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Abstrakt 

Elavbrott är ett vanligt problem för många energibolag i 
Sverige. Gävle Energi vill undersöka om ett geografiskt 

informationssystem (GIS) kan användas för att få en lösning 

på detta problem och för att underlätta framtida planeringar 

och investeringar på elnätet. I denna undersökning används 

en forskningsmetod som bygger på multikriterieanalys 
(MKA) för att kunna visuellt lokalisera vilka elledningar i 

elnätet som skulle behöva bytas ut eller rustas upp. Elnätet 

som ska undersökas sträcker sig över hela Gävleborgs län. 

I resultatet så visas kriterierna som grundlager med dess 

funktioner och därefter ingår kriterierna i en MKA.   
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1 Inledning 
Gävle energi vill ta fram en kartprodukt som visar antalet elavbrott med 

information och statistik hos kunderna för att underlätta för framtida 

investeringar och planeringar på elnätet. Som läget är idag så ligger Gävle 

Energis elnät i snitt på 0.3 avbrott per kund varje år, det är framtaget med 

hjälp av en undersökning som gjordes 2013 [1]. Gävle Energi Elnät har 

som mål att årligen investera ca 36 MSEK i elnätet för att bibehålla och 

förbättra en redan hög leveranssäkerhet. En MKA(multikriterieanalys) 

kommer att genomföras för att lokalisera sårbara elledningar samt 

underlätta för planering och investeringar på elnätet. 

1.1 Bakgrund 
Uppdraget avgränsas till elnätsverksamhet med luftledningar och 

jordkablar, de 3 olika ledningarna som det till mesta dels handlar om är 

lågspänningsledningar, högspänningsledningar samt överliggande 

ledningar. Dessa investeringar prioriteras utifrån en sammanvägning av 

hela elnätet med avseende på dessa kriterier:  

 Besiktningsresultat 

 Ålder på anläggningsdelar 

 Kundtäthet 

 Antalet elavbrott 

 Avbrottstid 

 Avbrottskostnader i nätregleringen och avbrottsersättningen 

 Samförläggningar med Opto, Fjärrvärme, VA samt Belysning 

 Nya exploateringsområden 

 Driftsäkerhet 

 Materialfel 

 Lagstyrda åtgärder 

 Ekonomi 
 

Därför så är det viktigt att kartlägga elavbrotten för att se en helhet på en 

karta och därefter så blir det betydligt tydligare att avväga vilka elnät som 

behöver åtgärdas eller bytas ut. De kriterier som kommer att användas i 

MKA är Kundtäthet, Ålder på ledningar, Antalet avbrott och avbrottstid.  

Elnät finns över hela Sverige och det gör det möjligt att leverera el till alla 

hushåll i landet. Det går till så att ditt elhandelsbolag levererar el till ditt 

hem men det är leverantören som underhåller ledningarna och förbättrar 

dom. De vill säga att det kan vara skillnad på vem som är elnätsleverantör 

och vem som är elhandelsföretag [1]. Eftersom att varje elavbrott skapar 

kostnader för samhället så är det viktigt ämne för Gävle Energi. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att göra en utredning om hur visualisering kan 

hjälpa till i beslutsfattande inom olika områden genom att ta fram 

funktioner till en webbtjänst som kan användas av Gävle Energi till att få 

ut max av sitt arbete. Karttjänsten ska kunna visa var det har varit 

elavbrott fram till år 2016 samt visa var ledningarna är gamla och slitna, 

genom den tjänsten så går det att utläsa var Gävle Energi bör se över 

kvaliteten på elnätet. Fakta bevisar att Gävle Energi är ett toppbolag inom 
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dess områden och därför måste de ständigt leverera kvalité på högsta nivå. 

Så syftet med webbtjänsten att den ska fungera som ett underlag för 

kommande investeringar samt som en revision av strategi för 

nätförbättringar och underhåll av elnätet, avseende på leveranssäkerheten 

i elnätet samt en åtgärdsplan om hur säkerheten kan förbättras. 

1.3 Problemformulering 
 

 På vilket sätt kan GIS tillämpas för att skapa bättre förutsättningar 
att investera på elnätet?  

 Hur kan GIS-baserad MKA användas för att lokalisera det mest 
elavbrottsutsedda positionen på elnätet? 

 Var är elnätet inte i godtagbart skick i Gävle kommuns och var bör 
det vidtas åtgärder? 

1.4 Förväntat resultat 
Det förväntade resultatet kommer att vara en slutgiltig karttjänst som är 

baserad på olika faktorer runt elnätet. De faktorerna som kommer att 

användas är kundtäthet, antalet avbrott, avbrottstid och ålder på 

elledningar, det kan läggas till fler faktorer i mån av tid. Tjänsten kommer 

hjälpa Gävle Energi att se var på elnätet som det har blivit avbrott, det 

kommer också att visa var elledningarna behövs bytas ut. Den slutliga 

kartbilden kommer att ha olika lager som representerar de olika faktorerna 

som ger en visuell beskrivning av de elnät och anläggningsdelar som bör 

prioriteras och eventuellt behöver rustas upp eller bytas ut. Den färdiga 

karttjänsten kommer att kunna användas inom företaget av GIS-

användare på grundlig nivå, den ska göras så enkel och lätthanterlig som 

möjligt. 

1.5 Avgränsning 
Avgränsningen blir att karttjänsten kommer att gälla för alla Gävle Energis 

kunder som är bosatt i Gävle kommun. Förtydligande blir att det är varje 

hushåll som räknas som en knytpunkt. Samma sak gäller för hela 

karttjänsten, den kommer att beröra elnäteten som har sin position inom 

de gula området. Se figur 1. 

