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Förord 
 
Detta examensarbete är det slutliga momentet för den tre år långa GIS-ingenjörsutbildningen i 
Kiruna vid Luleå Tekniska Universitet. Examensarbetet är 10 poäng och har utförts på 
uppdrag av Banverket Trafik i Gävle under våren 2002. 
 
Mina handledare har varit Anders Ekmark, Roberth Bläckt och Marcus Ygeby. Dessa 
personer har förutom att formulera uppgiften även varit till stor hjälp under arbetets gång. Jag 
vill också tacka alla andra som hjälpt mig: 
 
Jonas Westlund som förklarade hur BAP fungerade, 
Leif Mattsson som tog fram uppgifter i BIS om hur järnvägsspåren gick i "verkligheten", 
Nils-Erik Dahlsten som hjälpte mig massor med de till en början helt obegripliga javaskripten, 
Annika Holmgren som såg efter mig, 
och ni andra som var roliga runt fikabordet. 
 
Gävle den 4 juni 2002 
 
 
Jessica Rönnlund
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Sammanfattning 
 
Denna rapport behandlar ett examensarbete som har genomförts på Banverket. När Banverket 
utför banarbeten kan det bli störningar i tågtrafiken och de som trafikerar järnvägen måste 
informeras. Idag finns denna information i tabellform i en databas och tabellerna kan vara 
svåra att förstå. Examensarbetets syfte var att visa hur man med hjälp av GIS (Geografiska 
Informationssystem) kan presentera banarbetena på ett tydligt sätt. 
 
En interaktiv karta på Banverkets intranät har gjorts med hjälp av programvaran ArcIMS (Arc 
Internet MapServer). För att visualisera banarbetena har linjeobjekt använts. Till linjeobjekten 
har sedan information om banarbeten kopplats. 
 
Det har också skapats funktioner för att zooma till vald del av järnvägen samt för att söka ut 
banarbeten på en vald del av järnvägen en bestämd vecka. För dessa funktioner har javaskript 
använts. 
 
För att användare utan GIS-vana ska kunna använda webbkartan för informationssökning har 
den funktioner som är enkla att hantera.  
 
Det är viktigt att uppdateringen av informationen sker regelbundet och helst automatiskt. 
Detta problem löstes inte under examensarbetet men en direktkoppling mellan databas och 
ArcIMS är önskvärd.

 3



Abstract 
 
This report is about a thesis project that has been performed at Banverket. When maintenance 
is performed by Banverket on the railway, trains in traffic sometimes can not pass, and the 
operator of the train has to be informed. Today the information is stored in a database and the 
tables can be hard to understand. The purpose of the thesis project is to show how GIS 
(Geografic Informationsystems) can be used to show the maintenance in a clear way. 
 
An interactiv map on the intranet of Banverket has been created with the software ArcIMS 
(Arc Internet MapServer). To show the maintenance areas, line objects have been created. 
Then information about the maintenance have been linked to the line objects. 
 
Also functions to zoom in a selected part of the railway, and to search for maintenance at a 
specific part and in a selected week, have been developed. Fore these functions programming 
in java script has been used. 
 
To do the web-map easy to use, even for people who are not familiar with GIS, no 
complicated functions have been added. 
 
It is important that the update of the information is done with regularity and automatically. 
That problem was not solved during this thesis project and a link between the database and 
ArcIMS would be desirable to develop. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Banverket ansvarar för nyinvesteringar samt underhåll av järnvägsnätet i Sverige. När sådana 
banarbeten utförs längs spåret kan det innebära störningar för trafiken. Tågen kan påverkas av 
förseningar på grund av att de måste åka långsammare, ta en alternativ väg eller inte kan ta sig 
fram på sträckor vissa tider. 
 
I dagsläget registreras banarbeten i ett system som heter Banarbetsplan, BAP. Alla planerade 
banarbeten matas in med information om vad som ska åtgärdas, vad det innebär för trafiken 
och när det kan bli störningar. 
 
