 10, § 9-16) it is in the power companies interest to shorten the time of the
power interruption. Other analysis, based on NVDB-data, shall demonstrate the benefits of GIS at
Fortum Distribution. The degree project is defined geographically by Fortum Distributions
territory in Värmlands län, the part of Västra Götalands län formerly known as Skaraborgs län
and Bergslagen.
The created database containing attributes and domains, street data from NVDB and the data of
Fortum Distribution is the basis from where the time of appearance is determined. A network is
created in the database and is based on the street data from NVDB. The network contains
different attributes that acts as restrictions (traffic regulations) and descriptors. In Network
Analyst, an extended function of ArcGIS, analysis can be made. These analyses are based on the
network. Time of appearence, optimal route and closest facilies is being analyzed in Network
Analyst. Route directions will be generated in these analyses. Analyses that have been made are
distance in time or length, to or from a location. Further analysis may attach positions that are
located in a determined distance of time or length.
Our opinion is that our application gives Fortum the computer aid needed to reduce the time of
appearance in case of a power failure in the regional electrical network and consequently also
reduce the costs for compensation for the power failure. The synergy effect is satisfied customers.
Furthermore, Fortum can optimize efficiency in terms of costs and satisfied customers index by
introducing the analysis.

Innehåll
INLEDNING.................................................................................................................................................................7
BAKGRUND ................................................................................................................................................................7
Det svenska elnätet ...............................................................................................................................................7
Fortum ..................................................................................................................................................................8
Uppgift/Arbetsområde...........................................................................................................................................9
SYFTE .......................................................................................................................................................................11
MÅLSÄTTNINGAR/ARBETSUPPGIFTER ......................................................................................................................11
AVGRÄNSNINGAR .....................................................................................................................................................11
METOD, SEKRETESS OCH MATERIAL.............................................................................................................12
METOD .....................................................................................................................................................................12
SEKRETESS ...............................................................................................................................................................12
MATERIAL ................................................................................................................................................................12
Programvaror .....................................................................................................................................................12
INDATA.....................................................................................................................................................................13
NVDB..................................................................................................................................................................13
Fortum Distributions data över personal, förråd, ställverk, regionnät ..............................................................14
Bakgrundsdata ....................................................................................................................................................14
RESULTAT ................................................................................................................................................................15
INSTÄLLELSETID .......................................................................................................................................................15
ÖVRIGA ANALYSER ..................................................................................................................................................15
VÄGBESKRIVNING ....................................................................................................................................................20
UTVÄRDERING/DISKUSSION ..............................................................................................................................21
SLUTSATSER ............................................................................................................................................................24
TACKORD .................................................................................................................................................................25
REFERENSLISTA.....................................................................................................................................................26

BILAGA 1 BEGREPP ...............................................................................................................................................26
BILAGA 2 DATABASBESKRIVNING ...................................................................................................................29
BILAGA 3 NETWORK DATASET VAGAR_ND ..................................................................................................37

Inledning
Bakgrund
Det svenska elnätet
Elnätet i Sverige består idag av ca 62 000 mil ledning och kabel. Det övergripande ansvaret
för elsystemen i Sverige ligger hos det statliga affärsverket Svenska Kraftnät. Svenska
Kraftnät har förutom ansvaret för stamnätet också det så kallade systemansvaret för det
svenska kraftnätet. Att Svenska Kraftnät har systemansvaret innebär att de skall se till att
elsystemet hela tiden är i kortsiktig balans, det vill säga att elnätet ej blir överbelastat.
Anledningen till att staten via Svenska Kraftnät äger stamnätet är att det skall garanteras en
neutral tillgång till stamnätet för alla aktörer på elmarknaden. Detta förhållande skall skapa
förutsättningar för en sund konkurrens i handeln med el.
Det svenska elnätet är indelat i tre typer av nät1.
1. Stamnätet, ägs av svenska staten och förvaltas av Svenska Kraftnät, innefattar de
ledningar, ställverk och transformatorer som hanterar de största nominella2
spänningarna (220 och 400 kV). Kraftöverföringen mellan olika delar av Sverige sker
via stamnätet. Nätet består av ca 1500 mil ledning3. Nätet binder samman det svenska
nätet med våra grannländers.
2. Regionnätet, ägs och förvaltas av olika regionnätsägare, binder samman stamnätet
med lokalnätet. Regionnätet består till största delen av luftledningar. Andelen
jordkabel i regionnätet har ökat på senare år. Regionnätet kan också binda samman
stora industrier med stamnätet. Spänningsnivån i regionnätet ligger mellan 30–130 kV.
3. Lokalnätet, som ägs och förvaltas av olika lokalnätsägare, binder samman regionnätet
med slutanvändarna av elkraft. Spänningsnivån i detta nät uppgår till max 30 kV.
Ställverk fördelar och transformerar ned en högre spänning till en lägre spänning. Bild 1
ger en översiktlig beskrivning om det svenska elnätets uppbyggnad.

1

http://www.svk.se/web/IFrame.aspx?id=5455 , tillgänglig 2008-04-23
Spänningsvärdena är alltså teoretiska, i verkligheten kan värdet variera. Muntligt Leif Lindvall, Walter
Hansson EL AB Kungsbacka.
3
http://www.risknet.foi.se/el/fakta/svenskelforsorjning.htm , tillgänglig 2008-05-14
2
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Bild 1 Elkraftsystemets struktur. Källa: Fortum Distribution

Fortum
Fortum har ca 8300 anställda och 2007 omsatte man drygt 4 400 miljoner Euro4.
Verksamheterna omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift
och underhåll av kraftverk.
Fortum Distribution som ingår i Fortumkoncernen ansvarar för elförsörjning till kund. Fortum
Distribution ansvarar för totalt 150 000 km region- och lokalnätsledningar och har 1,6
miljoner elnätskunder i Norden.

