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EXAMENSARBETE 
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Sammanfattning 
Det vanliga officiella fastighetsdataregistret, som administreras av Lantmäteriet räcker 
inte till för att täcka in de företagsspecifika uppgifter som behövs i det dagliga arbetet 
med fastigheterna hos Vattenfall Eldistribution AB i Trollhättan. Det är nu vanligt att 
informationen lagras i pappersformat per fastighet och därmed begränsas 
tillgängligheten inom företaget. Ett sådant anpassat register skall kopplas till lämpligt 
kartprogram. Speciell fördel fås när det genom att söka via en ledning går att få reda på 
med vilken rättighet, servitut eller ledningsrätt, som den passerar över en viss fastighet 
eller markområde. Detta förenklar arbetet när det sker förändringar i elnätet, som till 
exempel när luftledningar skall grävas ned och nya servitut skall upprättas och gamla 
tas bort. Genom ett sådant verktyg minskar behovet av informationsinhämtning via ett 
externt fastighetsregister utan kan gå direkt till det egna arkivet för att hitta aktuella 
dokument. 

Målet med detta examensarbete är att utveckla ett fastighetsregister anpassat till 
företaget kopplat till ett kartprogram som mynnar ut i en GIS-applikation. Detta blir ett 
datorbaserat system och medför att tillgängligheten inom företaget ökar. Även arbetet 
med att ta fram uppgifter om egna fastigheter/rättigheter underlättas avsevärt. I 
förlängningen medför detta att kostnaderna för bl.a. servitutsbevakningar minskas 
avsevärt och det blir mer lätthanterligt. 

En tidigare av mig framtagen databas gjord i MS Access har bland annat används som 
en bas till applikationen. Kartmaterialet har begränsats till att endast utgöras av 
fastighetskartan som är ytbildad. Sedan har kompletteringar gjorts med data om eget 
ägda fastigheter och stationer. 

Den nu framtagna prototypen/demoversion som gjorts av Digpro AB av en GIS-
applikation är en mycket bra början för att fortsätta att utveckla ett användbart och 
smidigt system. Det är viktigt att systemet hålls på en användarvänlig nivå. Detta 
medför att det gärna används. DP/Spatial är grunden för detta GIS och utgör även grund 
till övriga applikationer i sortiment hos DigPro AB. Genom att systemen är 
användarvänliga underlättas det dagliga arbetet och blir mer effektivt. 

 
Utgivare:  Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Institutionen för teknik, matematik och 

datavetenskap, Box 957, 461 29 Trollhättan 
Tel: 0520-47 50 00 Fax: 0520-47 50 99 Web: www.htu.se 

Examinator: Einar Hunnes 
Handledare: Karin Bäckman, Vattenfall Eldistribution AB 
Huvudämne: Lantmäteri Språk: Svenska 
Nivå: Fördjupningsnivå 1 Poäng: 10 
Rapportnr: 2005:LA01 Datum: 2005-06-16 
Nyckelord: GIS, Geografiska informationssystem, Digpro AB, Oracle Spatial, MS Access 

 

i 



DEGREE PROJECT 

Law of Real Property in GIS 
Patrick Grotenius 

Summary 
The usual register of real estates is not enough to get the special information at the daily 
work with the real estates of Vattenfall Eldistribution AB. Now the information is stored 
in folders and is not easily accessible fore everyone at the company. 
 
To make the work with the easements it is very useful to have a tool to look for which 
rights are connected to an electric line. That is possibly with a GIS-application. The aim 
with this project is to develop an adapted register of real estates with a map. This may 
be a computer-based system, a Geographic Information System. 
 
With this tool the work with the easements gets more efficient and easier. An earlier 
developed database (MS Access) should be used to constitute the ground for the new 
GIS tool. This new tool is a demo version, which the company Digpro AB has 
developed is a good beginning to a much larger system. The ground of their GIS is 
DP/Spatial. That is important to make a GIS like this as user friendly as possible. 
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Förord 
Ett examensarbete på C-nivå (10 poäng) är det avslutande momentet på Lantmäteri-
programmet (120p) vid HTU, Högskolan Trollhättan Uddevalla.  

Detta examensarbete på 10 poäng går ut på att ta fram en GIS-applikation baserat på ett 
tidigare av mig framtaget anpassat fastighetsregister. Samt även kompletterat med GIS-
verktyg. 
Arbetet har gjorts i samarbete mellan Vattenfall Eldistribution AB och Digpro AB. 

Examensarbetet är tänkt att användas som en del i ett beslutsunderlag för framtagning 
av ett GIS-verktyg anpassat för fastighetsjuridik. 
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Nomenklatur 
GIS Geografiska Information System 

NIS Nät Information System 
Används hos kraftbolagen för att dokumentera sina nät i kartan. 

Servitut En fastighetsrättslig rättighet/upplåtelse mellan fastigheter. 
Reglering sker genom Fastighetsbildningslagen (FBL) 

Servitutsbevakning Kontroll av rättighetshavarens intresse av en rättighet/upplåtelse 
vid fastighetsbildningsåtgärder och planarbete. 

Ledningsrätt En rättighet/upplåtelse som belastar fastigheter, men som per 
automatik övervakas vid fastighetsbildningsåtgärder. 
Reglering sker genom Ledningsrättslagen (LL) 

Spatial Betecknar föremåls rumsliga placering. I dessa sammanhang 
används ofta spatiala data vilket ofta innebär föremåls koordinater 
för att entydigt ange var de är belägna. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det vanliga officiella fastighetsdataregistret, som administreras av Lantmäteriet räcker 
inte till för att täcka in de företagsspecifika uppgifter som behövs i det dagliga arbetet 
med fastigheterna. Detta kallas fastighetsregistret i denna rapport. Det är vanligt att man 
lagrar allt i pappersformat per fastighet och därmed begränsas tillgängligheten inom 
företaget. Man vill koppla ett sådant anpassat register till lämpligt kartprogram. Ett 
sådant anpassat register har jag gjort i Microsoft Access och kommer att användas som 
en grund. Kopplingarna skall avse egna fastigheter, stationer och rättigheter/upplåtelser 
kopplade till fastigheter och ledningar. Speciell fördel fås när man via en ledning kan få 
reda på med vilken rättighet, servitut eller ledningsrätt, som den passerar över en viss 
fastighet eller markområde. Detta förenklar arbetet när det sker förändringar i elnätet, 
som till exempel när luftledningar skall grävas ned och nya servitut skall upprättas och 
gamla tas bort. Man slipper gå via det officiella fastighetsregistret utan kan gå direkt till 
det egna arkivet för att hitta aktuella dokument. Det är mycket viktigt att ett eget register 
ajourhålls. Mer om detta behandlas under 9.1 Ajourhållning. 

1.2 Syfte och mål 
Utveckla ett fastighetsregister anpassat till företaget kopplat till ett kartprogram som 
mynnar ut i en GIS-applikation. Detta blir ett datorbaserat system och medför att 
tillgängligheten inom företaget ökar. Även arbetet med att ta fram uppgifter om egna 
fastigheter/rättigheter underlättas avsevärt. I förlängningen medför detta att kostnaderna 
för bl.a. servitutsbevakningar minskas avsevärt och det blir mer lätthanterligt. 