Olika trafikutövare, exempelvis SJ AB, Svenska Tågkompaniet AB och Green Cargo AB, är 
intresserade av att veta vilka arbeten som påverkar just deras trafik. Till trafikutövare räknas 
alla de företag som använder sig av järnvägen för att köra tåg, oavsett om det gäller person- 
eller godstrafik. Tabellerna som kan hämtas från BAP är svåra att tolka om man inte arbetar 
med systemet dagligen och trafikutövarna behöver ett enklare alternativ. 
 
Idag presenteras därför de större trafikpåverkande banarbetena i den Mellersta Banregionen i 
ett dokument i Microsoft Word. Presentationen visar banarbeten veckovis på en schematisk 
regionkarta. Arbetet med att skapa dessa schematiska regionkartor är tidskrävande och risk för 
att missa något objekt eller att ange fel dispositionstid är överhängande. Ett exempel på hur en 
sådan karta kan se ut finns i bilaga 1. 
 
Inte heller på andra regioner inom Banverket har man något fungerande alternativ till 
tabellinformationen från BAP. Behovet finns av en lättanvänd webbsida där informationen 
kan erhållas på ett överskådligt sätt. 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att med hjälp av ett webbaserat GIS visa hur man kan ge 
trafikutövarna möjligheten att ta reda på vilka av deras transporter som berörs av 
trafikpåverkande banarbeten. Genom att använda Internet som distributionsmedium kan man 
skapa en lättillgänglig informationskälla. Informationen ska presenteras i form av en 
interaktiv karta på Banverkets intranät och visa nyttan med en eventuell framtida 
Internetkarta. Kartan ska bestå av produkter från Lantmäteriets Geografiska Sverigedata samt 
data som visar pågående banarbeten. 

1.3 Mål 
Målet med projektet är en ArcIMS applikation , se avsnitt 4.1, som kan läggas ut på 
Banverkets intranät ”Knuten”. I applikationen skall det finnas funktioner för att välja del av 
järnvägen och tidsperiod. Beroende på valet ska olika arbeten visas på skärmen. 
 
I grunden skall det ligga en bakgrundskarta som förenklar orientering. Information ska kunna 
fås om bland annat arbetstid. Det som visas på skärmen ska också kunna skrivas ut. 
Applikationen ska vara så enkel som möjligt för att det ska vara lätt att använda den och lätt 
att göra ändringar om behovet förändras. 
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1.4 Avgränsningar 
Banarbeten som ska presenteras är begränsade geografiskt till den Mellersta Banregionen. 
som visas i figur 1.1. Endast arbeten som ska utföras mellan veckorna 25-52 år 2002, samt 
medför avstängt spår, har tagits med. Bland typer av arbeten som sållats bort kan nämnas de 
som har påverkan genom hastighetsnedsättning och de arbeten som utförs på tider då inga tåg 
passerar. 
 
Eftersom uppgifter i BAP som berör hastighetsnedsättningar inte är relevanta till följd av 
avgränsningarna har dessa inte behandlats och därmed utelämnats i applikationen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.1: Mellersta Banregionens geografiska utbredning. Regionen sträcker sig från Storlien, Östersund och 
Långsele i norr till Frövi och Storvreta, som ligger norr om Uppsala, i söder. 
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2. Myndigheten och några informationssystem  

2.1 Banverkets organisation 
Banverket är en myndighet under regeringen som har ansvar för drift, underhåll, planering 
och nyinvestering av järnvägsnätet, som ägs av staten. I ett trafikpolitiskt beslut 1988 
bestämdes att järnvägen ska utvecklas som transportsystem. Det var även då Banverket 
omorganiserades och tog över ansvaret för järnvägens infrastruktur från Statens Järnvägar, SJ 
AB. Gränsen mellan de förvaltande och producerande enheterna förtydligades. Målet med 
järnvägen är snabba, säkra, bekväma och miljövänliga transporter av personer och gods, både 
i Sverige och till andra länder. [4] 
 
Inom Banverket arbetar ungefär 6700 personer. Huvudkontoret ligger i Borlänge. Den 
förvaltande delen av organisationen är uppdelad i fem regioner som ansvarar för järnvägen 
och sluter avtal med trafikutövarna. [4] 
 
