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Abstract 
 
Geographical Information Systems (GIS) are used to handle, display, analyze and distribute 
geographical data. The science is quite new and a lot of basic research is still done, partially 
since the development of computer technology continuously open new possibilities. In this 
report a Multi-Criteria Evaluation (MCE), made by SWECO Position, of a gas pipeline 
location in Södermanland, SWEDEN, is taken one step further by investigating how certain 
errors propagate through the analysis. The subject for investigation is the soil map made by 
Geological Survey of Sweden (SGU) and the method chosen is Monte Carlo-simulation 
(MCS). The whole gas pipeline analysis is in this study successfully automized and run 150 
times with error simulated data to yield 150 pipelines with somewhat different pipeline 
buildings. Results are then both visually and statistically interpreted and conclusions are 
drawn that the MCS method is a valuable continuation of the multi-criteria evaluation. The 
discussion part points out potential weaknesses as the pseudo random numbers and make 
recommendations for future studies. Lastly the need for good quality data and computational 
power are emphasized.  
 

Keywords 
Multi-Criteria Evaluation, Monte Carlo-simulation, pipeline location, GIS-analysis, ArcGIS, 
ModelBuilder, Python. 
 

Sammanfattning 
Geografiska informationssystem, GIS, används för att hantera, visa, analysera och fördela 
geografiska data. Vetenskapen är relativt ny och mycket grundforskning genomförs 
fortfarande, delvis eftersom utvecklingen av datorteknologi kontinuerligt ger nya möjligheter. 
I den här rapporten kommer en multikriteriell analys utförd av SWECO Position, gällande en 
gasledningssträckning i Södermanland, tas ett steg längre genom att undersöka hur fel 
propagerar genom analysen. Subjektet för undersökningen är jordartskartan, sammanställd av 
Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, och metoden är Monte Carlo-simulering, MCS. 
Hela gasledningsanalysen är i den här studien automatiserad och körd 150 gånger med 
felsimulerad data för att ge 150 gasledningar med något olika sträckningar. Resultatet tolkas 
sedan både visuellt och statistiskt och slutsatsen dras att MCS är en användbar 
vidareutveckling av den multikriteriella analysen. Diskussionsdelen visar på möjliga 
svagheter som pseudoslumptal och gör rekommendationer inför framtida studier. Slutligen 
framhävs behovet av bra kvalitet hos data och mycket datorkraft.  
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1. Inledning 
 

1.1 Inledning 
En geografisk databas är, precis som en karta, alltid en generalisering av verkligheten. De 
försöker på olika sätt efterlikna verkligheten så bra som möjligt i de aspekter som är relevanta 
för den aktuella tillämpningen. Tyvärr innebär detta att en mängd olika fel smyger sig in i 
data och påverkar resultatet av de analyser där dessa data används. Att känna till egenskaper 
såsom uppkomst, storlek, fortplantning och effekt hos dessa fel så bra som möjligt är 
grundläggande för att få ett pålitligt resultat av sitt GIS-arbete. Detta gäller oavsett vad man 
arbetar med inom GIS. Det finns ett flertal metoder för att studera hur fel i grunddata 
fortplantas till resultatet av en GIS-analys.  
 
Att använda formler för felfortplantning för att analytiskt undersöka hur fel i indata 
fortplantas genom mer invecklade analyser, som t.ex. en sträckningsanalys, är mycket 
komplicerat. Monte Carlo-simulering, MCS, går ut på att man slumpar in värden i ett 
datalager som ligger inom datans felgränser för att få nya datalager, ofta från 50 till 500 
stycken, som alla har samma sannolikhet att vara originalet. Från alla dessa datalager gör man 
sedan de analyser som man gjorde med originalet, vilket i det här fallet är att beräkna fram 
sträckningsförslag för gasledning, och undersöker sedan resultaten med lämpliga verktyg. 
Resultatet blir ett stort antal mer eller mindre olika sträckningsförslag och genom att jämföra 
dessa med varandra är det möjligt att få en uppfattning av osäkerheten i resultatet. MCS har 
använts i flera tidigare studier inom GIS (exempelvis Aerts et al. 2003, Canters et al. 2002, 
Davis Keller 1995, Virrantaus 2003). 

 
E.ON AB (f.d. Sydkraft och Graninge) distribuerar i 
dagsläget naturgas från danska Nordsjön till stora delar av 
västra Sverige. Från den existerande stamledningen som 
sträcker sig till Jönköping pågår byggnation och 
detaljprojektering av sträckningsetapper upp till 
Oxelösund. E.ONs plan är att fortsätta med en 
stamledning norrut genom Mälardalen för att sälja 
naturgas till den energiintensiva industri som finns i 
Bergslagen – Västerås – Gävle – områdena. Detta 
områdes gasledningssträckning har delats upp i tre etapper 
varav SWECO Position har fått i uppdrag att förprojektera 
”Avsnitt mot Västerås” som utgår från en ledning i 
Råkärret och sträcker sig till Västerås. Härur har en 
delsträckning, från kt (en punkt vid Katrineholm) till 
m1s2 (en punkt vid Mälarens södra strand), valts ut för 
djupare analys i den här rapporten (se bild 1).  
 
Anledningen till att just den här delsträckningen valdes är 
att området som skall passeras är känsligt med många 
olika faktorer som spelar in. I området finns naturreservat, 
kulturhistoriskt viktiga platser, arkeologiska lämningar, 
nyckelbiotoper, sjöar, bebyggelse, olika jordarter och 

annat som måste tas hänsyn till. En tänkt linje dragen fågelvägen från kt 

Bild 1: Analysområdet i 
Södermanland med start- och 
målpunkter för gasledningen. 
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till m1s2 går genom områdena ”Floden” som är skyddat i Natura 2000, ”Hälleforsgången” 
som är ett riksintresse för naturliv, ”Åstorp-Magda” som även det är ett riksintresse för 
naturliv, samt sjön Hjälmaren. En mer östlig ledningssträckning passerar genom 
naturreservatet ”Hedlandet” och ett annat riksintresse för naturliv som heter ”Lista”. En 
västligare sträckning är kraftigt begränsad av Hjälmaren, eftersom en landtunga som går 
genom Hjälmare sund har undersökts i fält och funnits olämplig att gå över. 
Naturgasledningen måste alltså tråcklas runt och mellan dessa känsliga områden, därför kan 
det finnas flera jämbördiga alternativ vilka man vill ha reda på. 
 
För att göra sådana sträckningsanalyser har SWECO Position använt en metod som heter 
multikriteriell analys, MCE, kombinerad med en algoritm som beräknar den ”lämpligaste” 
rutten mellan två punkter. Där används olika tematiska datalager som representerar de 
verkliga företeelser som analysen behöver ta hänsyn till. De ingående datalagrens enskilda 
pixlar viktas sedan i förhållande till hur lämpligt det är att dra igenom en gasledning 
därigenom. Dessa ytor överlagras sedan för att få en friktionsyta där en annan algoritm 
används för att beräkna den ”kortaste – billigaste – bästa” sträckningen.  
 
Data kommer från Lantmäteriet, Skogsvårdsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning och 
berörda länsstyrelser. Tidigare studier som har använd MCS har mestadels studerat hur 
positioneringsfel fortplantats i GIS-analys (t.ex. i Aerts et al. 2003). I den här rapporten 
används MCS för att studera hur felklassificering och generalisering påverkar resultat av GIS-
analys. Det datalager som bedömdes ha både stor påverkan på sträckningen och relativt stor 
osäkerhet var SGU:s jordartskarta. Därför beslutades att den skulle bli föremål för felstudien i 
den här rapporten. 
 
Med grunden från SWECOs analys automatiserades i det här arbetet analysen med hjälp av 
ESRIs ModelBuilder för att möjliggöra smidig simulering. Sedan automatiserades även 
felsimuleringen med ModelBuilder. Båda dessa funktioner blev modeller som styrdes av ett 
script som skrevs i Python. Med hjälp av scriptet simulerades 150 jordartskartor som sedan 
gav 150 olika gasledningssträckningar.  
 
Resultaten analyserades både statistiskt och visuellt, med tonvikten på den visuella metoden 
eftersom resultaten mestadels används visuellt i samband med förprojektering. Monte Carlo-
simuleringen visade sig mycket användbar i sammanhanget. Genom felsimuleringen hittades 
ett nytt sträckningsförslag. Dessutom gavs mer information om tillförlitligheten i den 
ursprungliga sträckningen.  
 