 
Figur 1: Visar området (Gävle kommun) som ska undersökas 
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2 Företagspresentation 
 

Elektriciteten kom till Gävle för över 120 år sedan, då skapades ett företag 

som sedan övergick till att bli Gävle Energi. Namnet på det företaget var 

”Gefle Elektriska Belysningsaktiebolag”[8]. Gävle Energi hjälper till i Gävle 

kommun med att bidra med kraft, energi och kommunikation för att 

underlätta för Gävles invånare [9]. Gävle energis el framställs genom 

vattenkraft och biobränslebaserad vattenkraft och det är 100 % förnybar 

energi. Källan till elen är förnybar energi från vatten, vind och 

biobränsle[11]. Gävle energi levererar även fjärrvärme och bredbandet 

Gavlenet till sina kunder[10].  

2.1 Allmänt om elnät 
Man kan beskriva elnätet som så att det är uppdelat i 3 zoner, du har ditt 

lokala elnät sedan som är ansluten till ett regionalt elnät och de regionala 

elnätet är i sin tur ansluten till det nationella stamnätet i Sverige[3].  

2.2 Elnätets olika spänningsnivåer 
Gävle Energis elnät har tre olika spänningsnivåer: 84, 12 och 0,4 kv. 

Lågspännings ledningar, Högspänning ledningar och Överliggande 

ledningar. Nätet har sex anslutnings-/gränspunkter, varav fyra vid 84 kV, 

en vid 10 kV och en vid 6 kv. De fyra anslutnings-/gränspunkterna vid 84 

kV ansluter till regionnätet som ägs av Vattenfall [2]. Alla dessa 

anslutningspunkter är strategiskt placerade i Gävle och de är 

betydelsefulla ur säkerhetssynpunkt då alla dessa anläggningar har 

dubbel inmatning. Dessa stationer fjärrstyrs och övervakas från 

driftcentralen som är bemannad 24 timmar om dygnet. Från 

mottagningsstationerna går dubbla ledningar till de 9 

fördelningsstationerna som är utrustade med dubbla transformatorer, 

varav en är reserv. De körs växelvis och månadsvis. Dessa stationer är 

ringmatade för att öka säkerheten och tillgängligheten. Även dessa 

övervakas och fjärrstyrs från driftcentralen som finns på Gävle Energi. 

2.3 Leveranssäkerhet 
Leveransen av el förbättras för varje år som går och som det är nu så har 

Gävle Energi låg avbrottsstatistik. Om vi ser över hela Sverige så ligger 

medelavbrottstatistiken för varje kund på 66.5 minuter avbrott per år för 

varje kund. På elnätet hos Gävle Energi så har vi så låga siffror som 14.5 

minuter per kund[17]. Leveranssäkerheten varierar från år till år beroende 

på vilket klimat det är men vanligtvis för Sverige så levereras det el till 99 

%[17]. 
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3 Teoretisk studie 
En litteraturstudie genomfördes för att skapa en teoretisk kunskapsgrund 

i ämnet. I den här delen kommer att det att finnas med tidigare liknande 

forskning, om grunden till layouten och designen på karttjänsten. Kommer 

även att ta reda vikten av vad klimatet betyder för elnätet. Det är viktigt att 

söka efter tidigare liknande data för att kunna få tips om vad för liknande 

tjänster som redan finns och vad som eventuellt kan återanvändas. Den 

färdiga prototypen kommer användas av personer som är vana GIS-

användare på en grundlig nivå, den kommer till mestadels att användas av 

elnät på Gävle Energi. Som det är idag så använder personalen på elnät 

olika karttjänster dagligen. Litteraturstudien genomfördes för att 

undersöka hur en karttjänst bör designas i val av färg för att uppnå 

tydligaste och enklaste användarvänlighet. Det ska vara en tydlig symbolik 

och beskrivning av funktioner. Det var även viktigt att få en ökad kunskap 

av vad visualisering är och hur det kan förenkla och avgöra ur 

beslutsfattande perspektiv. Vi har inte samlat in de data som ska 

användas i forskningen men det är intressant att veta hur det går till och 

vad som bör tänkas på vid olika klimat. Det lägger också grunden till 

viktiga parametrar i karttjänsten som ska utvecklas för bästa 

investeringsplanering på elnätet. 

3.1 Insamlade data med tanke på klimatet 
Insamlingsdata av bra kvalité är svåra att få tag på, men för att genomföra 

en bra fältundersökning så gäller det att ha en bra metod som oftast 

bygger på en fjärranalys med bra underlag där du kan klassificera mata 

indata utifrån en fältundersökning, de berättar Sijing Ye[12] i en forskning 

om visualisering av insamlingsdata. Eftersom att detta tillvägagångssätt 

kräver en stor mängd arbete så är det viktigt att du kan hålla dig 

fokuserad så noggrannheten är väldigt bra. För att få till en noggrann och 

effektiv forskning så är det viktigt att samla in så mycket data för att få så 

liten felmarginal som möjligt. Med tanke på begränsningar i arbetsmiljöer 

för geografiska informationssystem så använder Sijing Ye[12] ett 

sensornätverk och mobila GIS-enheter för att samla in miljöparametrar till 

sin forskning.  

Gävle är en stad som är väl skyddat från kraftiga stormar och liknande. De 

meteorologiska riskerna som kan ställa till problem är stora snömängder 

och i viss mån även åska. Enligt Svensk Energi[13] är södra Norrlands 

kustland ett område med medelrisk beroende av meteorologiska 

förutsättningar. Riskanalysen som har nämnts tidigare är fortfarande en 

viktig del i undersökningen för att ta del av vad konsekvenserna kan bli på 

elnätet under dåliga väderförhållanden. Mottagningsstationerna är 

skyddade mot åska genom att det på toppen av stolparna närmast 

ställverken finns inledningsskydd samt att det finns ventilavledare. Sijing 

Yes[12] metod är användbar till allt förutom till t.ex. när kvaliteten ska 

bedömas i en åkermark eftersom att det är mycket strukturförändringar i 

marken så kan man sällan få ett exakt och noggrant slutresultat. Däremot 

så är det effektivt vid tillfällen där det inte är så mycket 

klimatförändringar. Men vid storm eller liknande som slår ut vanlig 

kommunikation har Gävle Energi möjlighet att använda 

kommunikationsradio som kopplas till radiomast med särskild 

strömförsörjning. 