Genom att samtliga ledningar passerar över fastigheter/samfälligheter, måste en rätt att 
göra detta vara knuten till ledningen. Detta kan vara antingen servitut eller ledningsrätt. 
Om man på ett enkelt sätt skall förklara när servitut respektive ledningsrätt används så 
är det enligt följande. Nätet med 10kV- och 40kV-ledningarna tryggas normalt med 
servitut, men ibland går det inte att teckna ett markupplåtelseavtal med någon drabbad 
fastighetsägare. I de fallen finns möjligheten att söka ledningsrätt istället. Detta görs 
genom ett förfarande hos lantmäterimyndigheten. Ledningsrättslagen ger utrymme för 
ett tvångsförfarande om ledningen är av väsentlig betydelse i allmän synvinkel eller att 
ett koncessionsbeslut anger en bestämd sträckning. Även större ledningar 130-400 kV 
tryggas normalt med ledningsrätt. Det är viktigt att hela ledningen är tryggad med någon 
rättighet. Ett servitut är en upplåtelse/rättighet mellan fastigheter och knutet till ett visst 
område på båda sidor om ledningen, se bilaga A. En ledningsrätt är även den en 
upplåtelseform mellan fastigheter, men kan även vara ett förhållande mellan en fastighet 
och en juridisk person. 

1 



 Fastighetsjuridik i GIS 
 

1.3 Avgränsningar 
Databasen har i ett första steg realiserats i MS Access och innehåller samtliga av 
Vattenfall Eldistribution AB:s fastigheter och stationer (40-130kV). Detta inom Västra 
Götalands län, samt delar av Hallands län, Jönköpings län och Värmlands län. 

I ett andra steg skall denna databas importeras in i en applikation från Digpro AB. De 
nämnda fastigheterna och stationerna skall visualiseras i en kartbild. 

I detta arbete har det inte lagts till någon funktion för att koppla servitut, ledningsrätt 
och skannade dokument, som hör till dessa rättigheter, till respektive ledningssektion. 
Men jag tar ändå upp några viktiga detaljer om detta. 

I ett sådant här system skall man naturligtvis samla all information som kan vara 
förknippat med fastighetsjuridik. Men i detta fall är det nödvändigt att begränsa sig. På 
grund av detta är databasen kraftigt reducerad både antalet tabeller och mängd data. 
Vilka tabeller som används finns redovisat i Bilaga C. 

2 
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2 GIS 
Inom samhällssektorn finns ett stort behov av geografiskt knuten information. Inom 
detta område används uttrycken rumslig eller spatial. Detta är benämningar på hur saker 
förhåller sig till varandra. Det vanligaste är att ange ett avstånd mellan två punkter. 
Annat som kan studeras med hjälp av GIS är flöden, förändringsprocesser och 
lokalisering. 

Flöden: Studier av bl.a. av transporter av olika slag som gods, människor och vatten. 

Förändringsprocesser: Jämförelser av hur saker förändras under t ex tiden. 

Lokalisering: Detta används inom planering för att hitta den mest optimala placeringen 
vid t ex byggande av vägar och järnvägar. 

Men ovanstående i tankarna ses att geografiska informationssystem är ett verktyg som 
handhar information som kan kopplas till en geografisk position. Ett sådant system 
bygger helt på att datorkraft finns tillgänglig. Informationen i kartan byggs upp i olika 
s.k. kartskikt som kopplas ihop med tabeller som innehåller information om objekten i 
kartan. Vanliga verktyg i ett GIS är: 

• Import och export av data 

• Hantering och manipulation 

• Analys 

• Presentation 

Systemen kan vara uppbyggda på lite olika sätt beroende på vilken typ av användare de 
vänder sig till. Tre huvudtyper kan ses: 

• Skräddarsydda – Exakt anpassade efter användarens behov 

• Generella – Innehåller de vanligaste funktionerna. 

• Öppna - Dessa system kräver mest av användaren då användaren själv får 
programmera de funktioner som det finns behov av. 

Hos kraftbolagen fyller GIS-systemen en mycket viktig roll. Vid förvaltning av 
ledningsnäten är det viktigt att exakt veta var dessa är belägna. Det är viktigt både för 
att skydda dem fysiskt och rättsligt. Det är det rättsliga skyddet som studeras i detta 
arbete. [1] 

3 
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2.1 Utveckling av GIS – WebGIS 
Geografiska analyser är ingen ny företeelse. Tidigare har den skett helt manuellt genom 
att kombinera geografiska data med hjälp av transparanta kartark. Att istället använda 
datorer till hjälp gjordes redan under 1960-talet. Däremot har ökningen varit riktigt stor 
undre 1990-talet. Detta är ett resultat av den allmänna datorutvecklingen. Datorer har 
blivit snabbare och billigare. Lagrings- och datainsamlingskapaciteten har ökat 

Programvarorna för GIS anpassas mer och mer för den informationstekniska 
utvecklingen. Ett steg i detta är att åtkomligheten ökar genom att de blir åtkomliga via 
intranät och Internet. Användaren loggar in via sin webbläsare och når på så sätt en 
central databas som innehåller aktuell information och får därmed tillgång till GIS-
funktionalitet. Det är denna teknik som vinner mark i framtiden. Mycket på grund av sin 
enkelhet och tillgänglighet för användarna. Detta koncept kallas för WebGIS. Även 
Underhållskostnaderna hålls på en låg nivå. Det räcker ju oftast att bara underhålla och 
uppdatera själva databasen. De sk. klienterna består ju bara av en vanlig webbläsare. 
Precis på detta sätt fungerar den programvara från Digpro AB, som skall testas i detta 
arbete. [1] 

2.2 GIS inom Vattenfall Eldistribution AB. 
Jag har här endast tittat på vilka applikationer inom GIS som används inom det 
verksamhetsområde som handlar om Vattenfall Eldistribution AB:s fastigheter och 
stationer inom region väst. 

Det system som huvudsakligen används är NetBas från Powel. Detta är inget renodlat 
GIS utan är en variant av det och kallas NIS (nätinformationssystem). 

NetWeb är också ett GIS som finns, men det används inte speciellt frekvent. Även detta 
kommer från Powel. Detta är mer av modellen ”tittskåp” dvs. användaren kan komma åt 
kartdata samt enklare nätinformation, detta utan att ha möjlighet att ändra några 
uppgifter. Detta GIS är i dagsläget endast tillgängligt i Vattenfalls intranät. 

Dessa två system är mer specialiserade för teknisk information om ledningar 
(elnätsdokumentation) och stationer än om fastigheter. 

Det finns egentligen inget GIS i dagsläget som används som ett verktyg inom 
fastighetsjuridiken. 

Översiktlig teknisk information om dessa två GIS finns i bilaga E (NetBas) och bilaga 
F (NetWeb). 

4 
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3 Digitala kartor 
Digitala kartor är kartor anpassade för användning med datorer och ofta speciell 
programvara. Det finns lite olika typer, som var och en har olika egenskaper. 

 

Bild: Till vänster en ledning i vektorformat. Till höger samma ledning i rasterformat. 

3.1 Rasterkarta 
Denna typ av karta är en enkel karta som består av ett sk. raster. Den består egentligen 
av punkter som är skalbara. De är gjorda med en viss upplösning. Vid zoomning blir 
bara punkterna större och antalet punkter blir inte fler. Detta resulterar i att kartan/bilden 
blir grynig vid stor zoomning. 

3.2 Vektorkarta 
En vektorkarta är en karta uppbyggd av vektorer. Dessa är en matematiskt definierad 
linje. Detta medför att en vektorkarta kan zoomas utan att upplösningen i den försämras. 
Även transformering går att göra på ett enkelt sätt. 