4

http://www.fortum.se/document.asp?path=19923;22344;22361;22315;22481;22327;22331 , tillgänglig 200805-14
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Uppgift/Arbetsområde
Uppgiften med detta examensarbete är att skapa en applikation som visar hur man kan
använda GIS för att beräkna inställelsetid för en servicetekniker. Inställelsetid innebär att ta
sig till ett geografiskt lokaliserat avbrott på Fortums regionnät. Fortum Distribution hanterar
både regionnät och lokalnät inom det geografiska område som valts för examensarbetet. Ett
avbrott på regionnätet drabbar fler kunder än ett fel på lokalnätet. Avbrott av elförsörjningen
via regionnätet innebär per automatik ett avbrott på de lokalnät som regionnätet försörjer.
I Värmland finns det ca 260 mil regionnätsledningar. Av dessa är ca 90 % trädsäkrade. Att en
ledning är trädsäkrad innebär att ledningsgatan är så bred att träden inte kan falla över
ledningen. Anledningen till att nätägaren vill trädsäkra en ledning är att träd som faller över
ledningen (Bild 2) är den vanligaste orsaken till fel på luftburna ledningar. För den
trädsäkrade delen av regionnätet är åsknedslag den vanligaste orsaken till avbrott. Andra
förekommande avbrottsorsaker är skogsmaskiner som river ned ledningar eller gräver av dem
(Bild 3).

Bild 2 Ett träd har fallit över ledningen. Källa: Fortum Distribution

För att undvika avbrott som beror på materialfel görs varje år en driftbesiktning med
helikopter och var åttonde år görs en fullständig besiktning. En fullständig besiktning innebär
att serviceteknikerna går till fots längs med hela ledningsnätet och inspekterar det.
När ett fel inträffar på regionnätet finns det i de flesta fall möjlighet att leda om strömmen via
andra ledningar och på så sätt undvika avbrott. Detta gör att reparationerna inte blir så akuta. I
Värmland finns det två ledningar som ensamma försörjer ett stort geografiskt område med
ström. Det arbetas på att förbättra möjligheterna till omdirigering av ström från dessa
ledningar.
Ledningarna för regionnätet läggs sällan som jordkabel. Detta beror på att jordkabeldragning
är betydligt dyrare än luftledning samt att det är svårare att felsöka då det krävs
specialutrustning för detta. Det kan dröja upp till 24 timmar, ibland ännu längre tid, innan
felsökning kan påbörjas.
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Bild 3 En grävmaskin har grävt av en jordkabelledning. Källa: Fortum Distribution

En lagreglering om avbrottsersättning infördes den 1/1 2006 (Ellagen, Kap 10 § 9-16).
Regleringen innebär att kunden har rätt till ersättning om överföringen av el avbryts helt
under en sammanhängande tid av minst 12 timmar. Avbrottsperioden anses avslutad när
avbrottet upphört och elleveransen har fungerat i 2 timmar. Avbrottsersättningens storlek
bestäms av längden på avbrottet. Ersättningen kan högst bli ett belopp motsvarande 3 års
nätkostnader. Det finns vissa fall av avbrott där ersättning ej betalas ut exempelvis när ett fel
kan härledas till stamnätet. Då ligger inte ansvaret på Fortum utan på Svenska Kraftnät.
Ersättningsskyldigheten gör att elbolagen i största möjliga mån vill hålla avbrotten under 12
timmar. För att hålla avbrottstiden under 12 timmar krävs bland annat att ledningsgator
breddas men också att inställelsetiden minimeras.
När det sker ett avbrott idag så går larmet till driftcentralen i Karlstad som per telefon
kontaktar en teamledare i fält. Teamledaren tar i sin tur ett beslut om vilken servicetekniker
som skall åka och från vilket driftförråd material skall hämtas. Alternativt tar driftcentralen
kontakt med serviceteknikern direkt. Besluten som tas baseras på erfarenhet.
Det finns fem stycken driftförråd i hela landet som skall tillhandahålla utrustning för
regionnätsreparationer. Oavsett var inom Fortums koncessionsområde man befinner sig ska
det finnas ett driftförråd inom max 2 timmars körtid. Inom det geografiska område som detta
examensarbete innefattar är det bara ett driftförråd som kan komma ifråga och det är beläget i
Munkfors, Värmland.
Det finns ett antal servicetekniker i tjänst som har den kompetens som krävs för att reparera
ett fel på regionnätet. Dessa servicetekniker har olika stationeringsorter som återfinns i
Munkfors, Forshaga, Sunne samt Gullspång. Ofta jobbar de tillsammans. Vid ett fel på
regionnätet är det nästan undantagslöst så att serviceteknikerna först måste ut till den plats där
felet uppstått för att ta reda på vilken utrustning och vilka reservdelar som måste rekvireras
från driftförrådet. Därefter måste de åka till driftförrådet och hämta materialet och sedan
tillbaka till platsen för felet och reparera det.
I dag finns det på Fortum Distribution ingen möjlighet att se var en servicetekniker befinner
sig. Det finns ett projekt inom Fortum Distribution som skall leda till att ett GPS-system,
Mobile Work Force, installeras i varje fordon. Med GPS i bilarna kan teamledaren se om
någon stått still orimligt lång tid och kan då kontakta den tekniker som bilen tillhör för att
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kontrollera vad som hänt. Om teamledaren vet var serviceteknikerna befinner sig kan han
nyttja det som stöd för sitt beslut om vem som ska åka till avbrottsplatsen. Avstånden kan
vara stora och fågelvägen är sällan den snabbaste vägen.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att underlätta vid bedömningen av vilken servicetekniker som
snabbast kan ta sig till avbrottet.
I en eventuell förlängning kan en optimering göras av hur serviceteknikerna och driftförråden
geografiskt bör vara utlokaliserade för att få ett så effektivt täckningsområde som möjligt.
Vidare syftar arbetet att påvisa hur man på Fortum Distribution kan använda sig av GIS i sin
verksamhet.