 

5 

 

3.2 Investeringsplanering med matematiska metoder 
Det finns en mängd olika alternativ för att öka effektiviteten på ett arbete 

som utförs. På grund av tillgången till de här så är investeringsplanering 

ett väldigt bra moment som ofta kan kräva stöd ifrån matematiska 

optimeringsmetoder[14]. Tobias Falke [14] skriver att investeringsplanering 

och arbetsplanering som optimering bör för en effektivare utfört arbete 

delas upp i två olika delar. Med hjälp av en kartjänst så kan Gävle Energi 

få en bättre investeringsplanering samt ett bättre underlag till 

arbetsplanering på elnätet. När en så kallad ”sönderdelningsteknik” ska 

skapas så finns det viktiga aspekter, se Figur 2. Förutom att 

beräkningstider och tillvägagångssättet minskas avsevärt i tid så 

reduceras även problemets storlek och därmed tas det upp mindre minne 

på datorminnet[14]. Anledningen till att detta finns med i teoretiska 

studien är att det är viktigt att få kunskap om investering i och med det är 

kartjänsten ska underlätta för investering.  

 

 

Figur 2: Visar Sönderdelningstekniken där planeringsunderlaget delads upp i 2 
delar. 

 

3.3 Design 
Design har länge visat sig vara en viktig del för användbarheten av 

kartografiska applikationer. Användare ger snabbt upp om inte 

applikationen bevisar att den är användbar. Om tjänsten blir för svår att 

förstå eller inte övertygar användaren om möjligheterna blir den ofta 

oanvänd [15]. Därför så är designen på produkterna som ska skapas för 

Gävle energi en av de viktiga punkterna för att den ska bli lätthanterlig och 

intressant att använda. På så sätt kan tjänsten uppnå specifika mål på ett 

praktiskt, effektivt och acceptabelt sätt för användaren. Vi citerar Jacob 

Nielsen[15] ”Kärnan av definitionen för en bra design är de tre 

huvudområdena kraftfullhet, effektivitet och tillfredställelse”. Med 

användbarhet kan man få ett mått av kvalitet på en produkt eller tjänst. 

Effektiviteten som uppstår vid en bra layout påverkar ekonomin och 

produktionsförseningar på ett positivt sätt[16]. 
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3.4 Risk och sårbarhetsanalys 
Efter de nya bestämmelserna i ellagen som trädde i kraft 2006 blev 

elnätföretag skyldiga att upprätta en risk- och sårbarhetsanalys avseende 

leveranssäkerheten i elnätet samt en åtgärdsplan om hur säkerheten ska 

förbättras, se 9c § i underlag och information om leveranssäkerhet nedan.  

Investeringsplanen har baserats på utveckling och/eller brister i nätet som 

i sin tur har dokumenterats i besiktningsprotokoll, avbrottsstatistik, ålder 

på nätet, personsäkerhet, effektökning, kommunens översiktsplan och 

andra tekniska orsaker [2]. Dessutom har Gävle Energi en väl bearbetad 

beredskapsplan för elavbrott i fredstid. Alla dessa nämnda processer har 

resulterad i att Gävle Energi har ett relativt robust elnät med bra 

leveranssäkerhet men de kan helt klart bli bättre och mer välutvecklat.  

Underlag och information om leveranssäkerhet 

Detta är ett utdrag ur ellagboken som säger att överföringen av el skall 

vara av god kvalitet. En nätkoncessionshavare är skyldig att avhjälpa 

brister hos överföringen i den utsträckning kostnaderna för att avhjälpa 

bristerna är rimliga i förhållande till de olägenheter för elanvändarna som 

är förknippade med bristerna. Anledningen till att detta står med är för att 

nya reglerna blir en kostnadsfråga för Gävle Energi och att genom 

forskningen som vi utför kan hjälpa till bättre leveranssäkerhet. De nya 

reglerna säger att: 

9 c § Den som bedriver nätverksamhet med stöd av nätkoncession för linje 

med en spänning som understiger 220 kilovolt eller nätkoncession för 

område skall årligen upprätta: 

1. En risk- och sårbarhetsanalys avseende leveranssäkerheten i elnätet. 

2. En åtgärdsplan som visar hur leveranssäkerheten i det egna elnätet 

skall förbättras. 

3.5 Multikriterieanalys baserat på vikter 
En MKA går att genomföras med hjälp av en beräkning med vikter på de 

olika rasterlagren och den går till på följande sätt: För att räkna ut värdet 

för cellen i översta vänstra hörnet multipliceras vikten med cellens värde. 

Detta utförs separat i rasterlager 1, 2, 3 och 4. Resultaten av de fyra 

multipliceringar adderas sedan för att skapa ett nytt cellvärde i det nya 

rasterlagret som skapas[23]. Vikterna kan bestämmas med AHP-program 

och utifrån de programmet få se hur viktiga de olika kriterierna. AHP 

bidrar med struktur och spårbarhet samt levererar genom den skattade 

kriteriestrukturen en prioritering av de olika behoven. AHP är ett program 

som hjälper dig att tilldela vikter till olika kriterier för en MKA. Ett exempel 

på en beräkning med vikter i en MKA kan se ut på följande sätt: 

Inraster, Se figur 3 nedan: 

 
Figur 3: Visar de inrasterlager som ska beräknas 
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Beräkningen för att skapa den övre vänstra cellen ser ut på följande vis: 

(2.3*8)+(2.0*7)+(0.8*5)+(1.4*6) = 48.8 

Förtydligande av algoritm: (Vikt*Rastercellsvärde)+(Vikt* 

Rastercellsvärde)+(Vikt* Rastercellsvärde)+(Vikt* Rastercellsvärde) = 48.8 

Det är även bra att ha med ett konstantvärde som är nödvändig i en 

logistisk regressionsmodell (matematisk metod), de innebär att man 

använder ett värde i en algoritm som inte är kopplad till en variabel. Den 

övre vänstra cellen i de nya beräknade rasterlagret får värdet 48.8. Det blir 

samma beräkning på resterande celler och de skulle resultera som följande 

resultatlager: 