3.3 Ytbildad karta 
En ytbildad karta är uppbyggd av polygoner samt ofta är av formen vektorkarta. I en 
sådan utgör varje sådan polygon en enskild yta. I detta fall gäller att varje fastighet 
bildar en egen yta genom sina fastighetsgränser. Att den är ytbildad är ett krav för att 
t.ex. kunna koppla en fastighetsyta till data i en tabell. Denna typ får sin användning 
speciellt inom GIS därför att där måste möjligheten till kopplingar mellan karta och 
tabeller finnas. 

5 
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4 Punkt – linje – yta – kroppar 
Genom objekttyperna punkt, linje och yta kan alla förekomster av geografiska data 
visualiseras. I samtliga dessa fall är typerna återgivna i kartan med bättre precision om 
de är baserade på vektordata. Detta beroende på att ett objekt som är visualiserat med 
hjälp av rasterteknik får ett fel genom att noggrannheten är mycket beroende av 
upplösningen. Denna upplösning går av praktiska skäl inte att göra hur bra som helst på 
grund av att vid fördubbling av upplösningen ökar datamängden med fyra gånger. 
Beskrivningarna nedan gäller endast vektordata. Rasterdata bygger på en annan teknik 
och behandlas inte här. [1] 

Punkt: Beskrivs med endast en positionsangivelse, den saknar utbredning. 

Linje: Beskrivs med startposition och slutposition, eventuellt kan även en funktion ingå 
för att kunna beskriva linjen som en kurva. Även denna saknar utbredning (en 
dimension). 

Dessa vektorer kallas för länkar och de binds samman med noder. 

 

länk 

nod 

Yta: Denna objekttyp är den mest komplexa då den innehåller flera linjer som då bildar 
en polygon och en yta (två dimensioner). 

Kropp: Ett objekt med utbredning i tre dimensioner. 

I detta arbete används endast en typ, punkt. Detta genom att den ytbildade kartan inte 
används som koppling utan endast som ett underlag. Fastigheter och stationer 
visualiseras med hjälp av angivna mittpunktskoordinater i databasen och visas därmed 
med en symbol. 

Fastighet  

Station  

6 
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5 Referenssystem 
Eftersom informationen i detta GIS kommer att beröra ett större område med många 
olika lokala koordinatsystem samt även att inhämta data från fastighetsregistret skall 
koordinatsystemet RT90 2,5 gon Väst användas. Det är viktigt att detta system används 
i alla led för att minska och helst undvika koordinattransformationer helt. Dessa kan ge 
upphov till förvrängningar och avvikelser. En koordinattransformation är ett begrepp 
som används när en eller flera punkter angivna i ett specifikt koordinatsystem 
överräknas till ett annat koordinatsystem. Det finns ett antal olika metoder för att 
åstadkomma detta t ex Affin, Helmert och Unitär. 

6 Databaser 

6.1 Relationsdatabas 
En relationsdatabas är en databas där lagrad data kan relateras till varandra. I en sådan 
utgör tabellerna grunden. Dessa kan vara permanenta eller tillfälliga skapade av andra 
tabeller. Dessa tabeller är namngivna utifrån innehållet. Tabellerna besår av ett antal 
attribut eller kolumner. En tabell kan ha en eller flera nycklar där en kallas primärnyckel 
och den tabell som innehåller det relaterade. [1] När en tabell innehåller en 
primärnyckel kan inte två kolumner i denna inte innehålla samma värde. Däremot kan 
en tabell utan primärnycklar innehålla dubbletter. Detta ses i exemplet nedan i tabellen 
ADRESS. I det fallet kallas nyckeln för sekundärnyckel. 

När det behövs en så kallad många till många relation (n:m eller ∞:∞), läggs en extra 
tabell in innehållande de båda kopplade tabellernas primärnycklar. 

Lite mer om detta kan du läsa under 8 Planering av GIS-applikation. 

7 
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Primärnycklar 

Tabeller 

Sekundärnyckel 

Attribut

 

 

 

Bild: Ett exempel på hur en relationsdatabas kan vara uppbyggd. 
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6.2 Objektorienterad databas 
Det som skiljer objektorienterade databaser från vanliga relationsdatabaser är att de 
saknar databasspråk exempelvis SQL. Som ersättning för detta används det språk som 
implementationen använder. Och då fungerar databasobjekten som objekt i databasen. 
[2] 

6.3 Objektrelaterad databas 
Det finns en tredje variant av databas och det är objektrelaterad databas. Den är en 
blandning av relations- och objektorienterad databas. Den innehåller vanliga tabeller 
som relationsdatabasen, men den innehåller även objekttabeller. Dessa objekttabeller 
möjliggör att datatyper med attribut och operationer som man själv har skapat går att 
spara. [2] 

6.4 Databashanterare 
En databashanterare eller databasmotor är ett program med vilket data från databasen 
hanteras och skapas, t ex med vars hjälp frågor kan ställas på innehållet, rapporter 
skrivas ut etc. [3] 

6.5 Microsoft Access 
I Microsoft Access finns det många verktyg tillgängliga för arbetet med en databas. Där 
tabeller spelar en mycket central roll. Dessa innehåller all information i databasen och 
kopplas ihop på ett för ändamålet bra sätt. Data som matas in skall bara registreras i en 
tabell. Med hjälp av anpassade formulär matas information in eller ändras i databasen. 
Det som matas in hamnar i rätt tabell utan att användaren behöver tänka om rätt 
formulär används. Genom detta blir hanteringen mer användarvänlig. Rapporter kan 
skapas för att plocka ut information i pappersform. Innehållet kan väljas ut med hjälp av 
frågor, skrivas ut eller exporteras till Microsoft Word eller Microsoft Excel. För att 
kunna lösa speciella uppgifter tas programmering till. Detta sker i programspråket 
Visual Basic. Ett annat sätt att utföra vissa funktioner är att ta hjälp av makron. Dessa är 
sammansatta av fördefinierade funktioner, även nya funktioner kan skrivas i Visual 
Basic för att sedan användas tillsammans med övriga funktioner. Dessa små funktioner 
kallas för moduler i databashanteraren. 

 

9 



 Fastighetsjuridik i GIS 
 

6.6 Spatiala databaser – Oracle Spatial 
Databaser är traditionellt använda i administrativa applikationer. I en del applikationer 
är vanliga datatyper heltal, flyttal, bokstäver, myntenheter och datum. Operationer på 
dessa är enkla aritmetiska, som addition, subtraktion och sortering. Denna begränsade 
uppsättning av datatyper innebär att verkliga spatiala applikationer blir riktigt svåra att 
utföra. En lösning på detta är Oracle spatial. 

De objektrelaterade databaserna gör att de spatiala data erhåller en högre abstraktions-
grad genom integrationskonceptet. Genom att slå samman det objektrelaterade 
konceptet med abstrakta datatyper (ADT – Abstract Data Type) och associerade 
funktioner som användaren själv har definierat. Ett exempel på detta är då fastigheter är 
lagrade i en databas. Då blir ADT en kombination av datatypen polygon samt 
associerade funktioner för att avgöra om och till vilka fastigheter den aktuella 
fastigheten gränsar mot. En abstrakt datatyp består alltså av data samt operationer på 
denna. 