Målsättningar/Arbetsuppgifter
För att uppnå syftet krävs att följande målsättningar uppfylls:
• En fungerande applikation som med hjälp av korrekta data över vägar, driftförråd och
servicetekniker, finner den snabbaste vägen till platsen för ett fel.
• Att finna tillämpningsområden för NVDB-data med hjälp av GIS inom Fortum
Distribution.
• Optimering av hur driftförråd skulle kunna placeras för att få ett så effektivt
täckningsområde som möjligt.

Avgränsningar
Uppgiften skall omfatta regionnätets ledningar, ställverk, driftförråd, samt serviceteknikernas
geografiska lokalisering inom Fortums Distributions koncessionsområde i Värmlands län, den
del av Västra Götalands län som tidigare var Skaraborgs län samt Bergslagen. Detta område
utgör endast en del av Fortum Distributions koncessionsområde. Beräkningar ska göras på
regionnätet men kan i förlängningen göras även på lokalnät.
Arbetet ska utföras i ArcGIS.
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Metod, sekretess och material
Metod
Först skapas en databas (se bilaga 2, Databasbeskrivning) med data om vägar, personal,
felanmälan och ledningsnät. Då databasen är iordningställd med domäner och subtyper byggs
ett nätverk upp av de vägdata som finns. I nätverket knyts vägdata samman till ett vägnät som
det ser ut i verkligheten med trafikregler och namn. Detta kallas för regler och restriktioner i
Network Analysis och är en förutsättning för att nätverket ska fungera. Även prioriteringar
kan sättas, exempelvis att stora vägar främst ska användas. Skript skrivs för att definiera och
specificera att exempelvis en vänstersväng tar längre tid att utföra än en högersväng.
Vägklasser sätts för vägbeskrivningens skull. Nätverket består av länkar (vägar) och noder
(korsningar). Vissa regler kan skapas direkt från NVDB-data, andra måste skapas utifrån de
data som finns att tillgå.
Analyser som görs i Network Analyst baseras på längd och körtid på varje länk. När en rutt
beräknas adderas flera länkar samman och man får den sammanlagda längden och körtiden
för rutten.

Sekretess
På grund av att en del av de data som levererades från Fortum Distribution är belagt med
sekretess har driftförråden inte placerats ut på sin riktiga position i applikationen. Alla
servicetekniker har fått en fiktiv placering, så även alla felrapporteringar. Ledningarna ligger
dock på sin riktiga position.

Material
Programvaror
ArcGIS 9.2, ESRI
I ArcGIS har databasen skapats och nätverksanalyserna gjorts. Analyserna har gjorts med en
extension som heter Network Analyst.
FME Universal Viewer
Användes för att konvertera data till Shapeformat.
Microsoft Office
Excel användes för att skapa tabeller. Word har använts för att beskriva databasen och för att
skriva rapporten.
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Indata
NVDB5
1996 beslutade regeringen att Vägverket, i samarbete med Lantmäteriet, Svenska
kommunförbundet och skogsnäringen, skulle upprätta en nationell vägdatabas. Sveriges
nationella vägdatabas (NVDB) sattes i drift 2001. NVDB omfattar Sveriges alla statliga,
kommunala och enskilda vägar. Data levereras från bland annat skogsnäringen och
kommunerna. Totalt för hela landet rör det sig om ca 560 000 km väg. Syftet med NVDB är
att förse samhället med grundläggande data om det svenska vägnätet.
NVDB-data beställdes från Vägverket i Borlänge. Data levererades i RT90 2,5 gon V.
Noggrannheten i NVDB-data anses hög (Figur 1). Data kontrolleras av indataleverantören,
som kan vara en kommun eller ett skogsbolag. Vägverket följer sedan upp leverantörerna
kontinuerligt6. Dock finns det brister i NVDB7. I vissa distrikt saknas det uppgift om
vägbommar. Skogsindustrin är den stora rapportören av vägbommar. Då det i vissa län inte
förekommer någon skogsindustri så är uppgifter om vägbommar i dessa län bristfälliga8.
Andra typer av brister förekommer, exempelvis är inte vägnätet homogent. Detta innebär att
vägnätet inte sitter ihop vilket leder till att nätverket inte kommer att fylla sin funktion fullt ut.
Förbättring och uppdatering av NVDB sker kontinuerligt.
Vissa företeelser i NVDB har ej tagits hänsyn till för att förenkla nätverket. Detta har lett till
att nätverket inte stämmer till 100 %. Exempelvis så har alla tidsattribut valts bort. Detta leder
till att vissa sträckor som har alternativa hastigheter får felaktiga värden till exempel utanför
skolor där hastigheten begränsas mellan vissa klockslag. Vissa städer har körförbud i
innerstäderna på nätterna och detta har gjort att det kan förekomma fel i vägnätet vad det
gäller tillåtna körriktningar.

5

http://www.vv.se/nvdb_templates/Page2____12923.aspx , tillgänglig 2008-05-15
http://www.vv.se/nvdb_templates/Page2____13449.aspx , tillgänglig 2008-05-20
7
Några kända brister i NVDB-data. Yngwe Elfwing Vägverket 2007
8
Muntligt Thomas Norlin, Vägverket
6
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Figur 1 Kvalitetbrister I NVDB. Källa: Vägverket

Fortum Distributions data över personal, förråd, ställverk, regionnät
Indata från Fortum Distribution levererades i referenssystemet RT90 2,5 gon V. Det är också
ett krav från Fortum Distributions sida att slutprodukten levereras i RT90 2,5 gon V. Data
levererat från Fortum Distribution är till största del skärmdigitaliserat vilket ger upphov till
frågetecken gällande noggrannhet. I examensarbetet har det inte genomförts någon
kvalitetskontroll på data som levererats från Fortum Distribution. Detta innebär att det inte har
gjorts någon fysisk kontroll av exempelvis ledningsnätets position. Eftersom dessa data
används av Fortum Distribution får noggrannheten anses tillräcklig för detta examensarbete.
Driftförråden fanns inte i digital form. Däremot fanns en förteckning i pappersform med
koordinater på varje driftförråd. Detta gör att kvalitén på dessa data får anses mycket hög.