1.2 Bakgrund 
 

1.2.1 MCS 
Stanislaw Ulam, polsk matematiker som medverkade i uppfinnandet av vätebomben, kallas 
allmänt för uppfinnaren av Monte Carlo-simuleringen (Riskglossary). Som han själv 
beskriver det låg han 1946 hemma och återhämtade sig från en sjukdom samtidigt som han 
fördrev tiden med att lägga patiens. Han frågade sig hur stor sannolikheten var att en omgång 
av patiensen Canfield (sv. Harpan) gick ut. Efter lång tids anlytiskt räknande bestämde han 
sig för att pröva ett mer praktiskt tillvägagångssätt; att låta en dator lägga patiensen 100 
gånger och räkna antalet lyckade omgångar. Det var möjligt redan med dåtidens 
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datorkapacitet och Ulam började genast tänka på alla möjliga tillämpningar för den nya 
metoden. Således var Monte Carlo-simuleringen uppfunnen, och efter uppkomsten har MCS 
spridits till stora delar av främst den naturvetenskapliga forskningen. Den generella 
utformningen och enkelheten i applicerbarheten gör att MCS är ett verktyg för framtiden. 
 

1.2.2 Energi 
Behovet av nya energikällor har varit ett av de största problemen för Sverige sedan tidigt 80-
tal när en folkomröstning beslutade att kärnkraften skulle läggas ned. Idag, 25 år senare, 
kommer Sveriges energi från följande källor (Swedenergy 2005): 
 

• Vattenkraft, 47% 
• Kärnkraft, 45% 
• Vindkraft, 0.5% 
• Övriga källor, 7.5% 

 
Eftersom kärnkraften skall avvecklas, vattenkraft i stort sett nått sitt kapacitetstak och 
vindkraft är för opraktiskt för att försörja hela nationen har Sverige ett stort behov av nya 
energikällor.  
 
I södra Sverige importerar E.ON naturgas från danska Nordsjön. Naturgas är, liksom olja, en 
icke förnybar källa, men till skillnad från olja finns det fortfarande stora reserver kvar i 
världen, med Ryssland som innehavare av de största tillgångarna. Tack vare närheten till 
Ryssland och dess stora fyndigheter är det ett naturligt steg i Sveriges utveckling att bygga 
infrastruktur för gasdistribution. Detta nätverk kan sedan kopplas ihop med det ryska 
ledningsnätet för att tillmötesgå en stor del av Sveriges energibehov för överskådlig tid 
framöver.  
 

1.3 Mål 
 
Målet med rapporten är uppdelat i tre delar. 
 

• Att undersöka hur felen i SGU: s jordartskarta propagerar genom analysen och 
påverkar gasledningens sträckning. 

• Att finna inte bara bästa sträckning utan även andra alternativ, samt olika varianter på 
funna sträckningar. 

• Att undersöka om Monte Carlo-simulering är en lämplig metod för att studera hur fel i 
grunddata fortplantas till resultatet vid sträckningsprojektering i GIS. 
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2. Bakgrund till metoder 
 

2.1 Multikriteriell analys i GIS 

2.1.1 Allmänt om multikriteriell analys i GIS 
De flesta undersökningar utförs med hjälp av ett antal olika kriteria som i olika grad måste 
uppfyllas för att ett visst mål skall nås. Exempelvis när en ny soptipp skall byggas kan några 
av kriterierna vara att den skall ligga ensligt, nära vägnätet och på platt mark. Multikriteriell 
analys är en formell metod för att väga samman de olika kriterierna för att komma till ett 
beslut. Inom varje kriteria finns faktorer som antingen ökar eller minskar lämpligheten. I 
exemplet med soptippen kan en positivt värde av en faktor vara att markens lutning är 0 – 5 
%, medan ett negativt värde av samma faktor kan vara att lutningen är större än 15 %. Varje 
faktor som resultatet beror på multipliceras med en vikt som visar hur viktig faktorn är. Sedan 
summeras alla faktorer för att ge ett lämplighetsindex, eller en friktionsyta som det kallas 
inom GIS. För att få ett slutligt lämplighetsindex multipliceras det sedan med de 
begränsningar som valts. I multikriteriella analyser inom GIS är både faktorer, barriärer och 
friktionsytor rasterkartor. Egenskaper hos faktorer och barriärer förklaras nedan: 
 

• Faktorer är kriterier som höjer eller sänker friktionsytans lämplighetsvärde. Ju högre 
värde en faktor har desto mindre lämpligt är området, och följaktligen får lämpliga 
områden låga värden. Värden kan variera över stora talområden varför det är naturligt 
att faktorerna består av tal från en kontinuerlig skala. Som exempel kan man i en 
lokaliseringsanalys för ett bostadsområde ge låga värden på sandområden (lämpliga 
för bebyggelse) medan sankmark får högt värde (olämpliga för bebyggelse). 

 
• Barriärer är områden som är olämpliga. De ges värdet 0 för utesluten mark och 

värdet 1 för ej utesluten mark. Således uttrycks barriärerna i form av en boolsk karta. 
För att fortsätta med tidigare exempel gällande bostadsområdet kan här alla områden 
som är vatten (omöjlig yta att bebygga) klassificeras som 0, medan all övrig mark 
klassificeras som 1.  

 
En svårighet med multikriteriell analys är att sätta lämpliga vikter på de olika faktorerna. I 
viktiga praktiska tillämpningar konsulteras normalt en expertgrupp för att tillsammans med 
GIS-experten besluta om lämpliga värden och vikter.  
 

2.1.2 SWECOs implementering av multikriteriell analys i gasledningsprojekt 
SWECO har i sin sträckningsanalys för en naturgasledning arbetat helt utan barriärer. De 
områden som i verkligheten är barriärer (exempelvis tätorter) har istället sats som faktorer 
med mycket hög vikt, vilket i praktiken är samma sak som en barriär. Faktorerna benämns i 
den här analysen som parametrar. 
 
Från grundläggande indatalager byggdes en modell, en serie operationer som körs 
automatiskt. Modellen omklassificerade och konverterade indatalagren och returnerade de 
parametrar man vill ha ut. Parametrarna var inom sig indelade i olika objekt som utgör 
definierade områden med särskilda egenskaper som måste tas hänsyn till vid projektering av 
en naturgasledning. Varje objekt inom varje parameter gavs då ett högre värde ju mindre 
lämpligt det är att gasledningen går genom ett område av den typen., se Tabell 2.  
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Tabell 2: Objektstyper och dess vikter, sorterade efter vilket parameterskikt de tillhör. 

 
Parameter Objekt Värde   Parameter Objekt Värde 
Friluft Riksintresse Friluftsliv 5  Natur Nationalparker 10 
Geoteknik Berg 6  Natur Natura 2000 9 
Geoteknik Morän, Lera 2  Natur Naturreservat 8 
Geoteknik Sand, Silt 1  Natur Naturvårdsavtal 4 
Geoteknik Torvmark, Fyllnadsmtrl 10  Natur Naturvärden 4 
Geoteknik Vatten 18  Natur Nyckelbiotop 8 
Kultur Fornlämningar TK 4  Natur Riksintresse naturvård 6 
Kultur Riksintresse kulturmiljö 2  Natur Sumpskog 8 
Markanv Bebyggelseområden 999  Natur Ängs- och hagmark 1 2 
Markanv Bebyggelsepunkter 999  Natur Ängs- och hagmark 2 3 
Markanv Fruktodling 10  Natur Ängs- och hagmark 3 4 
Markanv Skog 6  Natur Ängs- och hagmark 4 5 
Markanv Strandskydd 4  Topo Lutning > 20 50 
Markanv Vattenskydd 5  Topo Lutning 0- 5 1 
Markanv Åker 1  Topo Lutning 10-15 6 
Markanv Öppen mark 1  Topo Lutning 15-20 10 

Natur Bioptopskydd 8   Topo Lutning 5 - 10 3 

 
Varje parameterskikt klassificerades sedan till en rasterkarta där varje pixel hade en storlek på 
10 x 10 meter och ett värde som motsvarade det värde som objektet hade som pixeln hör till. 

Dessa parameterskikt överlagrades sedan i en 
operation som summerar varje pixel i varje 
parametersyta med pixlarna på samma position i 
de andra ytorna. Operationen är ett slags 
kartalgebra och ger en friktionsyta, se bild 2. Ju 
högre värdena på pixlarna i friktionsytan är, desto 
mindre lämpligt är det att dra fram gasledningen 
på det stället. Ur friktionsytan beräknades sedan 
m.h.a. en modell (bild 4) innehållande verktygen 
COST DISTANCE och COST PATH i ArcGIS 
den lämpligaste vägen mellan start- och 
målpunkterna. COST DISTANCE utgår ifrån 
friktionsytan och en startpunkt och beräknar sedan 
radiellt utåt från start lägsta ackumulerade kostnad 
därifrån till varje pixel i kartan. Verktyget 
returnerar en kostnadskarta och ett 
bakåtspårningsraster. Bakåtspårningsrastret visar 
för varje pixel vilket håll den fick sitt värde ifrån, 
så att det är möjligt att följa kostnadskartan 
tillbaks till startpunkten från vilken punkt som 
helst på ytan. Dessa två skikt samt slutpunken är 
indata till verktyget COST PATH, som räknar 
bakåt från slutpunkten till start för att finna den 

sträckning som har lägst friktionskostnad. 
Resultatet, den kortaste – billigaste – bästa vägen 

Bild 2: Friktionsyta utan 
felsimulering som används som bas 
när gasledningen dras över 
Södermanland. 
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enligt SWECOs modell, ser man också i bild 2. Om man sedan kör hela sträckningsanalysen 
en eller flera gånger till så får man alltid ut samma gasledning. Det visar att modellen 
fungerar, men tyvärr ger den alltid bara den bästa lösningen. Om det finns en eller flera 
sträckningar som är nästan lika bra så behövs en annan metod för att ta fram dessa. 