Objektrelaterade databaser har blivit en ny standard. Genom att adressera den växande 
datamängden och analyser fungerar inte traditionella databasapplikatoner. Oracle 
Spatial adresserar dessa flöden med spatiala data genom att lägga till en datatyp 
(SDO_GEOMTRY), indexeringsförmåga, och funktioner/operationer på 
SDO_GEOMETRY. Detta möjliggör att spatiala data kan lagras, bli tillgängliga samt 
snabbt och effektivt analyserade i en Oracle Spatial databas. Detta ger 
applikationsutvecklare möjligheten att lagra all geografisk refererad information i en 
industristandardiserad databasserver. Genom detta behövs inte några specialbyggda 
yttre indexeringar och funktioner användas för att kunna få den funktionalitet som 
behövs. 

GIS-applikationer innehåller både spatiala och icke spatiala attribut. Exempel på icke 
spatiala attribut är namn, order, detaljnummer. Spatiala attribut kan vara geokodade 
adresser eller områden. Geometrin är uppbyggd av en ordnad serie bestående av en eller 
flera punkter. Strukturen och betydelsen av geometrin är bestämd av dess typ. Denna 
kan vara någon av punkt, linje eller polygon. 

Till skillnad från vanliga databaser så behövs vid hantering av spatiala databaser 
verktyg som kan hantera mer komplexa datatyper som punkt, linje och polygoner. Det 
finns fyra huvudegenskaper av spatial data oavsett traditionellt relaterad data. En av 
dessa är geometri. Denna är vanligtvis konstruerad från enkla geometriska former som 
punkter, linjer och polygoner. 

Krav på ett spatialt databassystem är att det skall tillhandahålla vissa specialiteter såsom 
ett antal spatiala datatyper. För operationerna skall det finnas ett standardiserat 
frågespråk exempelvis SQL som får en utökning för att kunna hantera spatiala data. 
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Oracle Spatial erbjuder en öppen arkitektur för hantering med spatiala data. 
Funktionaliteten som erbjuds är helt integrerad med databasservern. Användaren kan 
definiera och ändra spatiala data genom SQL och har även tillgång till 
standardfunktioner samt Javabaserade procedurer. 

Oracle Spatial stödjer tre geometriska datatyper och geometrier sammansatta av dessa. 
De är punkt, linje, sträng och polygoner. Den spatiala datamodellen är en hierarkisk 
struktur innehållande element, geometrier och lager. [4] 

 

Bild: Spatial data kommer från många källor. [4] 

Det är denna databasmotor som används till den applikation som är under framtagande 
genom samarbetet med Digpro AB. Denna är speciellt anpassad till hantering av 
spatiala data. I Oracle finns SQL-92, C och Java implementerat. C och Java är 
programmeringsspråk, några ytterligare djupdykningar om dessa är inte nödvändigt för 
förståelsen. Genom detta kan operationer göras direkt i databasen med dessa 
hjälpmedel, vilket har nämnts tidigare. [5] 
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7 Förutsättningar 
Användning av det fastighetsregister som jag har utvecklat under två stycken 
praktikperioder skall användas. Registret är gjort i Microsoft Access. Detta register var 
tänkt att kopplas till ett lämpligt kartprogram. Valet av kartprogram föll på ArcView 3.1 
beroende på att detta var tillgängligt samt även skall fungera bra att utföra kopplingar 
till Microsoft Access med. Men detta skulle visa sig senare inte vara speciellt lämpligt 
då stora filer med kartdata skulle hanteras samt även skulle fungera i ett nätverk. Se mer 
om detta under 10 Problem. 

7.1 Programvaror/operativsystem 
Hela projektet skall fungera över ett nätverk då detta är ett krav för att applikationen 
skall kunna fungera på avsett sätt. Detta på grund av att det inte skall kräva några lokala 
installationer.  

7.1.1 Operativsystem 

• Microsoft Windows 2000 Professional 

7.1.2 Programvaror 

De programvaror som har använts i arbetet enligt nedan. Alla dessa är inte aktuella i den 
slutliga applikationen utan har varit föremål för olika tester. De som används i den är de 
understrukna programvarorna. 

• Microsoft Access 2000 

• ArcView 3.1 

• MapLink 

• MapInfo 

• Oracle Spatial 

• Programvara från Digpro AB (DP/Spatial) 

• Webbläsare (Internet Explorer) 

• Java 1.5 
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7.2 Datainsamling 
Data för användning har tillhandahållits på olika sätt beroende på användningen av den 
inom Vattenfall Eldistribution AB. Dessa data har skickats över till Digpro AB för 
uppbyggnad av Oracledatabasen. 

7.2.1 Fastighetsinformation 

En förteckning över alla Vattenfall Eldistribution AB:s fastigheter i region väst har 
använts som utgångspunkt. Dessa fastigheter kallas egna fastigheter i texten. 

Information om fastigheterna har hämtats från fastighetsregistret. Detta har skett via 
InfoTrader. InfoTrader AB är ett företag som tillhandahåller fastighets-, företags-, kart- 
och befolkningsinformation. Detta företag har i sin tur anslutning till fastighetsregistret. 
[6] 

7.2.2 Stationsinformation 

Informationen om stationer har inhämtats från Excelark samt från NetBas. NetBas är en 
GIS-programvara som används inom Vattenfall Eldistribution AB. Detta system 
innehåller information om stationer, ledningar och fastigheter. Informationen om 
fastigheter är dock begränsad. 

7.2.3 Kartor 

Kartmaterial som har tillhandahållits fanns redan inom Vattenfall Eldistribution AB. 
Denna innefattar bland annat ytbildade fastigheter. Formatet på detta material är shape 
(shp), ett vanligt format för geografisk information som ESRI använder. 

ESRI är ett företag som är specialiserat på programvara för att få hanteringen av 
lägesbunden information så effektiv som möjligt [7]. 

I detta projekt har använts GSD-Fastighetskartan (ytbildad, vektorformat, skala 
1:10000) samt GSD–Höjdkurvor (kartografiska). En specifikation finns i bilaga H. 
Detta kartmaterial är levererat från lantmäteriet. 

Objekt som kan ha grafik har grafiska komponenter. Dessa objekt knyts ihop genom att 
de har gemensamma fält i respektive tabell. 

13 



 Fastighetsjuridik i GIS 
 

7.2.4 Dokument 

I huvudsak är det servitutsavtal och värderingshandlingar rörande ersättning för det 
intrång som servitutsavtalet ger upphov till, som har skannats för att sedan kopplas till 
den/det ledning/område som avses. Det är viktigt att dokumenten skannas i färg därför 
att det ingår kartskisser med inritade ledningssträckningar och objekt. Dessa dokument 
görs som PDF-filer. På grund av Inskrivningsmyndighetens unika aktbeteckningssystem 
sorteras de i mappar enligt följande: kommun/år/aktnr, ex. mark/2003/14672. Denna 
sortering görs redan idag med originaldokumenten. 

Viktigt att minst den bifogade kartan är skannad i färg. I och med att denna ingår i det 
skannade materialet finns en extra kontrollmöjlighet av den digitala kartans information 
om t ex ledningssträckning. 

Detta ligger på ett vanligt serverutrymme som det länkas till. De ligger alltså inte i 
Oracledatabasen. 
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8 Planering av GIS-applikationen 
När ett sådant här system skall byggas upp är det viktigt att fundera på vad som 
databasen skall innehålla samt vilken information som skall kunna sökas ur den. Detta 
kallas för att modellera databasen. Ett vanligt sätt är att använda sig av s.k. ER-
modellering (Entity-Relationship-modellen). Detta innebär att en relationsdatabas 
modelleras genom att definiera entiteter, attribut och relationer. Entiteter representerar 
saker, som fastigheter, vägar och personer. En fastighet har ett antal olika attribut som t 
ex storlek, färg, ändamål osv. Entiteterna förhåller sig på olika sätt till varandra. Detta 
definieras genom relationerna dem emellan. 