Bakgrundsdata
Som bakgrundsdata har WebbGIS Värmlands karta RVBaseMap och ortofoto RVOrto
använts. Bakgrundsdatat är uppkopplat mot WebbGIS Värmlands server
http://rv.fpx.se/projectgis1/services.
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Resultat
Inställelsetid
Funktionen Closest Facility beräknar vem som har den kortaste alternativt snabbaste vägen till
ett objekt. Ett scenario är att beräkna vilken servicetekniker som snabbast kan ta sig till ett fel
(Bild 4). Denna funktion är den som ska användas för att uppnå del av syftet med
examensarbetet, nämligen att korta ned inställelsetiden för en servicetekniker.

Bild 4 Funktionen Closest Facility beräknar vilken av de tre serviceteknikerna (röda prickar) som
snabbast kan ta sig till det lokaliserade felet (gul fyrkant).

Övriga analyser
Funktionen Route beräknar kortaste/snabbaste vägen från punkt A till punkt B.
Användningsområden kan vara när traktorer eller andra stora fordon ska transporteras på släp
till ett fel. Vid ruttberäkning kan väghinder läggas in som fordonet inte kan ta sig förbi.
Exempelvis vägbommar, viadukter, vägbredd, vägens bärighet osv. Ruttoptimeringar har
gjorts som visar den optimala vägen via ett antal objekt (Bild 5). Dessutom finns möjlighet att
lägga till hur lång tid som förflyter vid varje stopptillfälle. Detta kan vara användbart vid
service av ställverk om serviceteknikerna vet ungefär hur lång tid det tar att serva de utvalda
ställverken (Bild 6).
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Bild 5 Med ett antal fördefinierade platser att besöka beräknas den optimala rutten fram.

Bild 6 Den optimala rutten räknas fram. Stopptider läggs in på varje destination.

Funktionen Service Area utgår från ett eller flera objekt och beräknar hur långt man kan köra
med avseende på längd eller tid (Bild 7, Bild 8). Vi har gjort jämförelser mellan fågelvägen
och sträckans verkliga längd (Bild 9). Här kan man tydligt se skillnaderna i längd mellan
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fågelvägen och den verkliga längden på vägen. Vissa vägar är nästan dubbelt så långa i
verkligheten jämfört med fågelvägen. Analyser har gjorts på hur långt serviceteknikerna
kommer från aktuell geografisk position inom vissa tidsintervaller (Bild 10). En analys visar
hur långt man kommer med en körtid på 0-30 minuter och 30-60 minuter från ett förråd (Bild
7).

Bild 7 Serviceytor, 0-30 minuter (mörk färg) och 30-60 minuter (ljus färg) från förråden
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Bild 8 Analys av var gränserna går för 5 mil (ljusgrå), 10 mil (grå) respektive 15 mil (mörkgrå).

Bild 9 Jämförelse mellan fågelvägen och den verkliga körsträckan i mil räknat, 0-5 mil, 5-10 mil och 10-15
mil.
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Bild 10 Analys av hur långt en regionnätsservicetekniker hinner på 0-30 min (gult), 30-60 min (rött) och
60-90 min (blått).

Funktionen OD Cost Matrix beräknar vilka objekt som finns inom räckhåll för ett bestämt
objekt. Beräkningar har gjorts på vilka servicetekniker som kan ta sig till ett fel inom 45
minuter (Bild 11). En analys som vi genomfört visar vilka ställverk man når inom 30 min från
driftförråden (Bild 12).
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Bild 11 Figuren visar vilka servicetekniker (blåa, runda prickar) som befinner sig inom 45 minuters
körtid från ett lokaliserat fel (röd fyrkant).

Bild 12 Figuren visar vilka ställverk (blåa fyrkanter) som är belägna inom körtiden 30 minuter från ett
förråd (röda prickar).

Vägbeskrivning
Till analyserna Route och Closest Facility genereras en vägbeskrivning (directions)
automatiskt. Olika inställningsmöjligheter finns. Ju mer detaljerat man har ordnat NVDB-data
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desto noggrannare vägbeskrivning genereras med avseende på vägnamn, vägnummer,
påfarter, rondeller och så vidare. Ett exempel på vägbeskrivning visas i Bild 13.