 

2.2 Felfortplanting i GIS 

2.2.1 Allmänt om fel och osäkerhet 
 
Inom de flesta tekniska områden är fel oundvikliga, och geoinformatik är definitivt inte något 
undantag. Fel finns från första steget i mätningen, i alla kartor, och hela vägen fram till 
färdiga analysresultat. Det är uppenbart att man behöver känna till en del om de fel man 
arbetar med för att med viss säkerhet kunna hävda att framtagna resultat är tillförlitliga.  
 
Det finns många olika tolkningar av ord inom området fel. I den här rapporten används 
samma nomenklatur som Virrantaus (2003): ”Osäkerhet är ett paraplykoncept som täcker fel, 
slumpmässighet och vaghet”. Då innefattar osäkerhet även objekt som inte kan representeras 
exakt.  
 
Goodchild and Zhang (2003) delar in frågan om hur man hanterar fel i geografiska 
informationssystem i tre steg:  
 

1. Behovet av att effektivt identifiera källorna till osäkerheten är fundamentalt.  
2. Nästa problem är att uppmärksamma och mäta osäkerheten; att finna nivån av 

osäkerhet. 
3. Slutligen behöver man förstå hur felen fortplantas. 

 
Om kännedom om dessa tre delar innehas går felen att modellera, simulera och 
konsekvensbedöma. Först då är det också möjligt att leverera en genomförd analys 
tillsammans med siffror som visar på analysens tillförlitlighet.  
 

2.2.2 Monte Carlo-metoden 
 
När ett problem inte längre kan lösas analytiskt används inom matematiken ofta en numerisk 
metod. Inom statistiken tillämpar man då istället någon form av simulering. Monte Carlo-
simuleringen är en flexibel metod som används frekvent t.ex. inom fysik (Chertovich et 
al.2002), kemi (Green Lewis 1991) och medicin (Paganetti et al. 2004) såväl som inom GIS. 
 
Allt som behövs för att kunna tillämpa MCS är en analys som bygger på data från en 
sannolikhetsfördelning, räknar ut någonting, och returnerar ett resultat. Idén med 
simuleringen är att generera nya startvärden från sannolikhetsfördelningen, göra 
beräkningarna och sedan jämföra resultaten. Ju fler gånger detta görs desto större säkerhet ger 
resultaten.  
 
I grunden är metoden enkel vilket gör att den är tillämpningsbar i vitt skilda områden, men i 
praktiken uppträder olika svårigheter. För geografisk information är sannolikhetsfördelningen 
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ofta svår att beskriva vilket bl.a. beror på den rumsliga autokorrelerationen, vilken är effekten 
av att geografiska data per automatik är relaterat till närliggande data. Detta gör att risk finns 
att de nya genererade data inte följer samma fördelning som originaldata.  
 
Monte Carlo-simulering, som den används inom geoinformatik, kan beskrivas i följande sex 
steg: 
 

1. Besluta vilka datalager och vilka fel hos dessa som skall studeras. 
2. Generera slumptal från datalagrets sannolikhetsfördelning. 
3. Implementera variationerna i datalagret och genomföra GIS-analysen med det nya 

datalagret – vilket kallas att göra en realisation. 
4. Spara resultaten från de genomförda operationerna. 
5. Upprepa steg 2 till 4 tillräckligt många gånger för att få relevanta resultat. 
6. Använda statistiska metoder för att analysera alla resultat tillsammans. 

 
Hur många itereringar som behövs för att uppnå relevanta resultat är något som ständigt 
debatteras. Davis Keller (1995) tar upp frågan och använder själva en visuell metod för att 
visa att det i deras tillämpning räcker med 50 itereringar. Även Chadwick et al. (1999) 
använder 50 realiseringar i sin studie medan Aerts et al. (2003) gör 500 och visar att det i 
deras fall är lämpligt att göra 4 till 500 realiseringar. Allmänt gäller att undersöka när 
variansen stabiliseras för att på så sätt få reda på att fler realiseringar troligtvis inte ger nya 
resultat.  
 

2.2.3 Pseudoslumptal 
 
Eftersom en dator idag inte kan generera slumptal måste någon metod användas för att 
generera någonting som liknar slumptal, pseudoslumptal. Historiskt sett har man främst 
använt sig av två metoder, dels listor med slumptal, dels algoritmer. Listorna har många 
nackdelar, de är platskrävande, oflexibla, ändliga och opraktiska. Därför har algoritmer 
använts i större utsträckning. När man väljer algoritm är det främst tre egenskaper man skall 
gå efter: periodlängd, korrelation och struktur (Van Niel Laffan 2001). Periodlängden är den 
mängd slumptal som algoritmen kan generera innan den börjar repetera sekvensen, vilket 
givetvis är en allvarlig begränsning. Om man slumpar tal från en likformig fördelning måste 
man anpassa sig efter det maximala antal pseudoslumptal metoden kan generera. Om man har 
en olikformig fördelning (t.ex. normal- eller t-fördelning) måste man istället anpassa sig efter 
både ett max- och ett minvärde (Van Niel Laffan 2001). Korrelationen är ett mått på hur 
enskilda tal eller sekvenser av tal är relaterade till varandra, och den bör vara så låg som 
möjligt för att undvika bieffekter i de tillämpningar som görs. Strukturen måste vara stabil för 
att få algoritmen att generera tal jämnt spridda över intervallet, vilket annars kan ge allvarliga 
strukturproblem i vissa användarfall.  
 
När vilken metod som skall användas valts måste ett frö (eng. seed) väljas. Fröet är metodens 
startvärde och om man använder samma algoritm med samma frö får man med de flesta 
algoritmer samma serie av pseudoslumptal. Många metoder har som standardfrö satt antalet 
sekunder som passerat sedan 1970, men det går också att själv välja vilket frö som skall 
användas.  
 
En tredje metod för att generera peudoslumptal har utvecklats i samband med att webkameror 
blivit vanliga. Lavarnd (2003) använder en webkamera för att fotografera en kaotisk, icke 
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digital, bild och göra om den till pseudoslumptal. En metod de själva hävdar är överlägsen 
alla andra som finns idag. 
 
Eftersom vetenskaplig forskning så långt som möjligt skall vara repeterbar är det lämpligt att 
man återger vilken metod man har använt som pseudoslumptalsgenerator, samt vilket frö som 
har använts. Just att forskningen skall vara repeterbar är faktiskt en fördel hos dessa icke-
perfekta algoritmer, ty om de var perfekta slumptalsgeneratorer skulle forskningen omöjligt 
vara fullt ut repeterbar. 
 
I den här studien har verktyget ”create random raster” i ArcGIS använts. Det skapar ett 
slumptalsraster utifrån Microsofts rand()- funktion som finns inbyggd i 
programmeringsspråken c och Visual Basic. 
 

3. Metod 
 

3.1. Analys av osäkerhet i sträckningsprojekt för gasledningar 
Osäkerhet finns i alla delar av varje GIS-analys och ett sträckningsprojekt för en gasledning är 
inget undantag. Orsakerna till osäkerheten kan delas upp i tre delar; osäkerhet hos indata, 
osäkerhet i analysen och osäkerhet i viktning.  
 
Dataleverantörerna ger oftast viss information om hur stor osäkerheten är i deras data. 
Informationen är dock ofta väldigt generell och saknas ibland helt. Data kan också vara 
sammanställda med flera olika metoder även inom samma kartblad, vilket gör det svårt att 
analytiskt bestämma osäkerhetens storlek. Vissa försök har gjorts att bestämma osäkerhetens 
storlek empiriskt (t.ex. i en studie gjord av SGU) genom noggrannare studier i fält för att se i 
vilken grad kartan överensstämmer med verkligheten. Dock blir resultatet ändå generellt och 
osäkerheten ges bara som ett värde trots att det finns flera olika fel som borde redovisas 
separat. Till de största felen inom digitala kartdata hör positioneringsfel, klassificeringsfel, 
generaliseringsfel och oskarpa gränser.  

• Positioneringsfel är rent positionsrelaterade fel som att objekt ligger på fel plats, har 
fel avstånd mellan varandra eller t.ex. att ytor har fel storlek och form. En speciell 
egenskap hos geografiska data är rumslig autokorrelation. Med det menas att data är 
naturligt beroende av kringliggande data och att graden av beroende ökar ju närmare 
varandra de ligger. Följdaktligen gäller samma egenskap för geografiska fel. 