Exempel: 

En bil har ett registreringsnummer = en till en (1:1)  

En person kan äga flera bilar = en till många (1:n eller 1: ∞) 
En fastighet kan ägas av flera personer  
och      = många till många (n:m eller ∞:∞) 
En person kan äga flera fastigheter 
 
 

Fastighet n:m 

Personnr. Namn Fastighets-
beteckning 

Person  

 

 

 

 

ER-diagrammen görs med standardiserade figurer enligt ovan 

Entiteter – rektangel 
Relation – romb 
Attribut – ellips 
Relationstyp – pilar på linjerna som är förbindelselänkar 

Viktigt är också att planera tabellerna så att inte samma data lagras på flera platser. [1] 
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8.1 Vilket behov skall fyllas? 
Ett system som förutom att innehålla information om eget fastighetsbestånd och 
stationer även innehålla rättigheter/upplåtelser förknippade med ledningar av olika slag. 

Specifikationer efter vilka Digpro AB skall arbeta efter. 

Egna fastigheter skall skilja sig utseendemässigt på kartan från övriga fastigheter. 
Tillägg som görs för att koppla ledningssektioner till respektive rättighet 
(servitut/ledningsrätt). Viktigt att de inte är kopplade till fastigheten utan till det område 
rättigheten avser. Dessa områden ges en utbredning då de gäller med en viss bredd på 
ömse sidor om ledningen. I samtliga fall skall det finnas möjlighet att koppla skannade 
dokument. Detta är viktigt därför att det är få tillfällen som originaldokumentet krävs. 

Anledningen till att det är ett visst område som skall kopplas är att fastighetsindelningen 
kan förändras, men servitutet gäller ett speciellt område. Genom detta förfaringssätt kan 
t ex. en sökning göras om vilka fastigheter ett visst servitut belastar, se bilaga A. 

Genom att enkelt och snabbt få fram informationen genom kartan fås ett verktyg som 
underlättar arbetet vid servitutsförfrågningar. 

Servitutsförfrågningar  

Det ligger nu i tiden att luftledningar (0,4-10kV) skall grävas ner. Detta medför att 
hanteringen av antalet servitut ökar. Gamla servitut skall tas bort och nya skall 
upprättas. Samtidigt måste hanteringen hålla hög kvalitet, vara enkel och rationell. 

För att kunna visa på funktionen med kopplade servitut lagras information om några 
projekt hela eller dela av i databasen. Om en ledningssträcka saknar rättighet blir det en 
lucka i kartan längs ledningen och observatören ser genast att något saknas. Detta ger en 
extra kontroll att en lednings rättighet är tillfylles. 

Som jag tidigare har påpekat är det endast information om egna fastigheter och stationer 
som har lagts in i den framtagna demoapplikationen. Men jag tar ändå ytterligare några 
funktioner som skulle vara mycket användbara. 
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9 DP/Spatial – DigPro 
DP/Spatial-sytemet använder en Oracle Spatial databas för lagring och analys. Den 
vanligaste uppgiften i detta system är att visa en karta. Med målet att ha en hög 
prestanda för denna uppgift, har en säker databasdesign har blivit utvecklad. 

För att öka prestandan för uppgiften att visa en karta måste de geometriska data lagras i 
några få tabeller På grund av detta har konceptet med objekt och komponenter införts. 

En komponent är i grunden en rad i en databastabell eller vy. Alla komponenter är av en 
viss komponenttyp. För att identifiera en komponenttyp används ett id, detta id kallas 
ctype. För att behålla indikationen av vilken komponenttyp en tabell innehåller 
resulterar det i följande. Alla tabeller som innehåller komponenter måste ha fältet 
dp_ctype, innehållande ctype som komponenttyp 

Det finns fem olika typer av komponenter. 

• data - innehåller attributinformation 

• symbol – innehåller en symbol i kartan 

• graphic – innehåller grafiken i kartan (punkt, linje, yta) 

• text – innehåller texten i kartan 

• raster – innehåller grafisk information om rasterbilder. 

Ett objekt är en samling av komponenter och består av minst en komponent. Alla objekt 
är av en viss objekttyp. För att identifiera en objekttyp används ett id. Detta id kallas 
otype. 

Alla komponenter tillhör endast ett objekt. För att hålla ordning på samhörigheten 
mellan objekt och en komponent innehåller tabellerna med komponenter följande fält: 

• dp_otype – innehåller otype av ett objekt 

• dp_oid – innehåller ett id av ett objekt, unikt med objekttypen 

För varje objekttyp behåller systemet en beskrivning av vilka typer av komponenter ett 
objekt av den typen kan innehålla. Ett objekt kan innehålla många komponenter av 
samma typ. För att det skall vara möjligt att identifiera varje komponent av samma typ 
tillhörande samma objekt innehåller alla komponenttabeller fältet dp_occurrence. Detta 
fält innehåller ett unikt värde med alla komponenter av samma typ tillhörande samma 
objekt. Varje objekttyp har en komponenttyp definierad som huvudkomponenttyp. Ett 
objekt innehåller endast en komponent av huvudkomponenttyp. 
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För att begränsa antalet förekomster av en komponent i ett objekt har metadatan (data 
om data) två parametrar för varje komponenttyp i en objekttyp, Mincount och maxcount. 
Mincount anger minsta antalet av förekomster av en komponenttyp för ett objekt. 
Maxcount anger maximala antalet av förekomster av en komponenttyp för ett objekt. 

Varje objekttyp kan delas in i två olika undertyper som delar samma uppsättning av 
möjliga komponenttyper. 

När användaren har avslutat sin redigering postas arbetet. Detta är benämningen när det 
redigerade arbetet skall överföras till databasen. När arbetet är postat med alla 
modifierade komponenter tillhörande till objekten är låsta av arbetet. De tas bort från 
orginaltabellerna och infogas igen som kopior från arbetstabellerna. Till slut tas både 
modifierade och ej modifierade komponenter, som tillhör objekten, bort från arbetet. 
Efter postningen är objekten inte skrivskyddade och förändringarna från arbetet har 
blivit överförda till originalet i databasen. [8] 

 

Sammanfattning om DP/Spatial 

DP/Spatial innehåller alltså standardkomponenter som arbetar direkt mot Oracle Spatial. 
Detta medför att det går relativt lätt att utveckla specialanpassade GIS-lösningar som är 
webbaserade. Genom detta förfaringssätt saknas behov av någon extra programvara som 
skall fungera som ett gränssnitt mellan databasen och applikationen. Vidare är 
DP/Spatial helt plattformsoberoende och komponenterna är helt utvecklade i 
programspråket Java.  

Exempel på analysmöjligheter: 

• Buffertzoner 

• Tematiska kartor 

• Visualisering av attribut i 3D 

• Listor och rapporter som kan exporteras till programmen i Microsoft Office 

Genom detta koncept som DP/Spatial är utvecklat utefter erhålls en rad fördelar såsom: 

• Öppen, standardiserad datalagring, ej beroende av någon viss GIS-leverantör 

• Enkel installation även på ett mycket stort antal klienter 

• Låg kostnad eftersom ingen traditionell GIS-plattform behövs 

[9] 
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10 Facilplus Spatial/E - ABB 
Detta är en applikation som DigPro har utvecklat i samarbete med ABB. Den är baserad 
på DigPros plattform DP/Spatial. Detta har resulterat i en anpassad applikation för 
nätägare. Den innehåller funktioner och verktyg enligt nedan. 