Bild 13 Vägbeskrivning

Utvärdering/Diskussion
De analyser som gjorts är tänkbara användningsområden för Fortum Distribution. De fungerar
även som kontroll och test av nätverket och databasen. De påvisar även nyttan med GIS.
Genom att påvisa de olika möjligheter som finns kan även personer med liten erfarenhet av
GIS förstå och ta till sig nyttan med GIS. För Fortums del finns det olika
användningsområden för GIS som är direkt tillämpningsbara. Ett användningsområde är att
korta ned en serviceteknikers inställelsetid. Ett annat användningsområde är att optimera
driftförrådens geografiska placeringar.
Den del av jobbet som tog längst tid var bearbetningen av NVDB-data. Modifieringen av
NVDB-data visade sig inte helt enkel att genomföra. NVDB är oerhört komplext med över
100 olika företeelser vilket innebär att det är viktigt att ha kännedom över vad man vill uppnå
med hjälp av NVDB samt också ha en god kännedom om hur NVDB är uppbyggt.
Exempelvis finns det hastighetsangivelser i bägge riktningar på en väg. Då vi inte tagit
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hänsyn till alla företeelser när vi skapat vår applikation, så har vi valt att använda samma
hastighet i båda riktningar. En vägriktning kan ha en lägre hastighet än den andra riktningen
vid exempelvis en korsning. Vi har då använt oss av endast den ena hastigheten. Vissa
körtider blir således felaktiga men dessa fel är försumbara.
Arbetet med att skapa en databas innehållande nödvändig information gick förhållandevis
smidigt. Information om servicetekniker fanns i digital form och kunde därmed lätt
implementeras i databasen. Informationen om driftförråden fanns i pappersform, vilket
innebar att den fick överföras till digital form. Så som databasen är uppbyggd idag går det lätt
att lägga till och ta bort både servicetekniker och driftförråd i databasen. Det kommer också
att vara möjligt att få information från Vägverket om olyckor och vägarbeten i realtid via
RDS-TMC (se stycke nedan).
Vår åsikt är att ett lättbegripligt gränssnitt behöver utvecklas och är ett måste för att vår
applikation ska fylla sin funktion till fullo. Om inte gränssnittet blir användarvänligt så
riskerar applikationen att bli outnyttjad istället för att vara ett stöd i arbetet. Just
gränssnittsutvecklingen är något som tenderar att bli förbisett i många
applikationsutvecklingar, trots att det är nyckeln till hur bra en applikation uppfattas av
slutanvändarna. Det finns idag inget gränssnitt till applikationen vilket gör det svårt att ändra i
databasen utan kunskap om ArcGIS. Hänsyn måste tas till att alla inte har datorvana
Användbarhetstest visade att avståndsuppgifter stämmer bra med de beräknade
avståndsuppgifterna. Även tidsuppgifter stämmer väl. Det stora undantaget är i stadskärnor.
Vid test i centrala Karlstad visade det sig att tidsåtgången blir större än den beräknade.
Anledningen till detta är att man sällan kan hålla den hastighet som gäller på grund av
intensiv trafik, stopp vid övergångsställen med mera.
I ArcGIS finns en GPS-funktion där man kopplar upp sig mot en GPS eller mot en Tracking
Server. Data tas då emot och uppdateras frekvent och man kan se var de olika GPS-enheterna
befinner sig, deras bäring och hastighet med mera. En loggfunktion finns där man kan få
historik från GPS-enheterna. GPS-funktionen är en lämplig lösning på hur man kan
implementera Mobile Work Force i applikationen. Vi har inte haft möjlighet att prova GPSfunktionen. Vi har lagt grunderna för en tänkbar applikation som t ex via GPS kan se var
serviceteknikerna är i realtid. Ett arbete berörande positionering har redan påbörjats inom
Fortum via projektet Mobile Work Force.
I dag finns möjlighet att få realtidsinformation om vägarbeten och olyckor från Vägverket.
Detta är någonting som kan implementeras i applikationen och på så sätt ytterligare
effektivisera den. Att undvika olyckor innebär tidsbesparingar. Vägverket har en tjänst för
olycks- och vägarbetsvarning som heter RDS-TMC. RDS-TMC sänds via FM-bandet och är
en avancerad variant av RDS-systemet som idag finns i de flesta bilstereoapparater. RDSTMC hanterar upp till 300 meddelanden per timme och det finns möjlighet att integrera
systemet med navigatorn i bilen. Det finns möjlighet för bilens navigator att, i samarbete med
RDS-TMC, ta fram en alternativ rutt förbi olycksplatsen. Meddelandet från RDS-TMC
innehåller information om var någonting har hänt, hur långa köer det är samt hur länge
stoppet förväntas pågå9.

9

http://www.vv.se/templates/page3____14058.aspx , tillgänglig 2008-05-19
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Gällande felrapporteringen så sköts den i dagsläget via fritext. Fritext innebär att
larmoperatören som mottar felanmälan från kund, beskriver felet manuellt. Felkodsystem
gällande felrapportering existerar inte idag. Det finns ett felkodsystem som används vid
flygbesiktningar. I vår applikation har detta felkodsystem använts främst när det gäller
databasuppbyggnaden. Felkodsystem är något som bör utredas vid en vidareutveckling av
applikationen huruvida det skall införas eller inte.
Uppgifter från flygbesiktningar kan användas i applikationen. Flygbilder tagna under
besiktningen kan tydligt visa vilka vägar som är farbara. Ytterligare uppgifter, som
exempelvis elledningens aktuella skick, kan visa var serviceinsatser behövs. Vid större
incidenter, exempelvis stormen Gudrun, kan detta vara till en ovärdelig nytta vid planerande
av serviceinsatser10.

10

Hitta snabbaste vägen till framgång. Seminarium Sweco Geografisk IT, Stockholm 2008-05-29
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Slutsatser
De analytiska möjligheterna med NVDB i kombination med ArcGIS är stora. För Fortum
Distributions del finns det många användningsområden för GIS. Vi har i examensarbetet
redovisat ett antal olika användningsområden. Examensarbetet kan sammanfattningsvis ligga
till grund för följande inslag i Fortum Distributions arbete:
•

•

•

Ruttberäkningar
Det är möjligt att optimera körtiden vid serviceinsatser. Exempelvis kan man skapa
optimala rutter när man skall på serviceuppdrag. Om man dessutom vet insatsens
omfattning gällande tidsåtgång fås en än mer optimal rutt.
Underlag för beslutsfattande, gällande driftförrådsplacering
Service Area- och OD Cost Matrixfunktionen kan vara ett stöd för beslutsfattande
gällande driftförrådsplacering då man enkelt kan analysera avstånd, körtider och
tidsintervaller till och från ett driftförråd.
Underlag för beslutsfattande, gällande vilken servicetekniker som skall åka till
ett elavbrott
Med hjälp av applikationen kan teamledaren avgöra vilken servicetekniker som skall
åka till ett avbrott och vilken väg denne skall åka för att snabbast nå fram.
Teamledaren kan också avgöra från vilket driftförråd som serviceteknikern skall
hämta material.