Utraster, Se figur 4 nedan: 

 

Figur 4: Visar beräknat raster 

Möjlig färgskala:  

50-40 = Är ett bra värde 

40-30 = Är ett mindre bra värde 

30-20 = Ej godkänt värde 

Notera att detta är ett exempel på hur en MKA kan gå till och anledningen 

till att det finns med i den teoretiska delen är för att det är viktigt att ha 

studerat hur en sådan analys går till på ett korrekt sätt. Vi kommer i vår 

metod att använda mig av en annan typ av MKA, den kommer bara att 

genomföras med hjälp av logiska operatorer och kommer inte at innehålla 

några vikter eftersom att beställaren(Gävle Energi) bestämde att alla 

kriterier som ska användas är av samma vikt. 

3.6 Program som används 
Arbetet kommer till mestadels att genomföras med hjälp av komponenten 

ArcMap och tilläggsfunktionen Meldis. Karttjänsten kommer att skapas 

med hjälp av ArcMap, för att kunna skapa den nya tjänsten så måste det 

finnas ett underlag med data som ska visualiseras. Data hämtas från 

databasen som finns i Meldis, där finns bland annat den centrala 

databasen för kundregister, registreringar på elavbrott och 

kostnadsavgifter som uppdateras dagligen.[7]. 
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ArcGIS 

ArcGIS är ett geografiskt informationssystem för att arbeta med kartor och 

geografisk information[6]. Det används för att skapa och använda kartor, 

sammanställa geografisk data, dela och upptäcka geografisk information 

med hjälp av kartor och geografisk information i olika tillämpningar samt 

hantera geografisk information i en databas[6]. ArcGIS ger en infrastruktur 

för att göra kartor och geografisk information tillgänglig i en hel 

organisation, över en gemenskap eller öppet på webben. 

ArcMap 

ArcMap är den största komponenten i ESRIs ArcGIS uppsättning av 

geospatiala program och används främst för att visa, redigera, skapa och 

analysera geografiska data. ArcMap tillåter användaren att utforska data 

inom en datauppsättning, göra matematiska uträkningar, symbolisera 

funktioner och skapa eller visa kartor. 

Meldis 

Meldis är en tilläggsfunktion i ArcGIS, det är Gävle Energis huvudsakliga 

databassystem och det finns tillgängligt som olika teman i ArcMap för så 

snabb och smidig användning som möjligt. Systemet innehåller en central 

databas som lagrar geografiska data och kartor. Filer kan på ett enkelt sätt 

skickas mellan användaren och den centrala kunddatabasen. Användare i 

driftcentralen, planerare, fältpersonal och resten av Gävle Energis personal 

kan använda sina system via Meldis för att komma åt den informationen 

som är väsentlig just för det tillfället[7].  

4 Metod/Utförande 
Utförandet kommer att genomföras med hjälp av en MKA för att på ett 

smidigt sätt kunna ta fram det viktiga data som ska visas. Innan en MKA 

kan genomföras så måste en del förarbete göras och data visualiseras. 

Utförandet på förarbetet beskrivs i genomförandedelen[4.3].  

4.1 Multikriterieanalys 
En MKA(multikriterieanalys) börjar vanligtvis med en uttrycklig definition 

av alternativ som utvärderas och jämförs med varandra för att finna den 

bästa lösningen för ett givet problem[19]. För att bryta ner problemet till en 

kontrollerbar nivå så definieras därför ett antal kriterier som bedöms var 

och en för sig för varje förslag[18]. Kriterier som återspeglar de relevanta 

alternativen som ska bedömas och i praktiken tillåter en skillnad mellan 

alternativen när det gäller frågeställningen. Utvärderingen av kriterierna 

för samtliga alternativ skapar en algoritm som sammanfattar skillnaderna 

mellan alternativen, skriver Max Weigel i sin avhandling[18].  

De kriterierna som kommer att vikta mest i analysen för karttjänsten på 

elnätet är: ålder på anläggningsdelar, kundtätheten vid olika knytpunkter 

på elnätet, avbrottstid per år och den viktigaste faktorn är antal avbrott 

som är den faktorn som väger tyngst. De vikterna som kommer att 

presenteras genom en MKA är antal elavbrott per år, avbrottstid per år 

samt kundtätheten för olika områden, se tabell 1.  Viktningsfaktorerna är 

http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S095965261501063X
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nödvändiga för att definiera den individuella vikten av varje poäng i 

slutresultatet i form av ett procentvärde[19]. Slutresultatet är ett vägt 

medeltal, d.v.s. summan av produkterna av varje poäng med sin 

viktningsfaktor. Var och en av de tre kriterierna får en vikt på 33 %. 

Kriterierna bryts sedan ytterligare ner till mindre individuella 

underkriterier[18], vilket betyder att t.ex. avbrottsstatistiken kan brytas 

ner och delas upp efter år, kriterierna bryts ner till anledningen av att det 

bara är det minst lämpade värdena för varje kriterium som ska användas i 

MKA och då bryts de ut. En sammanfattning äger rum och bedömningarna 

för varje kriterium leder till ett resultat om ståndpunkten bland de 

beroende alternativen. När olika viktfaktorer används så kan de dessutom 

bidra till att återspegla ur olika perspektiv och synvinklar på 

problemet[18]. Ur ett investeringssyfte så ska multikriterieanalysen visa 

dåtida statistik och information och även lägga grunden till lättare beslut 

om framtida planering och kunna se på problem från olika synvinklar.  

 

Tabell 1 : Visar kriterierna som används i MKA samt dess vikter.  