Produktsammanfattning 

• Nätdokumentation 

- Anläggningsdata 

- Topologiska data 

- Lokalisering (nätkartor) 

- Bakgrundskartor 

- Schematiska diagram 

- Versionshantering 

• Elektrisk konstruktion 

- Lastfördelningsanalyser 

- Felströmsanalyser 

- Kontroll av kapacitet och begränsningar 

- Skyddskoordinering 

- Avancerad lastmodellering 

 Kundkategorier, profiler, säsonger, temperaturberoende 

- Tillgänglighetsanalyser 

• Projektering 

- Elektrisk dimensionering 

- Kompatibel apparatkonstruktion 

- Ekonomiska beräkningar 

- Alternativjämförelser 

- Tids- och materialberedning 

- Långtidsplanering 

• Besiktning och underhåll 

- Besiktningsplanering och rapportering 

 Planering av besiktningsgång 
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 Stöder portabla handdatorer 

• Drift 

- Nätövervakning i realtid 

- Realtidsmodell av nätet 

- Mätvärden och status uppdaterade från SCADA 

eller genom manuell beredning 

 SCADA-styrning från nätkartor och/eller scheman 

- Kund- och anläggningslokalisering 

- Driftavbrottshantering 

- Beredning och utskick av meddelanden om driftavbrott 

- Driftavbrottsrapportering och orsakskalkylering 

[10] 
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11 Applikationens installation och användande 

 
Bild: Hur applikationen Facilplus Spatial är uppbyggd. [11] 

Installationen är mycket enkel på grund av att det endast krävs en webbläsare samt 
installation av Java lokalt på de datorer där applikationen skall användas. Dessa krav är 
mycket lätta att uppfylla då de redan är installerade på de flesta datorer. 

När dessa krav är uppfyllda räcker det med att känna till rätt sökväg samt 
inloggningsuppgifter för att kunna logga in på Oracle Spatial. På denna Oracledatabas 
ligger hela applikationen. Endast dokument som är skannade ligger på annan plats inom 
nätverket. Dessa dokument länkas det till från Oracledatabasen. 

Det är lämpligt att ett antal olika typer av användare läggs upp. Detta för att kunna styra 
så att respektive typ av användare har den åtkomsten som är relevant. Minst två olika är 
att rekommendera, t ex. administratör och användare. 

Genom att systemet är helt webbanpassat är det tillgängligt är det även tillgängligt utom 
företaget för alla med behörighet. 

11.1 Ajourhållning 
Ajourhållning är en viktig del av en databas. Det är ju viktigt att all information i den är 
aktuell. Detta bör lämpligen vara ett moment i det normala arbetet. Att undvika 
inblandning av flera personer än de som normalt handhar aktuella ärenden såsom 
upprättande och borttagning av servitut, underlättar hanteringen. Det minskar också 
utbildningsbehovet. En förståelse för handlingarna finns redan hos dessa personer. 
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12 Problem 
De shapefiler som innehåller ytbildad data är mycket stora, vilket medför att datorn som 
används måste vara mycket kraftfull. Ett bättre sätt är att ha ett system som är webb-
baserat (Intranät/Internet). Och då endast hämta det aktuella kartutsnittet från en server. 
Genom detta förfaringssätt belastas inte varje enskild dator speciellt mycket. Det medför 
också att systemet blir snabbare. 

Tillägget AccessLink fungerar endast i riktning från ArcView till MS Access. Det är 
även krav på att MS Access är i gång samt att aktuell databas är öppnad. Detta är inte 
helt överensstämmande med de funktioner som önskats. Det vill säga kommunikation i 
båda riktningar. Detta skulle kunna lösas med programmering, men de detaljkunskaper 
som detta fordrar har inte jag.  

På grund av problemen ovan med programvaror och storleken på kartorna, har beslut 
tagits att testa en lämplig applikation för ändamålet. Valet föll på någon produkt från 
Digpro AB. Detta efter att ha sett hur det kan se ut hos Nova Naturgas AB. Digpro AB 
har ett samarbete med ABB gällande produkter för bland annat nätdokumentation. 

Nova Naturgas AB är ett företag som transporterar naturgas. De äger och driver 
huvuddelen av de svenska gasledningarna [12]. 

13 Kostnader 
Kostnader som ett driftsatt system kan ge upphov till. Dessa är endast baserade på 
kvalificerad gissning och skall endast ses som exempel på kostnader som kan 
uppkomma. 

• Kostnader för applikationen från Digpro AB med tillhörande support. 

• Oracle finns inom Vattenfall men för tillägget Spatial utgår en extra 
licenskostnad. 

• Uppdatering av fastighetsinformation. 

14 Resultat/slutsats 
Det framtagna systemet som i grunden bygger på den databas som jag tagit fram i 
Microsoft Access motsvarar förväntningarna väl. 

14.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Den nu framtagna prototypen/demoversion av ett GIS är en mycket bra början för att 
fortsätta att utveckla ett användbart och smidigt system. Viktigt att systemet hålls på en 
användarvänlig nivå. Detta medför att det gärna används. Det finns möjligheter att 
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koppla ihop detta GIS med redovisningssystemet R/3 från SAP (Systems, Applications 
and Products). SAP underhåller och vidareutvecklar R/3. SAP har en världsomfattande 
organisation och har ett bolag i Sverige, SAP Svenska AB. Detta system används inom 
Vattenfall Eldistribution AB. 

I Facilplus Spatial/E, som är grunden för detta GIS, ingår verktyg för dokumentation, 
konstruktion, drift- och kundhantering och underhåll. Detta finns alltså redan i Digpro 
AB:s sortiment över produkter. Det som återstår är att göra företagsspecifika 
anpassningar. Genom att systemen är användarvänliga underlättas det dagliga arbetet 
och blir mer effektivt. 

23 



 Fastighetsjuridik i GIS 
 

Källförteckning 
[1] Eklund, Lars (2001). Geografisk informationsbehandling, metoder och 

tillämpning. 2. rev. uppl. Stockholm, Byggforskningsrådet. 

[2] Leszek A.Maciaszek ”Databasdesign”, Mitthögskolan, [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.itm.mh.se/~micand/kurser/ooad/databaser.doc> 
[2005-08-14] 

[3] Saino, Arto (2000). Access 2000. Örebro: Libris Media Data 

[4] Oracle Spatial. “An Oracle Technical White Paper May 2002”. [Elektronisk]. 
Oracle Technology Network. Tillgänglig: 
<http://www.oracle.com/technology/products/spatial/pdf/9iR2_spatial_twp.pdf> 
[2005-05-27] 

[5] Oracle. “Technical Information”. [Elektronisk]. Oracle Technology Network 
Tillgänglig: 
<http://www.oracle.com/technology/products/database/oracle10g/index.html> 
[2005-05-16] 

[6] InfoTrader. ”Allmänt“. [Elektronisk]. InfoTrader AB.  
Tillgänglig: <http://www.infotrader.se/ftg/infotrader.htm> [2005-05-23] 

[7] ESRI. “Om ESRI Sweden”. [Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://www.esri.se/templates/Page.aspx?id=128> [2005-08-14] 

[8] Produktbeskrivning av DP/Spatial. DigPro AB 

[9] DP/Spatial. ”DP/Spatial”. [Elektronisk]. Digpro AB. Tillgänglig:  
<http://www.digpro.se/downloads/dpspatial_produktblad.pdf> [2005-08-14] 