Mellersta banregionen där detta examensarbete utfördes är uppdelad i tre banområden: 
Borlänge, Gävle och Ånge. På regionkontoret finns fem sektioner: Administration, 
Bansystem, Trafik, Verksamhetsplanering och Projekt. Examensarbetet utfördes på 
Trafiksektionen i Gävle. Trafiksektionen håller på med planering av framtidens järnväg, både 
kortsiktigt och långsiktigt. Det är de som ska se till att idé blir till verklighet. De skriver också 
trafikeringsavtal med trafikutövarna som nyttjar järnvägen. Utöver planeringsarbetet med 
järnvägen så jobbar Trafiksektionen också med samhällsplanering. Det är viktigt att nya hus 
inte byggs för nära järnvägen och att kommunernas planer stämmer överens med 
järnvägsnätets utveckling i framtiden. Hur Mellersta Banregionens organisation ser ut visas i 
figur 2.1. [21] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1: Mellersta Banregionens organisation. 
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Till den förvaltande delen av organisationen hör även Banverket Telenät. Telenät har ansvar 
för Banverkets fiberoptiska telenät och televäxlar. [24] 
 
De producerande enheterna inom Banverket är : 
 
�� Banverket Produktion, utför beställda underhållsarbeten. 
�� Banverket Projektering, tillgodoser behovet av projektering. 
�� Industridivisionen, utför spårbyggnad och spårbyten. 
�� Banskolan, sköter kompetensförsörjning. 
�� Materialservice, säkerställer försörjningen av järnvägsspecifikt material. 
�� Banverket Data, erbjuder datatjänster som producerats internt. [24] 
 
Hur hela Banverkets organisation ser ut visas i figur 2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.2: Banverket är indelat i fem regioner. Regionerna arbetar med planering, teknik, ekonomi, personal 
och service. Järnvägsinspektionen är en viktig enhet som ser till att säkerheten upprätthålls. 
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2.2 Banarbetsplan 
För att hålla reda på alla banarbeten som ska utföras på järnvägen registreras dessa i ett 
system. Systemet som hanterar planering, samordning och redovisning av aktuella banarbeten 
benämns Banarbetsplan, BAP. BAP används för att redovisa de planerade banarbetena i de 
kortsiktiga trafikeringsavtalen med trafikutövarna. Krav finns på att samtliga banarbeten 
under tidtabellperioden ska visas så att alla trafikutövare kan tillgodogöra sig informationen. 
För att underlätta för trafikutövarna ytterligare produceras olika typer av kartor runt om på 
regionerna. Alla gör olika och några har valt att inte göra kartor alls. [25] 
 
Data lagras i Ingres som är en relationsdatabashanterare. När ett banarbete planerats 
registreras det i BAP genom att information om vad som ska göras samt vart arbetet är beläget 
matas in. Uppgifterna kommer från interna dokument eller från exempelvis Vägverket. Ur 
systemet kan man sedan hämta den information som behövs vid förhandlingar med 
trafikutövarna, exempelvis vilka arbetstider som ska gälla för banarbetet. När en 
överenskommelse har upprättats har man fått en avtalad banarbetstid. Dessa tider påverkar i 
slutändan hur de färdiga tidtabellerna ser ut för tågtrafiken. [25] 
 
Dagens informationsmaterial har god kvalitet men är svårt att ändra och samordna mellan 
banregionerna. Om man istället nyttjade ett gemensamt GIS skulle man kunna spara tid 
samtidigt som man underlättar för trafikutövarna genom att tillhandahålla informationen på 
ett enhetligt sätt. I en undersökning som gjorts i samarbete med WM-data har den ekonomiska 
nyttan uppskattats till 2,6 miljoner kronor per år bara i form av tidsbesparing. [25] 

2.3 Baninformationssystemet 
Baninformationssystemet, BIS, skapades för att underlätta lagring, bearbetning, analys och 
presentation av data om järnvägen. Det kan vara data om fysiska anläggningar som 
trafikplatser, kurvor, broar, sliprar, växlar, signaler, tavlor, plankorsningar och andra 
järnvägsspecifika objekt men också data som exempelvis olycksplatser. Systemet är också ett 
hjälpmedel vid verksamhetsområden som budgetering och projektering. 
 