I examensarbetet har framtida användningsområden diskuterats. För att applikationen skall
vara till större nytta bör följande beaktas:
• Positionering av servicetekniker
Mobile Work Force bör kunna implementeras i applikationen och ger möjlighet till
realtidspositionering av servicetekniker.
• Framkomlighetsinformation, Flygbesiktning
Vägverkets tjänst RDS-TMC kan ge realtidsinformation om vägarbeten och olyckor
som ett stöd i applikationen. Alternativa rutter förbi dessa vägarbeten och
olycksplatser kan då genereras. Flygbesiktningar ger en överblick över vilka vägar
som fortfarande är farbara efter exempelvis en storm. Elledningarnas aktuella skick
kan också kontrolleras vid en flygbesiktning.
Vår uppfattning är att vår applikation ger Fortum det datastöd som behövs för att minska
avbrottstiden i de regionala näten och därmed även sänka kostnaderna för avbrottsersättning.
Synergieffekten blir nöjdare kunder. Dessutom kan Fortum optimera kostnadseffektivitet och
nöjd kund index genom att även införa de övriga analyserna.
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Tackord
På Fortum Distribution skulle vi vilja tacka följande personer:
Ann-Charlotte Nylén, vår handledare som har gett oss god handledning och stöd samt alltid
ställt upp när vi behövt hjälp med diverse problem under projektets lopp.
Patrick Wahlgren, Anders Sundberg och John-Erik Bergsman, för god information om hur
arbetet med felavhjälpning inom Fortum Distribution fungerar idag samt även för idéer om
vad som skall ingå i en sådan applikation som vi skapat.
På Vägverket i Borlänge vill vi tacka följande personer:
Thomas Norlin och Christina Eriksson, för deras hjälp vid beställandet av NVDB-data samt
även för information om hur NVDB är uppbyggt.
På Karlstad Universitet skulle vi vilja tacka följande personer:
Kristina Eresund, vår handledare som har hjälpt oss mycket med struktureringen av rapporten
och övrig data. Hon har hjälpt oss med att styra arbetet i rätt riktning många gånger när vi
”kört fast”. Vi vill också tacka Jan Alexandersson för tips och tricks.
Vi vill tacka våra familjer för stort stöd.
Stort TACK till alla berörda, ingen nämnd, ingen glömd!
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I arbetet finns vissa vanligt förekommande begrepp som kan behöva förklaras för att förstå
arbetet.
ArcGIS
ArcGIS är en programvara från ESRI som behandlar och hanterar geografiska data.
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ArcMap
ArcMap är en modul i ArcGIS där man exempelvis kan redigera och analysera kartdata.
CDE – Certified Distribution Electrician
Kompetens på servicetekniker som har behörighet att reparera regionnät samt lokalnät.
CST – Customer Service Technician
Kompetens på servicetekniker som arbetar med ärenden mot kund på ledningsnätet, till
exempel mindre reparationer och mätarinstallationer.
Domän
Avgränsningar som ska förhindra felinmatning i databasen.
Driftförråd
Två typer av driftförråd finns, container och egna lokaler. Egna lokaler med kontor och
personal är de största och innehåller flest instrument och verktyg. De kan även innehålla vissa
fordon som krävs, ex traktor. I containrarna finns gott om instrument och verktyg fast inte i
samma utsträckning som de egna lokalerna.
Extension
Tillägg i ArcMap som ger tillgång till fler funktioner
Företeelse
Företeelser är attribut i NVDB som till exempel hastighetsgräns, vägnamn eller förbjuden
färdriktning.
GIS – Geografiska InformationsSystem
GIS (Geografiska informationssystem) handlar om att hantera och att analysera digital
geografisk information. Ibland talar man också om GIT, geografisk informationsteknik. GIS
används inom olika verksamhetsområden och vetenskaper som tex miljöövervakning,
transportplanering, räddningstjänst, samhällsplanering, biologi, telekommunikation11.
Inställelsetid
Inställelsetid innebär att ta sig till ett geografiskt lokaliserat avbrott på Fortums regionnät.
Kompetens
Kompetens hos servicetekniker motsvarar vilken behörighet han har, CDE eller CST. CDE är
den högre av de två.
Koncessionsområde
Koncessionsområde är ett område där ett företag beviljats tillstånd av beslutande myndighet
att bedriva verksamhet.
Körtid
Restid i minuter räknat mellan två punkter.
Network Analyst
Extension i ArcMap där till exempel rutter och serviceytor kan analyseras.
New Closest Facility
Funktion i Network Analyst där man beräknar vilket objekt som finns närmast. Till exempel
vilken taxibil, utav flera, som har närmast till en kund eller vilken bensinstation som ligger
närmast.
New Route
Funktion i Network Analyst där man beräknar snabbaste eller kortaste vägen mellan två
punkter.
New Service Area
Funktion i Network Analyst som beräknar avstånd i sträcka eller tid från ett objekt som väg
eller plats. Till exempel hur långt brandkåren kommer i alla riktningar på tio minuter.
NVDB – Nationell vägdatabas
11

http://www.naturgeografi.kau.se/om_gis_huvud.htm , tillgänglig 2008-05-31
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Databas med rikstäckande digital information om vägnätet. Vägnätet omfattar statliga,
kommunala samt enskilda vägar. Den har tagits fram på uppdrag av Sveriges regering genom
ett samarbete mellan Sveriges kommuner, landsting, skogsindustrin, Lantmäteriet och
Vägverket, som är huvudman. Databasen är tillgänglig både för offentliga och kommersiella
aktörer12.
Nätkoncession
Särskilt tillstånd från regeringen eller från nätavdelningen vid Energimyndigheten för att
bygga och/eller driva starkströmsledningar13.
Referenssystem
”I den geodetiska beskrivningen av Jorden skiljer vi mellan tre fundamentala ytor. Jordytan,
som innefattar havsytan där det finns hav, är den yta som vi normalt vistas på. Geoiden är den
ekvipotentialyta (nivåyta) i Jordens tyngdkraftsfält som bäst ansluter till havsytan.
Jordellipsoiden är den rotationsellipsoid som bäst ansluter till geoiden. För att ange positionen
hos punkter på jordytan behöver vi geodetiska referenssystem, som bygger på de tre ytorna,
deras inbördes relationer och deras ändringar med tiden.”14
Regionnät
Kraftledningsnät med spänningar mellan 30-130 kV. Regionnätet knyter lokalnät och vissa
större industrikunder till stamnätet. Regionnäten ägs och förvaltas av regionnätägare15.
Ställverk
Fördelar och/eller transformerar ned en högre spänning till en lägre. Ställverk kan också
benämnas transformatorstation eller fördelningsstation.
Subtyp
Undergrupp till en huvudgrupp. Om huvudgruppen är ”Fel” så kan undergrupp vara
”Transformatorfel” eller ”Isolatorfel”.
Transformator
Omvandlar till exempel spänning.