[10] FacilplusSpatial. ” FacilplusSpatial”. [Elektronisk]. Digpro AB. Tillgänglig:  
<http://www.digpro.se/downloads/Facilplus_svensk_0424.pdf> [2005-08-14] 

[11] Facilplus Spatial. ”Facilplus Spatial/E”. [Elektronisk]. Digpro AB. 
Tillgänglig: <http://www.digpro.se/Articles/Produkter/Produktblad/fs_e.html> 
[2005-05-26] 

[12] Nova Naturgas AB. ”Företagspresentation”. [Elektronisk]. Nova Naturgas AB. 
Tillgänglig: < http://www.novanaturgas.com/?page=168> [2005-07-27] 

[13] Produktdatablad. ”Powel NetBas”.[Elektronisk] Powel A/S. 
Tillgänglig:< http://www.powel.se/files_sv/PEMM/Netbas.pdf> [2005-06-10] 

[14] Produktdatablad. ”Powel NetWeb”.[Elektronisk] Powel A/S. 
Tillgänglig:<http://www.powel.se/files_sv/PEMM/Powel%20NetWeb%20Produk
tdatablad%20April%202005.pdf> [2005-08-10] 

 

24 



 Fastighetsjuridik i GIS 
 

A Exempel på ledningskarta med servitut 
(principskiss). 

 

 

Före förändring av fastighetsindelningen. 

 

Servitutsområde/ 
rättighetsområde 

Ledning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N
Resultat:  
Servituten 
servitut ska

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 
1:1
Fastigheter 

Efter förändring av

y gräns 

finns kvar, men det ena g
ll vara kopplade till ett mark
1:2
 fastighetsindelningen. 
1:1
 1:2
äller nu i två fastigheter. Genom detta ses att 
område och inte till en fastighet. 
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B Databaskopplingar (Accessbasen) 
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C Tabeller som skall användas i demoapplikationen 
De tabeller som är aktuella att använda i demoapplikationen är: 

• Fastighet 

• Station 

• Person 

• Rättigheter/upplåtelser 

• Vägar 

Dessa tabeller innehåller fält med olika typer av information.  

 

Fastighet  

Kommun Anger i vilken kommun fastigheten är belägen 

Fastighetsbeteckning Fastighetens beteckning bestående av trakt, block och enhet. 
Alternativt kan detta vara kvartersnamn samt enhetsnummer. 

Fastighetens adress* Fastighetens adress 

Areal* Hela fastighetens areal 

Status Levande: Fastigheten är i Vattenfall Eldistributions AB:s ägo. 

Såld: Fastigheten är såld 

Avregistrerad: Fastigheten är avregistrerad. Troligen finns det 
information om detta under LM-åtgärd. 

Härskande Om en fastighet används som härskande för kraftledningsservitut 
är detta angivet här. 

Skifte* Vid flera skiften på samma fastighet är dessa numrerade samt har 
mittpunktskoordinater för varje skifte. 

X-koordinat* Skiftets mittpunkt i x-led angivet i system RT90 2,5 gon väst. 

Y-koordinat* Skiftets mittpunkt i y-led angivet i system RT90 2,5 gon väst. 

Karta* Anger på vilket kartblad fastigheten är belägen. 

Anmärkningar Plats för egna noteringar 
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Station  

Littera Stationens littera 

Namn Stationens namn 

Spänning Stationens spänning  

X-koordinat Stationens mittpunkt i x-led angivet i system RT90 2,5 gon väst. 

Y-koordinat Stationens mittpunkt i y-led angivet i system RT90 2,5 gon väst. 

Bildlänk Länk till mapp där bilder från stationen finns. 

Anmärkningar Plats för egna noteringar 

 

Person  

Ägare/Arrendator Ges status Arrendator/Ägare/Tidigare ägare 

Genom att en ägare som avyttrat fastigheten ges status ”tidigare 
ägare” när en ny ägare skrivs in bibehålls fångskedjan. Detta är 
främst aktuellt när det sker omstruktureringar inom företag. 

Person Namn på juridisk eller fysisk person 

Person/ 
organisationsnummer 

Personnummer/organisationsnummer på juridisk eller fysisk 
person 

IM-datum Anger datum för lagfart 

Akt nr Anger lagfartens aktnummer 

Anmärkningar Plats för egna noteringar 
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Rättigheter/ 
Upplåtelser 

 

Typ Typ av rättighet 

Diarienummer Internt diarienummer (R-serie) 

Rättighet/ 
upplåtelsetid – från 

Tidpunkt för rättighetens starttid 

Rättighet/ 
upplåtelsetid – till 

Tidpunkt för rättighetens sluttid 

Uppsägningstidpunkt Hur långt innan avtalets utgång som uppsägning skall ske. Anges 
i månader. 

Avtalsdokument Länk till skannat avtalsdokument. 

 

Vägar  

Ga bet Samfällighetsföreningens/gemensamhetsanläggningens 
beteckning 

Namn Namn på d:o 

Andelstal Fastighetens andelstal i föreningen/anläggningen 

Totalt andelstal Totalt andelstal i samfällighetsföreningen/ 
gemensamhetsanläggningen 

 

* Dessa poster skulle kunna uppdateras med hjälp av fastighetsinformation från 
Lantmäteriet. Detta sker med deras överföringsformat öff. Beroende på vilken 
fastighetsinformation som är intressant ser innehållet i denna olika ut, men ändå 
levereras informationen i överföringsformatet. Alla objekttyper kan levereras i en fil 
eller i separata filer. Mer detaljerad information finns på lantmäteriets hemsida. 

( www.lantmateriet.se/upload/filer/fastigheter/fastighetsinformation/overforingsformat_v_4.pdf ) 
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D Teknisk information – Netbas 
 

 

Bild: Skärmbild från NetBas 

Övergripande produktbeskrivning 

NetBas från Powel är ett integrerat Nätinformationssystem (NIS) och Geografiskt 
Informationssystem (GIS).  

All data som omfattas av nätet liksom andra parametrar såsom elektriska data, 
kostnader, placering och geografi etc. är lagrade i en Oracle databas. 

Informationen är tillgänglig för användaren via flera olika presentationer. Exempel på 
detta är kartor (se ovan), enlinjeschema och en datatabell där egenskaper för markerat 
objekt visas - egenskapsvisare. 

Informationen är även tillgänglig för andra program från Powel.  

Både schema och karta hanteras i olika koordinatsystem för samma nätobjekt. Topologi 
och koordinater lagras i en öppen relationsdatabas från Oracle. Detta ger möjlighet till 
olika presentationer i samma program utan behov av CAD-system. 

Funktionsbeskrivning 

I NetBas finns cirka 150 fördefinierade objekttyper som används för att dokumentera 
och lagra information om kraftgenerering, transmission och distribution. Nya 

Bilaga D:1 



 Fastighetsjuridik i GIS 
 

komponenttyper tillförs fortlöpande för att följa branschens utveckling mot nya 
affärsområden såsom telekommunikation, opto, gas och vatten. 

GIS funktionalitet för analyser finns tillgängliga tillsammans med funktioner för 
statistik. Funktionerna kan delas in i följande områden: 

• GIS och Dokumentation 

• Analys 

• Datapresentation 

 

GIS och Dokumentation 

GIS är en funktion som ger tillgång till relevanta GIS-funktioner i NIS-programvaran. 
Exempel på dessa är: 

• Registrering/digitalisering av nät i kartan (nätschema/enlinjeschema skapas 
automatiskt). 