• Klassificeringsfel innebär att ett objekt är digitaliserat men med fel klass, t.ex. kan det 
hända att en väglänk får fel vägklass. 

• Generaliseringsfel är sådana fel som uppkommit på grund av kartans oförmåga att 
exakt representera verkligheten. Felen är olika beroende på vilken skala kartan visas i, 
och kan vara allt från att ytor i verkligheten har utelämnats då de är för små för att få 
plats på kartan till att vägar breddas för bättre synlighet eller att bostadsområden 
sammanslås till bebyggda ytor.  

• Oskarpa gränser gäller skillnaden mellan den gradvisa övergång mellan t.ex. olika 
jordarter som finns i verkligheten jämfört med den skarpa gräns som visas på kartan.  

I bästa fall ges alltså ett värde på den sammanlagda storleken av de fel som kan mätas i 
avstånd. Dock ges i sådana fall ingen information om t.ex. klassificeringsfel.  
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Förutom att vidarebefordra och i vissa fall förstärka osäkerhet i indata införs också nya fel 
genom de analysverktyg som används. Många verktyg gör beräkningar, transformationer eller 
på annat sätt förändrar datalagren i flera steg för att nå uppsatta mål. Exempelvis ger 
överlagring av jordartskartan med terrängkartan, som båda innehar vattenområden men är 
sammanställda separat, stora osäkerheter i var strandlinjen går någonstans.  
 
Den tredje orsaken till varför sträckningsanalysen innehåller stora delar osäkerhet ligger i 
viktningen. Att få optimal relativ vikt för varje område är så gott som omöjligt när det gäller 
så komplexa system som verkligheten. Det är i allra högsta grad en svår bedömningsfråga att 
jämföra naturskyddade områden med markförutsättningar och markanvändning, speciellt som 
flera av faktorerna förändras över tiden. SWECO har använt sig av en expertgrupp bestående 
av sakkunniga med olika bakgrund för att få så bra vikter som möjligt. Här finns stora 
möjligheter till förbättring.  
 
I den här rapporten kommer felen i SGU:s jordartskarta att analyseras. Den har enligt SGU 
tillverkats genom flygbildstolkning med färgbilder i skala 1:30 000 följt av fältstudier. I fält 
har den ekonomiska kartan i skala 1:10 000 använts som arbetskarta och sedan har 
kompletteringar införts successivt direkt på arbetskartan. Karteringsdjupet är på c:a 0.5 meter 
vilket beror på att man vill undvika det av vittring och odling påverkade ytlagret. Kartbilden 
har sedan generaliserats för att öka läsbarheten i skala 1:50 000. De minsta ytorna på kartan 
representerar då en yta med minst 50 meter i diameter i naturen. Generaliseringar görs också 
för att kartbilden så långt som möjligt skall återspegla områdets allmänna karaktär. SGU 
uppger att kartan har en noggrannhet i positioneringsangivelsen på 50 meter. 
 
Femtio meters noggrannhet är ett ungefärligt mått på summan av den positionsrelaterade 
osäkerhet som finns. Stora delar av osäkerheten i SGU: s jordartskarta utgörs dock av icke 
positionsrelaterade fel som felklassificering och generalisering. Av den anledningen 
undersöker den här rapporten, enligt Goodchild Zhangs (2003) trestegsmetod, effekterna av 
klassificerings- och generaliseringsfelen vid sträckningsprojektering i GIS enligt Goodchild 
and Zhangs (2003) trestegsmetod. 
 
 

3.2. Data 
 
Indata till sträckningsanalysen köptes av SWECO Position och sammanställdes sedan till 
lämpligt område och filformat för att kunna överlagras i analysen. Datan köptes från fyra 
leverantörer för att få med alla objekt som behövde tas hänsyn till, och visas i tabell 1. 
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Tabell 1: Indatalager till sträckningsanalysen. LMV = Lantmäteriet, SGU = Sveriges 
geologiska undersökning, LST = Länsstyrelser, SVO = Skogsvårdsstyrelsen. 

 
Parameter Objekt Datatyp Källa 

Topografi Lutning Ansi grid LMV 

Geoteknik 
Berg, morän, lera, 
sand, silt, torvmark, 
fyllnadsmtrl, vatten 

Raster SGU 

Kultur 
Fornlämningar, 
riksintressen 
kulturmiljö 

Vektor LST 

Markanvändning 

Bebyggelseområden, 
bebyggelsepunkter, 
fruktodling, skog, 
strandskydd, 
vattenskydd, åker, 
öppen mark 

Vektor LMV 

Natur 

Biotopskydd, 
nationalparker, natura 
2000, naturreservat, 
naturvårdsavtal, 
naturvärden, 
nyckelbiotoper, 
riksintresse naturvård, 
sumpskogar, ängs- 
och hagmark 

Vektor LST / 
SVO 

Friluft Riksintresse friluftsliv Vektor LST 
 
I skiktet geoteknik är objektet sand en sammanslagning av objekten isälvsmaterial, sand & 
grus, sand och grov silt. Inom geoteknik är även objektet berg en sammanslagning av berg i 
dagen och berg med tunt jordtäcke. 
  
Från Lantmäteriet införskaffades även en del data som inte användes i analysen, nämligen 
bakgrundskarta och kartbladsindelning, där det visade sig att området täcktes in av storrutorna 
O09GHK och O10GHK. Start- och målpunkter kom från SWECO VBB som studerat området 
i fält.  
 

3.3. Programvara 
 
Centralt i valet av material har varit att den här analysen skall genomföras på samma sätt som 
SWECO Positions stråklokalisering, vilket är ett krav för att få jämförbara resultat. I stort sett 
hela analysen har gjorts i ESRIs ArcGIS Desktop ArcInfo 9.1. Där har de fördefinierade 
verktygslådorna Spatial Analyst, Data Management, Conversion och Analysis använts. Sedan 
har den visuella programmeringsfunktionen ModelBuilder använts för att koppla ihop 
verktygen i exekveringsserier. För att iterera processen har ett script skrivits i Python 2.1, som 
är ett open source språk som rekommenderas av ESRI och stöds av ArcGIS. 
 
Som slumptalsgenerator användes den i ESRIs programvaror implementerade rand() – 
funktionen som ursprungligen är Microsofts slumptalsgenerator. 
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3.4 Utförande 

3.4.1 Metodöversikt 
Metodiken som använts för att ta fram sträckningsförslag för gasledning är multikriteriell 
analys, MCE. Det är en metod som tillåter att man jämför vitt skilda saker såsom jordart, 
naturskydd, markanvändning, friluftsliv, kulturmiljö och lutning i en och samma 
lämplighetsvariabel. Från dessa parametrar får man sedan ut en färdig ledningssträckning. 
Dock erhålls bara den bästa sträckningen, och ingen information ges om huruvida den har 
någon grad av osäkerhet eller fel i sig. Därför undersöks i den här rapporten hur fel i 
jordartsskiktet påverkar ledningssträckningen. Storlek och karaktär på felen gavs av 
medelvärden byggda på intervjuer med aktiva jordartskarterande geologer. Ur 
pseudoslumpmässiga tal varieras sedanjordartskartan inom sina felgränser för att ge 150 
jordartskartor som alla reflekterar verkligheten med samma sannolikhet. Med varje 
jordartskarta i botten utförs sedan hela GIS-analysen vilket resulterar i att en 
gasledningssträckning genereras för varje ny jordartskarta. Dessa sträckningar analyseras 
sedan med visuella och statistiska metoder. 
 
 

3.4.2 Felsimulering 
Att bedöma storleken och beteendet hos felen är en av de svåraste delarna med Monte Carlo-
simuleringen (Canters et al. 2002). För att få reda på storleken och beteendet hos de fel som 
skulle simuleras i den här rapporten intervjuades jordartskarterande geologer. Dessa 
tillfrågades först allmänt om vilka felkällor som finns i jordartskartan och fick sedan fylla i en 
felklassificeringsmatris vilken ligger till grund för felsimuleringen (Goodchild and Zhang 
2003) . I den bedömde geologerna hur stor sannolikheten var att, i analysens 
utbredningsområde, en pixel i ett område på kartan i verkligheten är någonting annat. Sedan 
fortsatte uppgiften med att uppskatta vad den pixeln troligtvis är om den inte är det den är 
klassificerad som. Ifyllda felklassificeringsmatriser kom in från Lars Rudmark på SGU 
karteringsprojekt i Gävle, Lars Rode som också jobbar på SGU i Gävle, samt från Magnus 
Persson som arbetar på SGU karteringsprojekt i Halland. Medelvärdet av deras 
felklassificeringsmatriser,  se tabell 3, användes sedan för att störa jordartskartan. Det är 
viktigt att tänka på att den här matrisen bara gäller för området mellan Norrköping och 
Mälaren.  
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Tabell 3: Felklassificeringsmatris som medelvärde av geologernas 
felklassificeringsbedömningar. Av alla områden som på kartan är morän tror geologerna att 

82 % verkligen är morän, 4 % är torv, 4 % är lera, 2 % är sand och 8 % är berg. 
 