Typ: Vikt: 

Kundtätheten i olika områden 33.3 % 

Antalet avbrott under ett visst 

tidsintervall 

33.3 % 

Antal avbrott  33.3 % 

 

Till den analysen så ska det tilläggas att byggnadsår på elledningarna 

tillkommer som ett eget lager efter att de tre tidigare kriterierna har viktats 

samman. Analysen genomförs med logiska operationer, logiska operationer 

är ett verktyg när man vill kombinera ett antal faktorer och genomföra en 

lokalisering[22]. På de 3 redan givna kriterierna så konverteras de först till 

rasterdata för att kunna göra en kalkylering. Kriterierna vägs sedan 

samman med operatorn AND, när det är genomfört så bildas ett nytt 

rasterlager som innehåller data från alla tre kriterierna som matchar 

varandra. Överflödig data slopas vid det här steget, alltså data som endast 

finns i ett eller två av kriterierna[22].  

4.2 Användare och målgrupp 
Arbetet uppstartades med ett möte för att bestämmas vad som skulle 

göras. Det genomfördes ett möte med ledningsgruppen för elnät på Gävle 

Energi, där bestämdes de olika faktorerna som skulle användas samt vilka 

på företaget som kartjänsten först är riktad till. De jobbar dagligen med 

systemet så har de en bra överblick över vilka personer på företaget som 

kommer att använda karttjänsten och på så sätt få reda på vilka som drar 

nytta av tjänsten samt vad syftet är. Karttjänsten kommer att användas av 

ett flertal personer på elnät, så målgruppen för tjänsten kommer att vara 

elnät på Gävle Energi. Under tidens gång så har små möten genomförts 

varje vecka där vi diskuterade vad som hade gjorts, vad som skulle ändras 

på och hur vi skulle gå vidare. Med tanke på att användarna till 
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kartjänsten är hela elnät beslutades att göra den enkel och förståelig så att 

så många som möjlig kan ta del av tjänsten.  

4.3 Genomförande för skapande av grundlager 
Innan vår MKA genomförs så måste de data som ska användas skapas 

genom att ladda ner statistik från databasen i Meldis, Meldis är Gävle 

Energis databassystem. Separat data laddas ner för kundtäthet, 

byggnadsår, antal avbrott och tidsintervall för avbrott. Det är till mesta del 

samma steg för varje skapat lager. Ett flödesschema som beskriver detta 

finns med som bilaga 1.  

Steg för nedladdning av elavbrott:  

1. Statistikdata på elavbrott ska sparas i ett Excel-dokument, i 

dokumentet så finns kolumnerna: GSRN-nummer, Adress, 

Postnummer, Nätområde, Antal störningar, Antal delstörningar och 
avbrottstid. Gävle Energi har bestämt att man vill ha ett lager som 

visar störningar i perioden 2005-2010 och ett lager som visar 

perioden 2011-2016. Eftersom att Gävle Energi bara vill visa 

statistiken för de oplanerade elavbrotten så bör endast de data 

sparas till dokumentet, annars visas även de planerade elavbrotten 
och det är helt irrelevant. I figur 5 så visas ett urklipp ur Meldis 

avbrottsstatistik, så ser de data som ska användas ut i 

statistikform.  

    

 

       Figur 5         

2. Sedan skapades en PGDB(PersonalGeoDataBase). Excel-filen lades 

in i PGDB och den lägger grunden för visualiseringen. I ArcMap 

finns en funktion som heter Excel-To-Table, den funktionen 

användes för att konvertera Excel-tabellen till en tabell som ska 

kunna visas i ArcMap. 
3. Tabellen i nuläget har varken koordinater eller ett bestämt 

referenssystem. För att kunna visa punkterna i tabellen så läggs 

det först till ett X-fält och ett Y-fält. Därefter så används en 

funktion som kallas ”förening”. Genom en förening så går det att 

sätta samman två tabeller och föra över data däremellan. I den 
tabell som min nuvarande tabell ska förenas med har X- och Y-

koordinater. För att kunna koppla ihop rätt koordinater till rätt 

objekt så finns det ett GSRN-Nummer, (The Global Service Relation 

Number) genom de numret så går det att koppla samman 

tabellerna. GSRN-nummer används av organisationer till att 
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identifiera sina kopplingar med enskilda leverantörer och enskilda 

klienter[20]. 
4. När tabellerna är förenade så går det att kalkylera koordinaterna 

från koordinattabellen till X- och Y-fälten i min tabell.  

5. Därefter kopplas X och Y-data till rätt fält och samtidigt så ska rätt 

koordinatsystem bestämmas. De koordinatsystemet som används 

är SWEREF99 16 30 med projektionen Transversal Mercator, se 

figur 6. 

 

Figur 6: X och Y-data läggs till samt koordinatsystem bestäms 

                 

6. Resultatet av det här genomförandet blir ett grundlager som 

presenterar elavbrott som punktdata. Därefter så filtreras den 

punktdata som finns i lagret efter mängden elavbrott mellan 2005-
2010 och mellan 2011-2016. Se resultatet i figur 7. 

 

 

Figur 7: Visar grundlager för antalet elavbrott 2005-2010 och 2011-2016 
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4.4 Filtrering för de olika kriterierna 
Filtreringen är gjord med hjälp av definitionsfrågor, se tabell 2 nedan. 

Intervallerna för värdena för varje kriterium är bestämt utifrån vad som är 

godkänt resultat historiskt sätt på elnätet. Det som är ett godkänt resultat 

är markerat med grön färg. 

Grön = Bra kvalité 

Gul = Mindre bra kvalité 

Orange = Dålig kvalité 

Röd = Mycket dålig kvalité 

Tabell 2 

 
 

4.5 Genomförande av MKA 
De lager som har skapats utifrån statistikdata är punkt och linje-data, de 

klassas som vektorlager. För att kunna göra en analys och beräkning så 

måste var och en av lagren konverteras till rasterlager. Lagren ”Avbrott per 

år”, ”Medelavbrottstid per år” och ”Kundtäthet” konverteras till rasterlager 

med samma cellstorlek. Eftersom att uppdraget är att ta fram det området 

som är mest utsatt av avbrott samt vilka ledningar som behövs bytas ut så 

har vi valt att bara använda mig av de som är rödmarkerat i det olika 

kriterierna i min analys. 