• Automatisk generering av ledningsstråk. 

• Attributbaserad presentation. 

• Avancerad plottning. 

• Generella GIS-analyser. 

• Geografiska sökningar. 

• Redigering av nät. 

• Hantering av ett flertal kartformat utan konvertering. 

• Skikthantering. 

• Zoomningar och förflyttningar i kartan och möjlighet att koppla externa register 
t ex tätortsregister eller fastighetsregister till kartan. 

Datapresentation 

Registrerad nätinformation presenteras i kartfönstret baserat på det kartutsnitt som för 
tillfället visas i fönstret. Detta innebär att närinformation aldrig behövs hämtas av 
användaren utan presenteras automatiskt utifrån aktuellt kartfönster och skala. De 
objektskikt som presenteras styrs dels av aktuell karttyp och av aktuell skala i 
kartfönstret.  

Den nätinformation som visas i kartan finns automatiskt presenterad i enlinjeschemat. 
Det är alltså möjligt att ha parallell visning av den geografiska utbredningen i kartan 
med den schematiska/topologiska utbredningen i enlinjeschemat. 

Det finns avancerade funktioner för att kunna presentera data i form av datautskrifter, 
rapporter och statistik, eller med färger i de grafiska presentationerna. 
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Baserad på all registrerad data som finns i databasen kan rapporter och statistik 
genereras. Användaren kan själv bestämma vilka objekt som skall vara med i rapporten, 
vilka upplysningar som skall vara med, och hur rapporten skall utformas. 

Rapporten kan bestå av data som är lagrade i databasen, alternativt kan statistik baseras 
på objekten i databasen.. Rapporten kan även överföras till t ex. Microsoft Excel för 
ytterligare bearbetning. 

Analyser 

Exempel på GIS-analyser är generering av buffertzon runt en ledningssträckning för att 
få en markägareförteckning, identifiering av skyddsområden vid nätprojektering, 
befintliga kemikalier inom naturkänsliga områden mm. Direkt i NetBas Arkiv finns 
vissa elektriska analyser tillgängliga. Här beräknas ett urval av de elektriska 
förhållandena i kraftnätet såsom: 

• Kopplingspunkternas elektriska status: 

- Aktuell spänning 

- Identifiering av lägsta spänning 

- Kortslutningsström (max/min) 

• Strömvärden i samtliga sektioner 

• Sammanställning för en nätkunds el. egenskaper: 

- Beräknad spänning 

- Aktuellt aktivt/reaktivt effektuttag 

- Kortslutningsström (max/min) 

- Impedansvärden vid kortslutning 

- Utlösningstid vid kortslutning 

- Avstånd från nätstation/stolpstation 

- mm. 

Det finns även funktioner för att utföra vissa ekonomiska beräkningar såsom beräkning 
av nätets totala NUAK (anläggningarnas nuanskaffningsvärde) samt nätets EKM 
(anläggningarnas ekvivalenta meterantal). [13] 
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E Teknisk information– NetWeb 
 

Här kan väljas 
vilka objekt som 
skall visas i 
kartan 

Översiktsfönster 
där en röd ruta 
visar 
huvudfönsterts 
utbredning

Bild: Skärmbild från NetWeb 

Övergripande produktbeskrivning 

NetWeb är ett webbaserat Geografiskt Informationssyste

Detta system baseras på en webserver med Internettjänst
en Oracle-databas där data såsom elektriska egenskape
geografi, etc. lagras. 

Egenskapsdata uppdateras via ett sk. datavaruhus. 

Detta GIS administreras via en egen administrationsmo
koordinatsystem. 

Funktionsbeskrivning 

NetWeb är en lösning som är lättillgänglig för ett 
webbläsare, Microsoft Internet Explorer. Detta GIS inne
se på nätet i en karta. Komponenttyper definieras efter ön
objekt eller andra typer av objekt t ex fastigheter, ortnam
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Systemet kan delas in i följande delar. 

• NetWeb-applikation 

• Administrationsmodul 

• Datavaruhus 

NetWeb-applikationen: 

Applikationen ger tillgång till relevanta GIS-funktioner i den webbaserade program-
varan. Exempel på dessa funktioner är: 

• Effektiv visning av nät och karta. 

• Sökning efter objekt. 

• Zoomningar och förflyttningar i kartan. 

• Möjlighet att koppla externa register t ex tätortregister eller fastighetsregister till 
kartan. 

• Presentation av egenskapsdata för objekt. 

Administrationsmodul: 

Administrationen utförs med hjälp av en speciell modul. Denna modul ger möjlighet att: 

• Skapa kartserier, kartskikt, kartblad och kartfiler 

• Skapa objekttyper 

• Bestämma skaltrösklar 

• Presentationer i kartan 

• Bestämma vilka datamängder som ska kunna visas 

• Skapa användare och användargrupper 

• Redigera inställningar för applikationen 

Datavaruhus 

Datavaruhuset som används innehåller data från många olika källor. Datavaruhuset 
består av två delar: en kartdatadel och en objektdel. Kartdatadelen används för att 
administrera karthanteringen. Objektdelen innehåller data om samtliga objekt som lästs 
över till datavaruhuset. För varje objekt lagras geografi, presentationsinformation, 
tillhörande dokument samt attributdata. Objektdatadelen uppdateras med hjälp av Powel 
NetWebBuild. Programmet sätts upp så att det för över önskade objekttyper och 
önskade attribut. [14] 
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F Manual GIS-applikationen 
Någon manual existerar inte I dagsläget. Denna enkla demoversion är relativt 
självinstruerande. Möjligheter att söka efter en fastighet eller station, få info om dem 
samt få dem placerade i kartan är huvudfunktionerna i den. 

 

 

Bild: Sökning av station via stationsnamn. 
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Bild: Information om den sökta stationen. 
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Bild: Markerad fastighet och anger att information om denna skall visas. 
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Bild: Informationen om den valda fastigheten visas 
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G Specifikation av GSD-Fastighetskartan (ytbildade, 
vektorformat) samt GSD-Höjdkurvor (kartografiska, 
vektorformat) 

Följande tema och innehåll ingår i den använda ytbildade GSD-Fastighetskartan. 

• Administrativ indelning mm. 

- riksgräns 

- territorialgräns 

- länsgräns 

- kommungräns 

- församlingsgräns 

- fastighetsgräns 

- sockengräns 

• Kommunikationer 

- vägar 

- gator 

- färjeleder 

- stigar, vandringsleder 

- järnvägar 

- kraftledningar 

• Markanvändning 

- kustlinje 

- sjöar, öar 

- större vattendrag 

- mindre vattendrag 

- skog 

- hyggen 

- öppen mark/odlad mark 

- industriområden 

- bebyggelseområden 

- kalfjäll 

- glaciärer 
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• Bebyggelse 

- byggnader 

- kyrkor 

- fyrar, master 

• Restriktioner för markanvändning 

- fornminnen 

- nationalparker 

- naturreservat 

- naturminnen 

- djurskyddsområden 

- övriga reservat 

- militära områden, skjutfält 

• Övrigt 

- ortnamn 

- fastighetsbeteckningar 

- fastighetsregisterpunkt 

- övriga symboler 

 

Följande tema och innehåll ingår i den använda ytbildade GSD-Höjdkurvor 
(kartografiska). 

• Övrigt 

- höjdkurvor 
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