Kod Jordart Morän Torv Lera Fyllnadsmtrl Vattenyta Sand Berg Okänt / Övrigt 

174 Morän 82 4 4 2 1 3 13 8 

197 Torv 4 88 5 0 3 2 1 1 

240 Lera 4 5 82 0 1 7 4 4 

253 Fyllnadsmtrl 0 0 1 98 0 0 0 0 

255 Vattenyta 0 2 1 0 95 0 0 0 

300 Sand 2 1 6 0 0 87 4 1 

400 Berg 8 0 1 0 0 1 78 0 

500 Okänt / Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 86 

Kolumnsumma 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Geologerna fick också sätta ett värde på kartans noggrannhet i frågan om oskarpa gränser, 
med andra ord att en yta på kartan avgränsas skarpt medan gränsen i verkligheten är en 
gradvis övergång. I det här fallet svarade alla att felet förmodligen är c:a 50 meter, vilket är 
samma noggrannhet som SGU uppger att kartan allmänt har.  Dock valdes att inte simulera 
oskarpa gränser till förmån för att simulera generalisering och felklassificering.  
 
Rent praktiskt skedde hela felsimuleringen i en enda modell, Geology_rast (bild 3), som 
började med den jordartskarta som gjorts av SGU och slutade med att returnera en 
jordartskarta varierad enligt geologernas felklassificeringsmatris, viktad och klar för att 
användas i gasledningsanalysen. Det första modellen gjorde var att generera ett 
slumptalsraster (bild 3 markering 1) bestående av slumptal mellan 0 och 1 med rand()- 
funktionen som finns i Microsofts Visual Basic. Slumptalsraster kan bara göras fyrkantiga så 
därför klipptes sedan rastret i (2) med hjälp av en mask som definierar analysområdet. Genom 
att göra det minskas datamängden till ett minimum och alla beräkningar går snabbare. I steg 
(3) och (4) multiplicerades rastret med 100 och alla tal avrundades nedåt för att få ett 
heltalsraster med värden mellan 0 och 99. Detta heltalsraster användes sedan i åtta parallella 
operationer (5) för att genomföra felsimuleringen enligt den felklassificeringsmatris som 
geologerna givit (tabell 3).  
 
Dessa åtta parallella operationer som är själva kärnan i felklassificeringen börjar med en 
omklassificering av slumptalsrastret. Från att innehålla slumptal mellan 0 och 99 
omklassificeras rasterskiktet för varje parameter genom gruppering så att skiktet delas upp 
enligt de procentsatser geologerna uppskattat. T.ex. för morän så ska 82 % av ytan som är 



 Felfortplantningsanalys i GIS-projekt genom Monte Carlo-simulering  
 

17   Johan Tornberg 
  0734-12 66 74 
  johan.tornberg@gmail.com 

morän i originalkartan fortsätta att vara morän. Alla pixlar mellan 0 och 82 omklassificeras 
därför till koden för morän som är 174. På samma sätt skall 4 % av ytorna som är morän bli 
torv, så då omklassificeras alla pixlar mellan 83 och 87 till koden för torv som är 197 o.s.v. 
Efter det är alla pixlar omklassificerade enligt felklassificeringsmatrisen, men hänsyn till vilka 
områden som är morän från början tas först i nästa steg, (6). I det sjätte steget summeras den 
nyligen gjorda ytan med en omklassificering av SGU:s jordartskarta där den jordart som skall 
felsimuleras har omklassificerats till 0 och övriga ytor har omklassificerats till NoData. I 
exemplet med morän så har alla ytor med koden 174 i SGU:s jordartskarta omklassificerats 
till 0, och alla övriga ytor till NoData. Plus-verktyget returnerar en yta med en viss jordart 
med införda fel, så omklassificeringen i nästa steg, steg (7), gör bara om alla ytor från NoData 
till 0 för att summeringen i steg (8) skall fungera. Single Output Map Algebra är i den här 
modellen samma verktyg som plus, förutom att åtta skikt istället för två summeras. Resultatet 
från steg (8) är SGU:s jordartskarta med införda fel, och i sista steget (9) omklassificeras 
pixlarna till de vikter som visas i tabell 2.  
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Bild 3: Modell från Modelbuilder som visar hur felsimuleringen gjorts rent praktiskt. Blå fält 
symboliserar indata, gula är verktyg och gröna är datalager. 
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3.4.3 Sträckningsanalys 
Utdata från felklassificeringen, geologilagret, används sedan direkt i sträckningsanalysen som 
också den är en egen modell, se bild 4. Där summeras det (1) med de andra parameterskikten 
som innehåller viktade objekt inom friluft, kultur, markanvändning, natur och topografi. 
Resultatet från summeringen är en friktionsyta där varje pixel har ett sammanlagt värde, som 
anger en fiktiv kostnad för att bygga en gasledning med hänsyn till samtliga parametrar, för 
hur problematiskt det är att dra en gasledning där. I (2) överlagras friktionsytan med en barriär 
som enbart syftar till att stänga av möjligheten att gå över Hjälmare sund, och i (3) klipps 
friktionsytan med en mask för att anpassa den till analysområdet. Resultatet från (3) syns i 
(bild 2), där även barriären i Hjälmare sund ligger med. Från friktionslagret görs sedan 
kostnadsanalys i (4) och en ny gasledning dras i (5), som då är dragen med hänsyn till de 
inplanterade variationerna i jordartskartan.  
 

 
Bild 4: Modell som beräknar frisktionsyta och en gasledningssträckning ur de olika 

parameterskikten som är viktade enligt tabell 2. 

3.4.4 Iteration 
 
Eftersom Monte Carlo-simuleringen bygger på att man gör upprepade försök och analyserar 
samtliga resultat krävdes en loopande metod. Tyvärr är inte loopar tillgängliga i 
ModelBuilder 9.1 så därför programmerades ett script i Python istället (se appendix A). 
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Scriptet gjordes som den övergripande modulen som kontrollerade alla andra processer och 
modeller. Loopen startade med att öppna och köra modellen Geology_rast, (bild 3), och spara 
SGU:s jordartskarta med variationer. Sedan skickades jordartskartan till modellen 
CalculatesPipe (bild 4) som beräknar gasledningssträckningen. Scriptet sparade här resultatet, 
vilket är gasledningen. Alla ledningssträckningar som togs fram summerades och sparades för 
att tillsammans analyseras. I den här studien gjordes 150 realisationer. 
 

3.5. Resultat 

3.5.1 Felsimulering 
Bild 6a visar ett exempel på SGU:s jordartskarta. Kartan domineras av större 
sammanhängande områden utan inre variationer. Noggrannheten uppskattas av SGU till 50 
meter, vilket motsvarar 5x5 pixlar i bilden nedan. Efter felsimuleringen har c:a 13 % av 
pixlarna ändrats enligt felklassificeringsmatrisen (tabell 3) och geologikartan har då blivit 
varierad och spräcklig. Kartan som visas i bild 6b visar ett exempel på ett område ur en 
felsimulerad geologikarta. Eftersom det i den här studien gjordes 150 realisationer skapades 
150 olika felsimulerade geologiskikt där alla genererades från samma fördelning men inga var 
identiska. Att inga geologiskikt är identiska betyder att gasledningarna som beräknas från de 
olika skikten kommer att ha olika sträckning eftersom de anpassar sig efter friktionsytan och 
väljer den optimala vägen. 
 

 
Bild 6a: Del av SGU:s jordartskarta som den ser ut i original. Bild 6b: Samma del av SGU:s 

jordartskarta fast efter felsimulering. 
 
De 150 geologiskikten användes sedan för att generera 150 friktionsytor, som i sin tur 
användes för att beräkna 150 ledningssträckningar.  
 
De 150 gasledningarna som dragits med varierade geologilager har gått i stort sett samma väg 
över ungefär halva området och sedan har de delat upp sig i två stråk. Dels det som kom fram 
i analysen utan varierad indata, dels ett östligare alternativ (se bild 7). Sträckningsförslagen 
går på var sin sida om naturreservatet Hedlandet och området Lista, som är ett riksintresse för 
naturvård. Det västliga alternativet valdes av 13 stråk (9 %) och det östliga var bättre i 137 
fall (91 %).  
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Bild 7: Utbredningsområdet för summan av alla gasledningar. Den västra vägen liknar den i 
bild 2, medan den östra vägen framkom vid Monte Carlo-simulering. De blåmarkerade ytorna 

visar de intresseområden som kommer beskrivas mer i detalj. 
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3.5.2. Linjesträckningar 
Vid en detaljstudering av ett skikt där alla 150 sträckningarna överlagrats framträder flera 
intressanta fenomen. Sju ytor har markerats i bild 7 för att visa olika exempel. Tillsammans är 

de representativa för de resultat som Monte Carlo-
simuleringen ger. Med ledning av de bilderna och de slutsatser 
man kan dra från dem och liknande områden kan resultatet 
användas för att ge tydligare information till 
ledningsprojektörer i fält.  
 