Medelavbrottstid per år = 45 – 669 min (Raster i figur 8a) 

Elavbrott per år = 1,8 – 7 (Raster i figur 8b) 

Byggnadsår = 1900-1950, 1951-1955, 1956-1959 och 1960-1965 

Kundtäthet = Kundtäthet (Raster i figur 8c) 
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Figur 8a,b och c: Visar de olika rasterlagren som ingår i MKA 

De rasterlager som nu har bildats ska vägas mot varandra, de genomförs 

för att spara kvar de data som matchar i alla tre lager och slopa de 

oväsentliga data som bara finns i ett eller två av lagren (analysen ska gälla 

för hela Gävle kommuns med kartbilderna är zoomade för att se tydligare 

hur processen går till). Det utförs med den logiska operationen AND i en 

algoritm som ser ut som följande:  

”Avbrott per år” AND ”Medelavbrottstid per år” AND ”Kundtäthet” = 

Sammanslaget rasterlager 

 
Figur 9, Flödesschema som visar tillvägagångssätt i MKA 

Det sista lagret ”Byggnadsår för elledningar” bildar ett eget rasterlager. Det 

lagret går inte att väga in i den tidigare analysen eftersom att de attribut 

som finns för elledningen inte överlagrar något av de tidigare lagren. Den 

kommer istället att visas som ett helt eget lager där du kan se de ledningar 

som är de äldsta luftburna ledningarna(de som är markerade med röd 

färg).  

4.6 HeatMap 
För att göra en heatmap så används arctoolbox funktionen ”Point Density”. 

En heatmap buntar ihop punktdata från ett lager och just där punkterna 

är som mest tätt blir till det högsta värdet och där punkterna befinner sig 
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glesare blir värdet mindre och mindre[25]. Därefter så går det att visa de 

nya heatmaplagret med en färgramp. Anledningen till att det används en 

heatmap för att visa resultatet av MKA är för att det bli ett tydligare sätt 

att tolka slutresultatet på. Där högsta värdet i heatmapen kommer att visa 

de området som är mest drabbat av avbrott enligt MKA, visas i färgen röd. 

Färgrampen går sedan vidare till gul färg och sedan till grön färg desto 

mindre värdet blir. 

5 Resultat 
I det här kapitlet så redovisas resultatet för MKA och uppbyggnaden samt 

funktioner till varje resultatlager. Kommer att börja med att visa alla 

grundlager och beskriva dess funktioner och sedan avsluta kapitlet med 

resultatet för MKA. 

Som det skrevs tidigare i teoretiska studier så har designen stor påverkan 

på hur lätt och hanterlig tjänsten ska vara. Det resulterade i att designen 

för alla lager samt resultatet för MKA kommer att presenteras i en 

färgramp som går från grön till röd.  

 

 

  Grön = Bra  Gul = nästan godkänt Röd = Mycket dålig  

5.1 Resultat grundlager 
 

Byggnadsår på elledningar: 

Lagret byggnadsår visar året då elledningar är byggda. Funktionerna som 

finns just för byggnads år är: Du kan själv filtrera om du vill se 

högspänningsledningar, överliggande nät eller lågspänningsledningar. 

Därefter kan du bestämma om du vill se jordkablar eller luftledningar. Det 

sista du kan göra är att filtrera från vilket årtal du vill se elledningar ifrån, 

klickfunktionerna till detta lager visas i bilaga 4. Dessa funktioner finns 

med därför att detta lager inte ingår i MKA och du ska själv kunna 

bestämma från vilket år som ledningarna ska visas. 

Ett exempel ser du i figur 10 nedan som är filtrerad så att alla jordkablar i 

högspänningsnätet visas. Genom att visa det här lagret så kan man på ett 

enkelt sätt se vilken position de äldsta ledningarna har. Observera att 

tjänsten täcker hela Gävle kommun men för att visa mer tydligt så är 

Gävle stad in zoomad. För att förtydliga bilden så finns det ett ortofoto som 

bakgrundskarta. 
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Figur 10: Visar grundlagret för byggnadsår på elledningar 

 

Antalet avbrott per år: 

Detta lager innehåller antal avbrott i snitt per år i snitt mellan åren 2011-

2016. Funktionerna blir att du kan välja ett filter som bestämmer antalet 

avbrott du vill se, klickfunktionerna visas i ett urklipp från ArcMap i bilaga 

5. Det med lägst antal avbrott(0.1-0.2 avbrott) symboliseras med färgen 

grön det med höst antalet avbrott (1.8-7 avbrott) visas med färgen röd. 

Anledningen till att det här lagret skapades är för att kunna visa var i 

Gävle kommun de flesta avbrotten äger rum, det kommer även finnas med 

i grunden till MKA. Ett exempel visas i figur 11 nedan som visar alla lager 

för antalet elavbrott per år, även här är kartan in zoomad till Gävle och 

några ytterområden för att kunna visa en tydlig bild av resultatet. För att 

förtydliga bilden så finns det ett ortofoto som bakrundskarta. 
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Figur 11: Visar grundlager för antalet avbrott per år 

 

Avbrottstid per år: 

Det här lagret visar avbrottstiden i minuter i snitt per år mellan åren 

2011-2016, visas i figur 12 nedan. Funktionen som finns för det här 

lagret är att du kan välja vilka filter du vill ska visas, klickfunktionerna 

visas i ett urklipp från ArcMap i bilaga 6. Det lager som är markerat med 

rött är det området som är drabbat av den mesta avbrottstiden per år. 

Anledningen till att det här lagret skapades var för att kunna visa vilket 

område som har den längsta avbrottstiden per år samt att det ska ligga 

som grund till MKA. För att förtydliga bilden så finns det ett ortofoto som 

bakrundskarta. 