12

http://www.vv.se/nvdb_templates/Page2____12923.aspx tillgänglig 2008-04-23
http://www.svk.se/web/IFrame.aspx?id=5455 tillgänglig 2008-04-23
14
http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Entrance.aspx?id=68 tillgänglig 2008-06-04
15
http://www.svk.se/web/IFrame.aspx?id=5455 tillgänglig 2008-04-23
13
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Bilaga 2 Databasbeskrivning
Beteckning/Identifikation:
Fortum (File Geodatabas)

Förvaltande organisation:
Fortum Distribution AB

Geografisk yttäckning:
Värmlands län, del av Västra Götalands län (tidigare Skaraborgs län) samt Bergslagen.

Min- och maxkoordinater för datats utbredning:
Max X: 6786000
Min Y: 1267000
Max Y: 1487000
Min X: 6467000

Koordinatsystem i plan:
RT 90 2.5 Gon V

Projektion:
Transversal Mercator, False Easting 1500000 m

Total datamängd:
Cirka 264 Megabyte

Lämpligt skalområde för presentation:
Upp till 1:2 000 000

Nyttjanderättsregler:
Bestäms av förvaltande organisation, Fortum
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Visar tid med
avseende på
arbetets start- och
sluttid
Visar kompetensen
som montören
besitter
Visar nätet
montören kan jobba
på
Visar
länstillhörighet
Visar maximal
hastighet

Arb

Visar vägens
beläggning
Visar vägklass

tne_d_41_1

tne_d_48_1

Visar vägnätets
ändamål

tne_d_415_1

tne_d_27_1

tne_d_10_1

Kompetens2

Kompetens

Beskrivning

Domännamn

Domäner:

Geodatabasens innehåll enligt följande tabeller:

5
20-120
1000
1
2
3
1
2
1
2
3

1
2

1
2

0
1

Kod

Gångfart
20-120 km/h
varierande
Bilnät
Cykelnät
Färjenät
Belagd (asfalt)
Grus
1 (E 18)
2 (E 45 + påfarter)
3 (Riksväg)

Lokalnät
Regionnät/Lokalnät

CST
CDE

00:00
23:30

Beskr.

Coded values

2-25

Domän

Field type: Short Int
Domain type: Coded values
Field type: Short Int
Domain type: Coded values

Field type: Short Int
Domain type: Coded values

Field type: Long Int
Domain type: Range
Field type: Short Int
Domain type: Coded values

Field type: Text
Domain type: Coded values

Field type: Short Int
Domain type: Coded values

Field type: Date
Domain type: Coded values

Egenskaper
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Y

X

tne_d_refLinkType

tne_d_linkrole

tne_d_direction

tne_d_9_1

tne_d_8_1

Visar om det är
vägnät eller
färjelinje
Koordinat i nordostlig riktning
Koordinat i östvästlig riktning

Visar vägars
huvudnummer
Visar vägars
undernummer
Körriktning med
avssende på
digitaliseringsriktni
ng
Visar om det är
vajerväg
1
2
3
4
2
4

1
2
3

6
7
8
9

4
5

Normal
Syskon fram
Syskon bak
Gren
Väglänk
Färjelänk

Med
Mot
Med och Mot

4 (Länsväg)
5 (Kommunal väg,
genomfart)
6 (Lokalgata)
7 (Kvartersgata)
8 (Grusväg, större)
9 (Grusväg,
mindre)

10000009999999
10000009999999

0-99

1-5000

Field type: Double
Domain type: Range
Field type: Double
Domain type: Range

Field type: Short Int
Domain type: Coded values

Field type: Short Int
Domain type: Coded values

Field type: Long Int
Domain type: Range
Field type: Long Int
Domain type: Range
Field type: Short Int
Domain type: Coded values
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Polygon

Polygon

Munkfors_10mil

Munkfors_15mil

Objekttyp

Line

Feature Class

Regionnat

Feature Dataset: Regionnat
Feature Classes

Objekttyp

Feature Class

Feature Dataset: Analyser
Feature Classes

Regionnätets
utsträckning

Beskrivning

Distance (Double)

Distance (Double)

SDFSFDSFDS (Text, 10)
kV (Short Int)
Nat_Typ (Text, 20)
KV130 (Text, 10)
TYP (Text, 10)
KV30 (Text, 10)
KV40 (Text, 10)
KV50 (Text, 10)
Shape_Length (Double)

NVDB

Ursprung,
överföringsformat

Multiple Ring Buffer

Ursprung,
överföringsformat,
operation
Multiple Ring Buffer

Domän

Attribut och dess datatyp

Attribut och dess datatyp

Avstånd fågelvägen
från Munkfors
driftförråd, 0-5 mil
och 5-10 mil
Avstånd fågelvägen
från Munkfors
driftförråd, 0-5 mil,
5-10 mil och 10-15
mil

Beskrivning
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Point

Point

Point

Förråd

Objekt
typ

Felanmalan

Feature
Class

Förrådens
geografiska
positioner

Felanmälans
geografiska
position

Beskrivning

Feature Dataset: Resurser
Feature Classes

Stallverk

15
20
25
1
2

1
10

Kod
Besiktad utan anm.
Isolator för krok
loss/skadad
Träd på ledning
Övrigt
Krok loss
Regionnät
Lokalnät

Beskrivning

X
Y

Namn (Text, 40)
Adress (Text, 30)
Nr (Short Int)
X (Double)
Y (Double)