I intresseområde 1 (bild 8) visas ett område vid södra delen av 
sjön Jägern, strax söder om Göttersta, i Södermanland. 
Gasledningarna följde ungefär samma väg fram till det här 
området. Här följde ledningststräckningarna dock två olika 
vägar genom bebyggelsen. 95 ledningar (2/3) tog den västra 
vägen och 55 st. (1/3) tog den östra vägen. Ledningen som 
drogs utan felsimulerad indata följde det östra spåret, som 
alltså efter Monte Carlo-simuleringen inte var lika vanlig som 
den västra. Efter att ha följt olika stråk genom landskapet i c:a 
tre kilometer går alla 150 ledningssträckningarna ihop igen 
precis vid Göttersta.  
 
 
 
Intresseområde 2 (bild 9) 
visar passagen från Vackernäs 
över Näshultasjön till Barrön, 
som är en känslig passage 
med mycket strandnära 
bebyggelse. C:a 1,5 km före  
den här vattenövergången 
delar ledningarna upp sig 
med 130 st (87 %) på den 
östra vägen och övriga 20 (13 
%) på den västra. Bara 200 
meter efter vattenövergången 
samlar linjerna ihop sig igen 
och fortsätter längs samma 
stråk. I det här fallet följde 
den ursprungliga linjen det 
östra alternativet. 
 

Bild 8, intresseområde 
1: Ju mörkare färg desto 
fler linjer passerar den 
pixeln. 

Bild 9, intresseområde 2: 
Linjerna delar sig vid passagen 
överNäshultasjön. 
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Bild 10, intresseområde 3: Hedlandets naturreservat och hur ledningarna särar på sig kring 

det.  
 
Det tredje intresseområdet, som visas i bild 10, täcker naturreservatet Hedlandet med 
omgivningar, som ligger en bit öster om Hjälmaresund. Trots att Hedlandet är nästan sju 
kilometer brett och alla linjer har samma start- och målpunkter uppträder här två alternativ; ett 
på varje sida om naturreservatet. Om man ser på originallinjen i bild 2 så ser man att den följt 
det västliga alternativet, mellan Hedlandet och Hjälmaresund. Efter Monte Carlo-
simuleringen däremot är det bara 13 sträckningar (9 %) som går den vägen, och övriga 137 
sträckningar (91 %) rundar naturreservatet på den östra sidan.  
 
Intresseområde 4 (bild 11) visar området kring nordöstra delen av Hjälmaresund. Avståndet 
från sundet till Hedlandets naturreservat är knappt 500 meter medan naturvårdsområdet Lista 
når ända ner till sundets strand. I omgivningen finns också flertalet fritidshus bl.a. i området 
Nabben som utgör barriärer för ledningsdragningen. Här följer de 13 ledningarna ganska väl 
både varandra och den som dragits utan felsimulerade indata.  
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Bild 11, intresseområde 4: Västra sträckningens passage runt östra 
änden på Hjälmaresund samt de smala passagerna mellan sundet och 

naturreservatet Hedlandet och Lista naturvårdsområde. 
 
 
Det femte intresseområdet visar hur hela norra delen av västra 
sträckningen har dragits från Lista kyrka via Sköldby till målpunkten vid 
Mälarens södra strand. Även här följer de 13 sträckningarna samma stråk 
hela vägen, förutom över en sträcka på 4 kilometer i nordligaste delen. 
Där tar fyra ledningar en västligare passage under motorvägen E20 och 
ansluter till målpunkten via Torpa kyrka. 
Det första ledningsförslaget valde, precis 
som majoriteten av de 13 felsimulerade, 
att gå rakt norrut över E20 och tog alltså 
ingen västligare sväng. 
 
 
 
I det sjätte intresseområdet visas hur den 
östligare huvudsträckningen passerar 
öster om Hedlandet, ungefär 1,5 km 

söder om Rossvik. Här begränsas 
ledningsdragningen av naturreservatet på 
västra sidan, medan det är relativt öppet 
österut.  
 
 
 
 
 

Bild 12, 
intresseområ
de 5: Västra 
sträckningen 
norr om 
Hjälmaresun
d. 

Bild 13, intresseområde 6: 
Östra sträckningens 
passage runt Hedlandet. 
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Bild 14, intresseområde 7: Område i norra delen av östra sträckningen som passerar en 
likformig lågfriktionsyta. 

 
Det sjunde intresseområdet visar i bild 14 en 3 km lång sträcka där den östligare 
huvudsträckningen passerar Råby-Rekarne kyrka. Ledningarna kommer här ut från ett 
skogsparti och går över ett nästan två km långt fält för att sedan gå in i ett nytt skogsparti. Det 
intressanta i det här området är hur ledningarna sprider ut sig över fältet. Metoden visar här att 
det krävs mycket lite påverkan för att en enskild ledning skall ändras lite och tyder på att 
området är likartat och relativt enkelt att passera.  
 

3.5.3. Statistik 
Standardavvikelsen är ett mått på spridningen av ledningarna. Den har beräknats på alla pixlar 
som passeras av åtminstone en ledning, och sedan plottats tillsammans med pixlarnas 
medelvärde i bild 15. Medelvärde och standardavvikelse har beräknats för varje jämnt tiotal 
gasledningar. 
 
 

 
 

Bild 15: Medeltal och standardavvikelse plottat mot antalet realisationer. 
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4. Avslutning 

4.1 Slutsatser 
I referens till målen kan slutsatserna sammanfattas i tre delar. 
 

o Felen i SGU:s jordartskarta har stor påverkan på gasledningens sträckning. 
o Efter felsimulering har, förutom endast bästa sträckning, även ett annat alternativ 

framträtt. 
o Monte Carlo-simulering är en lämplig metod för att studera hur fel i grunddata 

fortplantas till resultatet vid sträckningsprojektering i GIS. 
 
Slutsatser kan även dras mer i detalj, och varje intresseområde uppvisar intressanta 
egenskaper hos resultatet. 
 
Översiktligt sett finns det flera anledningar till att endast östra delen av utbredningsområdet 
används, som bild 7 visar. Utan barriären som ligger i Hjälmaresund hade ledningarna gått 
över den smala landtunga som finns där, men om inte landtungan funnits hade hela 
Hjälmaresund uppfattats som en stor, naturlig barriär. Att det sedan ligger två stora 
riksintressen för naturvård (Hälleforsgången och Åstorp-Magda) i de centrala delarna av 
området söder om Hjälmaresund påverkar givetvis stråken och flyttar dem österut.  
 
Den intressantaste delen av resultatet är antagligen att ledningarna efter halva sträckan delar 
upp sig och tar två helt olika vägar till målet. Om Monte Carlo-simuleringen inte gjorts hade 
det östra alternativet inte hittats eftersom COST DISTANCE- och COST PATH-metoderna 
tillsammans bara hittar den absolut bästa vägen. På samma sätt ser man i bild 8 att resultatet 
från Monte Carlo-simuleringen har hittat en annan väg förutom den som uppkom utan 
felsimulering. I det här fallet, där 1/3 av sträckningarna valde den ”gamla” östra vägen och 
2/3 valde västra, dras uppenbart vissa viktiga slutsatser i fråga om passerbarhet. Eftersom den 
östra vägen valdes av originalledningen så är den så klart ”kortast” (friktionsmässigt sett) i 
originalanalysen. Däremot ger inte den analysen någon information om vad som är näst bästa 
sträckning, något som nu funnits genom Monte Carlo-simuleringen som visar att den västra 
sträckningen är nästan lika bra utan felsimulering. Att sedan klart fler realisationer gav den 
västra sträckningen visar på att den östra sträckningen är mer känslig, eller osäker. Det kan ha 
räckt med bara ett par felklassificerade pixlar i vägen för östra sträckningen så blir den västra 
kortare. Känslighetsaspekten visas till viss del av utspridningsområdet, där man ser att den 
östra sträckningen har smalare ledningskorridor. Ställen som bör uppmärksammas extra noga 
är sådana där ledningarna väljer en smal passage mellan två högkostnadsområden eller 
barriärer eftersom risken där är större att området visar sig vara omöjligt att passera. 
 
Oftast är det en fördel när linjerna väljer olika vägar eftersom man då får fram fler alternativa 
sträckningar än man skulle ha fått utan Monte Carlo-simuleringen. Intresseområde 2 (bild 9) 
visar just på ett sådant fall. Vattenpassager är oerhört känsliga så här är det mycket vunnet att 
två olika ställen att övergå vattenområdet föreslagits automatiskt. Däremot ser man i den 
delen där linjerna går över vattenytan en svaghet i metoden, nämligen att sträckningarna 
sprider ut sig väldigt mycket just över vattnet. Detta beror på att alla pixlar som slumpas in i 
vattenytan är lättare att passera än vad vattnet i sig självt är. För varje realisation hoppar då 
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ledningarna mellan de inslumpade pixlarna för att på så sätt hålla ner kostnaden för att gå över 
det dyra vattnet.  
 