 

Figur 12: Visar grundlagret för avbrottstiden per år 
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Kundtäthet: 

Det här lagret visar kopplingspunkter i Gävle kommun och eftersom att en 

kopplingspunkt hör till en kund så går det på ett enkelt sätt att visa en 

heatmap för kundtäthet. Anledningen till att lagret visas som heatmap är 

att det blir väldigt kluddigt med alla kopplingspunkter och då blir det här 

ett tydligare sätt att läsa av kundtäthet. Färgrampen går ifrån vit till 

mörkblå, den mörkblåa färgen visar platsen där det är mest antal kunder. 

Det här lagret ska användas som grund till MKA. I det här lagret så 

används en länskarta som bakgrundskarta för bästa tydlighet, se figur 13. 

 
Figur 13: Visar kundtäthet genom en heatmap 

5.2 Resultat MKA 
Resultatkartan bildades när hela analysen var genomkörd, analysen har 

tagit hänsyn till byggnadsår på ledningar, antalet avbrott per år, 

avbrottstid per år och kundtäthet. Nedan i figur 14 visas rasteresultatet 

av, lagret har gjorts transparant till 25 % för att kunna visa 

bakgrundskartan och på så sätt kunna urskilja vilken position 

rastercellerna har. Det resultatlagret visas otydligt och därför så bedömde 

vi att de blev synligare och tydligare att visa resultatet genom en heatmap 

som visas i figur 15. Resultatet som visas genom en heatmap som går med 

färgrampen grön till röd färg som beskriv i designen i början av 

resultatkapitlet. De platserna som är markerade med röd färg är det mest 

utsatta områdena för att få elavbrott. För en tydligare bild av resultatet så 

visas i figur 16 en zoomad bild av ett av de områdena som är mest drabbat 

av elavbrott. Bilaga 3 innehåller en kartbild som visar MKA i full 

utbredning med en länskarta som bakrundskarta.  
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Figur 14: Visar resultatet för MKA i raster 
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Figur 15: Visar resultatet i en heatmap samt att ledningar som är äldre än 1975 
visas. 
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Figur 16, zoomad till ett av de mest drabbade områdena, vi ser att det går en väldigt 
gammal luftburen ledning(röda strecket) rakt igenom Furuvik. Det kan vara en 

avgörande faktor till varför det är mycket avbrott just där,  luftburna ledningar är 
ofta beroende av väderförhållanden. 

6 Diskussion 
I den här delen så kommer det att diskuteras val av metod, resultatet samt 

vidareutvecklingen och möjlig utökning av karttjänsten.  

6.1 Val av metod 

För att kunna lokalisera och kunna beräkna fram en vissa positioner 

utifrån ett antal kriterier så funderades de inte över så många alternativ 

till metod. Efter forskning och hjälp av litteraturstudien så blev de en 

självklarhet att analysen skulle genomföras med en typ av MKA. Det finns 

några fördelar med GIS-baserad MKA, en av dem är att intressen och 

viktningar tydligt framgår och att processen blir transparent. Om metoden 

tillämpas på rätt sätt så resulterar detta i ett strukturerat arbetssätt[24].  

Det finns även några nackdelar med metoden, en av dem är att metoden 

kan ge en bild av vetenskaplighet trots att grunddata och analys inte alltid 

är tillförlitliga[24]. Analyser utförda i verktyg inom GIS anses ofta på grund 
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av programmets teknologiska möjligheter som exakta och riktiga fastän att 

analysen har utförts och styrts av människan[24]. I det stora hela så anses 

MKA som en bra redskapsmetod till att utföra analyser utifrån olika 

kriterier.  

Hur en MKA fungerar hade vi bra koll på sedan tidigare, men det är ändå 

viktigt att ta upp i litteraturstudien för att utöka sina kunskaper och lägga 

en bättre grund till genomförandet av arbetet. I genomförandet av MKA så 

var det få problem, men ett problem som uppstod var att byggnadsåret för 

elledningarna inte kunde ingå i MKA utan fick läggas till som ett eget 

lager. Problemet uppstod därför att rasterceller som skapades utifrån 

ledningarna inte överlappade något av rasterlagren kundtäthet, antalet 

avbrott per år och avbrottstid per år. Det hade nog kunnat lösas på något 

sätt, men med tanke på att vi inte har så lång tid på oss att genomföra 

detta så fick det bli på detta sätt, det blev ändå ett lyckat resultat. 

6.2 Resultat 
Det slutade med att resultatet blev bra och alla parter blev nöjda, 

kartjänsten blev enkel och lätt att förstå. Genom att studera i 

litteraturstudien hur designen bör se ut för lättast användning så fick vi 

genast information om hur vi skulle gå till väga. Tjänsten fick en enkel 

design med klickrutor för varje lager och på så sätt kunna bestämma vilket 

alternativ du vill ska visas, se urklipp från ArcMap i bilaga 4 som visar 

temat med dess funktioner. Färgsättningen fick bli färger lika som 

trafiklysen, de fungerade i en färgramp som gick från grönt som är lika 

med godkänt, via gult som varken är bra eller dåligt och slutade med röd 

färg som är mycket dåligt, se figur 18. Resultatet visade att de områden 

som är de mest utsatta, som har mest avbrott samt längst avbrottstid, att 

de efter analysen har genomförts ofta har koppling till gamla luftburna 

elledningar. Ett exempelområde som tas upp i resultatdelen är Furuvik, 

några faktorer som visar varför Furuvik är ett väldigt utsatt område kan 

vara klimatet, det ligger vid kusten och att det går en gammal luftburen 

ledning där. Vi har följt klart.se[25] i 2 veckors tid för att få fakta om 

vinden i Furuvik och det har visat sig att i de området så blåser det 

ständigt 1-2 m/s mer än det gör i det mer centrala Gävle. På det sättet kan 

den luftburna ledningen bli mer skadat och vilket kan leda till fler 

elavbrott. 