Kod (Short Int)
X (Double)
Y (Double)

Attribut och dess
datatyp

KV (Text, 8)
ANLNR30KV (Text, 8)
ANLNR40KV (Text, 8)
ANLNR50KV (Text, 8)
ANLNR130KV (Text, 8)
ANL_NUMMER (Text, 4)
TYP (Text, 2)
DRIFTBET (Text, 8)
NAMN (Text, 20)
ÄGARE (Text, 20)
X_KOORD (Double)
Y_KOORD (Double)
NR_NAMN (Text, 30)

Subtyper

Ställverkens
geografiska
placering

X
Y

X
Y

Domän

Fortum

Fortum

Fiktivt

Ursprung,
överförings
format
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Point

Regionnäts
personal

Hojdhinder_upp_till
_4x5m

Feature Class

Point

Objekt
typ

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Se FeatureClass Vagar

Attribut och dess datatyp

Ledig
Underhåll
Projekt
Avbrott
Upptagen Stör ej

Ledig
Underhåll
Projekt
Avbrott
Upptagen Stör ej

Höjdhindrens/viadukternas
geografiska placering

Beskrivning

Montörernas
geografiska
position

Montörernas
geografiska
position

Feature Dataset: Vagnat
Feature Classes

Point

Personal

Typ (Short Int, default:2)
Förrådstyp (Text, 50)
Namn (Text, 254)
Pers_x_koo (Double)
Pers_y_koo (Double)
Pers_komp (Short Int)
Status (Short Int)
Arbete_sta (Date)
Arbete_slu (Date)
Telefon (Text, 20)
Namn_tele (Text,50)
Namn (Text, 254)
Pers_x_koo (Double)
Pers_y_koo (Double)
Pers_komp (Short Int)
Status (Short Int)
Arbete_sta (Date)
Arbete_slu (Date)
Telefon (Text, 20)
Namn_tele (Text,50)

Domän

Se Feature
Class Vagar

Arb
Arb

X
Y
Kompetens2

Arb
Arb

X
Y
Kompetens2

NVDB

Ursprung,
överförings
format

Fortum

Fortum
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Point

Polyline

Noder

Vagar

Områdets samtliga vägar

Alla punkter där länkar
möts

OID_ (Text, 38)
VID (Text, 38)
REFOBJ_TYP (Double)
NEXT_FREE_ (Double)
FROM_DATE (Double)
TO_DATE (Double)
ROUTE_ID (Text, 20)
FROM_MEASURE (Double)
TO_MEASURE (Double)
ExtLen (Double)
SegShapeLength (Double)
DATE_CREATED (Long Integer)
DATE_DELETED (Long Integer)
F_Cirkulationsplats (Long Integer)
B_Cirkulationsplats (Long Integer)
Klass_181 (Short Integer)
F_Forbjuden_fardriktning (Long Integer)
B_Forbjuden_fardriktning (Long Integer)
F_Forbud_mot_trafik (Long Integer)
B_Forbud_mot_trafik (Long Integer)
Namn_130 (Text, 2147483647)
L_Gagata (Long Integer)
R_Gagata (Long Integer)
L_Gangfartsomrade (Long Integer)
R_Gangfartsomrade (Long Integer)
F_Hogst_225 (Short Integer)
B_Hogst_225 (Short Integer)
Hojdhinder_upp_till_4x5_m (Long Integer)
Slitl_152 (Short Integer)
Vaghinder (Long Integer)
VN_Huvudnummer (Long Integer)
VN_Undernummer (Long Integer)
VN_Lanstillhorighet (Long Integer)
VN_Europavag (Short Integer)
tne_d_8_1
tne_d_9_1
tne_d_10_1

tne_d_41_1

tne_d_27_1
tne_d_27_1

tne_d_48_1

NVDB

NVDB
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Geodatabase
Based
Network
Dataset
Point

Vagnat_ND

Vagnat_ND_Junctio
ns

Point

Vaghinder

Nätverkets samtliga
korsningar

Väghindrens/bommarnas
geografiska placering
Vägnätets homogena
nätverk

Dessa data har ej använts

VN_Role (Short Integer)
VN_SeqNo (Long Integer)
VN_Direction (Short Integer)
F_Vagnummer (Long Integer)
B_Vagnummer (Long Integer)
Vagtr_474 (Short Integer)
Namn_132 (Text, 2147483647)
Aktiv (Short Integer)
Meters (Float)
Minutes (Float)
Roadclass (Short Integer)
Vagnummer (Text, 6)
Oneway (Text, 3)
Shape_Length (Double)
OBJECTID (Long Integer)
ROUTE_ID (Text, 20)
Nätverket beskrivs i separat tabell
tne_d_415_1

tne_d_direction

tne_d_linkrole

Build

Build

NVDB
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File
Geodata
base
Network
Dataset

Vagnat_ND

Vagar

Sources

Value = turnTime

Evaluator: Turns VB Script
turnTime=0
a=Turn.Angle
If a>210 And a<330 Then
turnTime=0.25
End If
If a>30 And a<150 Then
turnTime=0.1
End If

Datatyp

Namn

Network Dataset Vagar_ND

Global
Turns

Turns
Name
Meters
Minutes
Oneway
Roadclass

Direction
Directions Ready: Yes
General Directions:
Display Length Units: Kilometers
Length Attribute: Meters
Time Attribute: Minutes
Road Class Attribute: RoadClass
Source Directions:
Vagar:
Street Name Fields:
Primary:
Name: Namn_130
Alternate1:
Name: Namn_132
Alternate2:
Name: Vagnummer

Any Vertex

Connectivity

Bilaga 3 Network Dataset Vagar_ND

Usage
Cost
Cost
Restriction
Descriptor

Attributes
Units
Meters
Minutes
Unknown
Unknown
Datatype
Double
Double
Boolean
Integer

Turns, se
tabell
nedan

Evaluators
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Se tabell
nedan

Direction