Det tredje intresseområdet (bild 10) visar var linjerna delar på sig till två sträckningar, men 
här är det viktigt att veta hur metoden arbetar för att förstå varför de delar upp sig. 
Anledningen till att de skiljer sig så mycket är inte så konstigt, naturreservatet fungerar ju 
nästan som en barriär, men det är anledningen till att de skiljer sig alls som är intressant 
Delningen behöver inte alls ha något att göra med själva separeringsområdet - anledningarna 
kan ligga var som helst längs vägen. Det är inte ens högre sannolikhet att anledningarna ligger 
någon speciell stans, som i början, utan man får undersöka sträckningarna för att förklara vad 
det beror på. Att sedan över 90 % av ledningarna valde den östra vägen betyder inte att den är 
bättre i verkligheten. Det tyder däremot på att det östra förslaget är säkrare, men det västra 
kan mycket väl vara ett bättre förslag om de osäkra områdena visar sig vara möjliga att 
passera.  
 
Gasledningen utan felsimulering följde som bekant den västra vägen och om man följer den 
syns i intresseområde fyra (bild 11) varför endast 13 av 150 ledningssträckningar valde den 
vägen. Här passerar nämligen ledningarna främst två mycket smala passager. Den första är 
mellan en barriär i form av bebyggelse på ena sidan och Hedlandet på andra sidan och den 
andra är mellan Hjälmaresund och Lista. Mellan de här passagerna finns något mer yta för 
variation men även den är begränsad i och med att friktionen ändå är ganska hög generellt i 
området. När det här området utsattes för felsimulering var risken förstås hög att det skulle 
placeras in högkostnadspixlar på ett eller flera ställen i de här smala passagerna. När det 
händer i trånga lägen kan inte linjerna passera högkostnadspixlarna med en liten krok utan en 
helt annan väg måste finnas, vilket i den här analysen blev att runda på östra sidan om 
Hedlandet istället. Att bara 13 av 150 ledningar valde samma väg efter som före 
felsimuleringen visar att sträckningen är mycket osäker och att trånga passager tidigt bör 
undersökas i fält.  
 
Det västra alternativets fortsatta sträckning över Södermanland visas i intresseområde 5 (bild 
12). I det området finns inga svåra eller trånga passager någonstans, utan modellen har 
överallt haft gott om alternativ. Linjens rakhet och landskapets öppenhet här visar kanske 
ännu klarare än intresseområde fyra att problematiken kring västa alternativet ligger runt östra 
delen av Hjälmaresund.  
 
En liknande jämförelse av de trängsta och osäkraste områdena för det östra alternativet syns i 
intresseområde 6 (bild 13). Även här ligger de flesta linjer inträngda mellan naturreservatet 
och bebyggelse, precis som i intresseområde 4. Däremot finns i det här fallet andra alternativ 
runt den trånga passagen, som även har hittats av vissa gasledningar. Även om 
felsimuleringen slumpar in många nya högkostnadspixlar i vägen för ledningen kan den utan 
större kostnad runda dessa pixlar. Öster om ledningssträckningarna finns också relativt öppna 
ytor så här är det inget problem att i fält flytta linjerna om det skulle behövas. Osäkerheten för 
det östra alternativet är således klart mindre än osäkerheten för det västra alternativet tillika 
originalalternativet.  
 
Det sista intresseområdet (bild 14) visar motsatsen till trånga passager, nämligen öppna ytor 
där linjerna sprider ut sig. När spridningen blir så jämn som den är i det här området tyder det 
på ett likformigt område där det finns goda möjligheter att flytta gasledningen i sidled. Dessa 
områden kan alltså direkt prioriteras ned när projektörerna skall ut och undersöka 
sträckningen i fält.  



 Felfortplantningsanalys i GIS-projekt genom Monte Carlo-simulering  
 

28   Johan Tornberg 
  0734-12 66 74 
  johan.tornberg@gmail.com 

 
För att säga något generellt om resultatets tillförlitlighet måste standardavvikelsen användas 
som verktyg. Eftersom Monte Carlo-simuleringen i grunden bygger på slumptal är varje 
enskild linje som framtagits i sig inte speciellt relevant. Däremot är en analys av flera linjer 
tillsammans väldigt intressant. Teoretiskt sett så kan i stort sett vilken sträckning som helst 
föreslås efter simulering, och nya sträckningsidéer kan uppkomma när som helst. Därför 
används standardavvikelsen för att visa när sannolikheten att metoden skall ge nya resultat är 
minimal. Om ett nytt stråk avviker från de redan existerande höjs standardavvikelsen, medan 
den sänks om ett nytt stråk sammanfaller med de gamla. Bild 15 visar en graf över hur 
standardavvikelsen minskat i förhållande till fler realisationer. När standardavvikelsen planar 
ut har chansen att Monte Carlo-simuleringen genererar avvikande sträckningar minimerats 
och därför sätts normalt det som gräns för hur många realisationer som behöver göras (Aerts 
et al. 2003). I det här fallet hade det enligt grafen räckt med c:a 50 realisationer och 
resultatdelen visar att nya sträckningar i princip inte genererats efter det. Slutsatsen är att det i 
den här studien hade räckt med 50 realisationer istället för de 150 som gjorts.  
 

4.2. Diskussion 
 

4.2.1. Pseudoslumptalsgenerering 
I den här rapporten har inte fokus legat på slumptal även fast de är en fundamental del av 
Monte Carlo-simuleringen. En enkel väg valdes, nämligen att generera slumptalsraster med 
verktyget CREATE RANDOM RASTER i ArcGIS. Den använder Microsofts algoritm rand() 
som ger tal mellan 0 – 32768. Om man vill försäkra sig om att slumptalsgeneratorn håller en 
viss kvalitet finns det en del klart bättre alternativa algoritmer att implementera. Van Niel 
Laffan (2001) rekommenderar två olika pseudoslumptalsgeneratorer som båda är lämpliga i 
Monte Carlo-simulering men har olika styrkor. Om en snabb algoritm med väldigt lång 
periodlängd krävs rekommenderar de Mersenne Twister, och om det är viktigast med bra 
struktur rekommenderar de MRG64k3a.   
 
För ytterligare säkerhet i analysresultaten rekommenderas att använda två eller flera 
pseudoslumptalsgeneratorer med olika egenskaper. Om resultaten skiljer sig väsentligt bör 
man då noggrannare studera sina val, och eventuellt implementera fler och/eller bättre 
algoritmer.  
 
Så mycket information som möjligt om generatorn och dess egenskaper bör givetvis tas med i 
rapporten tillsammns med det frö som använts. Tyvärr ger inte verktyget CREATE 
RANDOM RASTER någon möjlighet att själv välja frö, så det finns inte med här. För varje 
realisation har dessutom ett nytt frö använts, vilket inte är ett måste. Det går i princip lika bra 
att fortsätta generera slumptal från samma fördelning om det är fördelaktigt rent 
programmeringsmässigt.  
 
Trots avsaknaden av kontroll av pseudoslumptalsgeneratorn bedöms resultaten som 
tillförlitliga eftersom hela kartan är en generalisering av verkligheten till pixlar om 10 meter. 
Korrelationer och dålig struktur hos algoritmen bedöms också som mindre viktiga problem 
eftersom det är svårt att få stor påverkan på summan av ledningssträckningarna. 
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4.2.2. Felsimulering 
Den största förbättringspotentialen i analysen finns inom parameterskikten och dess vikter, 
medan den största potentialen inom Monte Carlo-simuleringen finns inom felsimuleringen. 
Vilka fel som skall simuleras och hur de ska simuleras kommer antagligen ständigt vara 
aktuella problem inom området.  
 
Metoden i den här rapporten är ganska rättfram och har sin största svaghet i 
felklassificeringsmatrisen som är väldigt subjektivt framtagen. Även fast de 
jordartskarterande geologer som delgivit värden är erfarna och rutinerade är det svårt för dem 
att med någon större noggrannhet bedöma felen rent erfarenhetsmässigt. Att sedan knappt 
någon av dem arbetat med kartering i Södermanland gjorde ju uppgiften än svårare för dem. 
Trots detta var de svar som inkom i samma storleksordning och det gick då att använda 
medelvärdet som felklassificeringsmatris utan att först utesluta avvikande svar.  
 
Det går att göra stora förbättringar av felsimuleringen genom att i fält undersöka kartans 
riktighet i analysområdet. Om man använder ett tillräckligt antal provpunkter fås en bättre 
felklassificeringsmatris än vad skattningar kan ge. Dock är det ett omständligt arbete att 
undersöka klassningsnoggrannheten i fält, speciellt som den i det här fallet skall vara 
representativ för ett område på 20 000 kvadratkilometer. Fältundersökningar har använts 
tidigare, t.ex. av Aerts et al. (2003), och är en beprövad metod för att få relevata värden i 
felklassificeringsmatrisen. 
 