6.3 Vidareutveckling 
En vidareutveckling skulle kunna ske genom att ta hänsyn till flera 

kriterier vid MKA, det skulle resultera i att MKA-analysen skulle bli mer 

noggrann och exakt. De kriterium som stod näst på tur är 

besiktningsresultat, MKA bygger till stor del på byggnadsåret på 

ledningarna. Men egentligen så behöver inte en ledning som är 10 år äldre 

än en annan vara i sämre skick, därför så hade besiktningsresultat på 

elledningarna varit ett bra kriterium till att medverka i MKA. Men eftersom 

arbetet begicks under en begränsad tid så går det inte att ta hänsyn till 

allt. 

En till utveckling som skulle kunna genomföras är att det skulle kunna 

göras en MKA för varje år, på det sättet skulle det på ett enkelt sätt kunna 

jämföras skillnaderna från år till år på kvaliteten på elnätet. Det skulle 
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kunna visas med hjälp av en tidslinje som du får trycka vilket år du vill 

ska visas. Det skulle göras varje år för att det är svårt att se 

förbättringsresultat på ombyggnationer kortare tid. 

7 Slutsatser  
I den här delen så kommer frågeställningar att besvaras och presenteras. 
Först redovisas frågan och därefter svaret. 
 

På vilket sätt kan GIS tillämpas för att skapa bättre förutsättningar 

att investera på elnätet?  

Med hjälp av GIS så får du en klar och bra överblick över samhället och 

dess elnät, vilket leder till lättare investering och planering för framtiden. 

Genom att göra en karttjänst med en rad enkla klickfunktioner i ArcMap 

så blir det möjligt för ej så avancerade GIS-användare att kunna använda 

denna tjänst och på så sätt få en bra överblick, se bilagorna 4, 5 och 6. 

Som Tobias Falke [14] skriver så finns det en mängd olika alternativ för att 

öka effektiviteten på ett arbete som utförs, ett exempel är el-försörjning 

och elnäts-montering. På grund av tillgången till de här så är 

investeringsplanering ett väldigt bra moment som ofta kan kräva stöd ifrån 

matematiska optimeringsmetoder. Den bästa metoden för det här arbetet 

ansåg vi vara en MKA. 

Hur kan GIS-baserad multikriterieanalys användas för att lokalisera 

det mest elavbrottsutsedda positionen på elnätet? 

MKA-metoden gör det möjligt att: 

 Åskådliggöra elledningar som behöver åtgärdas.  

 Hjälpa till med framtida investeringar på elnätet 

 Vägledning i planeringssyfte 

 Visa tidigare statistik i en karttjänst 
 

MKA utförs genom att sammanväga en rad kriterier, idet här fallet så är 

det byggnadsår på elledningar, avbrottstid, antalet avbrott och kundtäthet. 

Genom att lägga samman dessa kriterier och utföra en MKA så går det på 
ett simpelt sätt att se var elnätet i Gävle kommun är de mest sårbara samt 

se de områden på elnätet som är mest drabbat. Eftersom att vi bara är ute 

efter att få fram den mest utsatta positionen på elnätet så har vi brutit ur 

det sämsta värdena från varje kriterium och sedan gjort MKA på de utifrån 

de värdena. 

 
Var är elnätet inte i godtagbart skick i Gävle kommun och var bör det 

vidtas åtgärder? 

Den här frågan besvaras tydligt i uppsatsens resultatkapitel, det visade sig 
efter MKA att ett av de områden i Gävle kommun som har det mest utsatta 

elnätet är Furuvik. Det finns fler områden som är drabbade som är värt att 

nämna, det är Sälgsjön, Hedesunda och vissa delar av Valbo, Se fullt MKA-

resultat i bilaga 3. Att just de områdena är mest drabbade kan bero på att 

det är luftburna ledningar samt att det är gamla ledningar. Det beror 

också på vilket klimat det är runt om ledningarna, som efter kusten så 
blåser det mer än på andra platser längre inåt i landet.  
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8 Tack 
 

Jag vill tacka:  

Emil Rehnstedt: som har varit handledare och mitt bollplank på Gävle 

energi. 

Audrone Jakniunaité: från Gävle energis GIS-avdelning som har hjälp mig 

under resans gång.  

Douglas Howie: har varit min handledare från Högskolan i Gävle och som 

har hjälpt mig med olika idéer samt Julia Åhlén som är min examinator 

som har kommit med bra kommentarer och synpunkter.  
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Bilaga 1: Flödesschema för skapande av grundlager 
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Bilaga 2: Ordlista 
 

GIS = Geografiskt informationssystem 

MKA = Multikriterieanalys 

PGDB = Personal Geodatabase 
GSRN = Global Service Relation Number 

LSP = Lågspänningsledning 

HSP = Högspänningsledning 

ÖVL = Överliggande nät(medelspänningsledning)  

Störningar = Elavbrott 
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²

0 10 205 Kilometer

MKA

0 - 10,74295883

10,74295884 - 21,48591766

21,48591767 - 32,2288765

32,22887651 - 42,97183533

42,97183534 - 53,71479416

53,71479417 - 64,45775299

64,457753 - 75,20071182

75,20071183 - 85,94367065

85,94367066 - 96,68662949

96,6866295 - 107,4295883

107,4295884 - 118,1725471

118,1725472 - 128,915506

128,9155061 - 139,6584648

139,6584649 - 150,4014236

150,4014237 - 161,1443825

161,1443826 - 171,8873413

171,8873414 - 182,6303001

182,6303002 - 193,373259

193,3732591 - 204,1162178

204,1162179 - 214,8591766

Bilaga 3: MKA-resultat i full utbredning 
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Bilaga 4: Grundlager för byggnadsår på elledningar 
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Bilaga 5: Grundlager för antalet avbrott per år 
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Bilaga 6: Grundlager för avbrottstid per år 
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