En annan förbättring av felsimuleringen kan vara att ta hänsyn till oskarpa gränser. En gräns 
mellan två jordarter kan i verkligheten ofta ske genom en övergångszon på 50 meter, medan 
de i kartan avbildas som skarpa linjer. Skillnaden som uppstår mellan karta och verklighet kan 
modelleras med fuzzy sets som Goodchild Zhang (2003) menar är det naturliga sättet att 
representera vaghet (eng. vagueness). Ett sätt att göra det på är att ge pixlar möjlighet att ha 
delad klass i stället för att de måste tillhöra endast en. Då är det möjligt att ge t.ex. värden som 
att pixeln är 30 % morän och 70 % lera. Rent praktiskt viktar man moränens och lerans vikter 
med 0.3 respektive 0.7 och ger pixeln det summerade värdet. Med den här metoden går det att 
göra zoner med löpande förändring. Svårigheten är densamma som för felklassificeringen, 
nämligen att uppskatta storlek och förändringshastighet. Dessa skiljer sig inte bara mellan 
olika jordarter utan också mellan olika geografiska områden och beroende på topografin med 
flera parametrar.  
 
Vidare kan analysen förbättras genom att ta hänsyn till rumslig autokorrelation. En metod att 
göra det på är att relatera de inslumpade pixlarna till varandra så att slumpens inverkan 
minimeras och chansen att områden blir spräckliga mellan två jordarter ökar. På så sätt kan 
verkligheten efterliknas på ett förmodligen mer realistiskt vis. 
 
En tydlig förbättring vore att inte slumpa in pixlar i stora sjöar. Risken att ett litet område med 
lera i verkligheten ligger mitt i en stor sjö är förstås nästan obefintlig, så sjöarna skulle kunna 
lämnas fria från Monte Carlo-simuleringens inverkan. 
  

4.2.3. Datorkraft 
Ett av de största problemen med Monte Carlo-simuleringen är att den kräver mycket 
datorkapacitet. När metoden fungerar behöver mycket tid spenderas på att optimera 
hastigheten och i den här analysen reducerades den från 50 minuter per iteration till 15. De 
största tidsvinsterna gjordes på två sätt. Dels ett genom att minimera analysområdet och 
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därmed antalet pixlar som var med i beräkningarna. Dels två genom att göra så många 
beräkningar som möjligt för alla datalager före analysen. I exempelvis bild 3 är alla 
indatalager klippta och omklassificerade så att de direkt kan summeras med de lager som 
modellen tagit fram.  
 
Ett annat sätt att öka beräkningshastigheten är förstås att öka storleken på pixlarna. I den här 
analysen hade pixlarna en sida på 10 meter i verkligheten. Pixelstorleken skall i möjligaste 
mån anpassas efter tillämpningsområdet så att både pålitliga resultat och korta beräkningstider 
erhålls. Omvänt gäller, precis som Ritter Schmalz skriver, att noggrannheten i GIS enbart 
begränsas av tillgänglig datorkraft. Ju snabbare datorer som används desto mer kan tas med i 
analysen och desto bättre blir den i de flesta fall. I fallet med gasledningar är det dock 
tveksamt om analysen blir bättre även fast pixelstorleken minskas, eftersom noggrannheten 
ändå aldrig blir bättre än noggrannheten på ingående data.  
 
Projektet gjordes på en 2.8GHz Pentium 4 dator med 512 Mb RAM-minne. Det 
rekommenderas att en så snabb dator som möjligt används, speciellt om analyserna skall 
göras i ArcGIS, eftersom både analys, uppritning av kartor och andra programfunktioner 
kräver mycket datorkapacitet.  
 

4.2.4. Slutligen 
Sammantaget kan sägas att Monte Carlo-simulering är en mycket bra möjlighet att ”ha i 
backfickan” när man arbetar med GIS-analyser. Exempelvis när resultaten inte är 
tillfredsställande, när man behöver känna till något om stabiliteten i resultatet eller när man 
vill veta vilka datalager som har störst påverkan på analysen är Monte Carlo-simulering en 
lämplig metod. 
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Appendix A 
 
Eftersom Monte Carlo-simuleringen enbart bygger på att man gör upprepade försök och 
analyserar samtliga resultat krävdes en iterativ metod. Tyvärr är inte iterativa metoder, loopar, 
tillgängliga i ModelBuilder 9.1 så därför programmerades ett script i Python istället. 
 
Scriptet gjordes som den övergripande modulen som kontrollerade alla andra processer och 
modeller. När scriptet kördes öppnade det först kontakt med Geoprocessorn i ArcGIS under 
”Create the Geoprocessor object” för att få åtkomst till både verktyg och modeller. Genom 
Geoprocessorn öppnades sedan under ”Load required toolboxes” de verktygslådor där de 
modeller och verktyg som skulle användas fanns. När programmet anslutit till dessa och 
definierad arbetsyta och lokala variabler kördes hela den loopande biten. Loopen startade med 
att öppna och köra modellen Geology_rast, (bild 3), och spara utparametern geo_to_pipe, 
vilken är SGU:s jordartskarta variationer. Sedan skickades geo_to_pipe till modellen 
CalculatesPipe (bild 4) som beräknar gasledningssträckningen. Scriptet sparar här resultatet, 
costpat_te42, vilket är gasledningen i rasterformat. Ledningsskiktet omklassificeras till att 
bara innehålla värdena 0 och 1 och summeras sedan med ett konstant raster med värdet 0 i 
första loopen och sedan med tidigare ledningar i efterföljande varv. Efter summeringen fås ett 
slutskikt där varje pixel har ett värde som visar hur många av gasledningarna som gått genom 
den pixeln. Loopen fortsätter antingen tills värdet på Loop_number har uppnåtts eller tills den 
avbryts manuellt, vilket i den här studien gjordes efter 150 realisationer.  
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# ------------------------------------------------------------------------- 
# iteration.py 
# Johan Tornberg – Examensarbete KTH hösten -05 
# ------------------------------------------------------------------------- 
 
# Import system modules 
import sys, string, os, win32com.client 
 
# Create the Geoprocessor object 
gp = win32com.client.Dispatch("esriGeoprocessing.GpDispatch.1") 
gp.Workspace = "c:\\Johan\\Temp\\" 
gp.overwriteoutput = 1 
 
# Check out any necessary licenses 
gp.CheckOutExtension("spatial") 
 
# Load required toolboxes 
gp.AddToolbox("C:/Program/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Spatial Analyst Tools.tbx") 
gp.AddToolbox("C:/Johan/Projekt_Exjobb/Systemutveckling/Data/Datamodeller/x2pipeline.tbx") 
gp.AddToolbox("C:/Johan/Projekt_Exjobb/Systemutveckling/Data/Datamodeller/x1Errorsim.tbx") 
 
# Script arguments 
Output_raster = sys.argv[1] 
if Output_raster == '#': 
 Output_raster = "c:\\johan\\temp\\script" # provide a default value if unspecified 
 
Loop_number = sys.argv[2] 
if Loop_number == '#': 
    Loop_number = 1000 
 
zeroraster = sys.argv[3] 
if zeroraster == '#': 
    zeroraster = 
"C:\\Johan\\Projekt_Exjobb\\Systemutveckling\\Data\\Bearbetade_data\\data2final\\zeroraster" 
 
#Local variables 
resultat = zeroraster 
toResult = "C:\\Johan\\Temp\\toResult" 
 
# Local variables 
geo_to_pipe = 
"C:\\Johan\\Projekt_Exjobb\\Systemutveckling\\Data\\Bearbetade_data\\data2final\\geo_to_pipe" 
costpat_te42 = "C:\\Johan\\Temp\\costpat_te42" 
r83 = "C:\\Johan\\Temp\\r83" 
pipe = "C:\\Johan\\Temp\\pipe" 
 
# -- Looping -- 
for iter in range(0,Loop_number): 
# Process: geology_rast 
  gp.toolbox = "C:/Johan/Projekt_Exjobb/Systemutveckling/Data/Datamodeller/x1Errorsim.tbx" 
  gp.Model(geo_to_pipe) 
 
# Process: CalculatesPipe 
  gp.toolbox = "C:/Johan/Projekt_Exjobb/Systemutveckling/Data/Datamodeller/x2pipeline.tbx" 
  gp.CalculatesPipe(geo_to_pipe, costpat_te42) 
 
# Process: Reclassify (5) 
  gp.toolbox = "C:/Program/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Spatial Analyst Tools.tbx" 
  gp.Reclassify_sa(costpat_te42, "VALUE", "3 1;NODATA 0", pipe+str(iter), "DATA") 
 
# Plus 
  gp.Plus_sa(resultat, pipe+str(iter), toResult+str(iter))  
  resultat = toResult+str(iter) 
 

Bild 5: Scriptet som startar felsimuleringsmodellen (bild 3) och ledningsberäkningsmodellen 
(bild 4) och styr hela Monte Carlo-simuleringen. 
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