Referenssystemet i BIS bygger på noder och länkar. Noderna representerar olika objekt som 
exempelvis en växel eller en station, medan länkarna utgör järnvägen som går mellan två 
noder. Varje länk är försedd med banregion, banområde, bandel och spårnummer för att 
sökningar ska kunna göras i databasen. Länkarna har ingen noggrann geometri då de inte 
följer järnvägens utbredning utan bara går rakt mellan de noder de sammanbinder. Syftet med 
de kartpresentationer systemet skapar är att man ska se hur järnvägsnätet hänger ihop och var 
olika anläggningar är placerade. [23] 
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3. Datainsamling och bearbetning av data 

3.1 Informationsbehov 
Informationsbehovet för applikationen bygger på uppgifter om de banarbeten som ska utföras. 
Dessa uppgifter måste presenteras grafiskt på kartan, genom att objekt skapas, som visar 
banarbetets utbredning. När banarbetena är visualiserade och innehåller de uppgifter som 
krävs är också en bakgrundskarta för orientering nödvändig. 

3.2 Bakgrundskartan 
Som bakgrundskarta valdes den digitala Översiktskartan från Lantmäteriets Geografiska 
Sverigedata, GSD. GSD omfattar de allmänna kartorna som produceras av Lantmäteriet. 
Översiktskartan, Terrängkartan, Vägkartan, Fastighetskartan och Fjällkartan ingår i GSD. 
Dessa kartor går att köpa både i pappersformat och digitalt. Översiktskartan har levererats 
digitalt som shapefiler vilket är ett av alla dataformat som kan användas till lägesbunden 
geografisk information. Översiktskartan valdes eftersom den är tillräckligt detaljerad för att 
man ska kunna orientera sig. Syftet med applikationen är just visualisering och inte att den 
ska ligga som underlag till vidare datainsamling eller projektering. 
 
Data till bakgrundskartan fanns redan från början tillgängligt med kartbladen sammanslagna 
och klippta utifrån regiongränsen samt manersatta med avl-filer som följer med produkten vid 
leveransen. En avl-fil är en fil som lagrar information om hur ett lager ska symboliseras, det 
vill säga vilken färg, storlek, form och så vidare, som objektet ska ha på kartan. Från 
Översiktskartans alla lager har sedan relevanta objekttyper valts ut och skalområden då 
respektive objekttyp ska visas har bestämts. 

3.3 Visualisering av banarbeten 
Alla banarbeten registreras i ett system som kallas Banarbetsplan, BAP. Data från BAP kan 
exporteras till Microsoft Excel och innehåller då lägesinformation i form av angivelser mellan 
vilka trafikplatser ett arbete skall utföras. En trafikplats är en plats på järnvägen där tåg kan 
mötas eller köra om. Det finns både trafikplatser där resande kan kliva på eller av och 
trafikplatser där inget resandeutbyte sker. En järnvägsstation där man står och väntar på tåget 
är alltså en trafikplats med resandeutbyte. Det är i snitt cirka en mil mellan två trafikplatser. 
 
Trafikplatsernas koordinater, i koordinatsystemet RT 90 2.5 gon Väst, har hämtats från 
Baninformationssystemet, BIS, och matats in i MS Excel. RT 90 2.5 gon Väst är även 
referenssystemet för det allmänna kartorna och däribland Översiktskartan. För att överföra 
trafikplatsernas koordinater till ett punktlager i ArcView, en GIS-programvara från Esri, kan 
de sparas som tabbavgränsad text och läsas in som ett händelsetema. Trafikplatserna 
sammanfaller från början inte tillfredställande med Översiktskartan, utan måste lägesjusteras 
manuellt, då man vill att punkterna ska ligga på järnvägen. Anledningen till att det blir såhär 
är att trafikplatserna från BIS har en uppskattad lägesnoggrannhet på 50 m och att 
Översiktskartan är kraftigt generaliserad och anpassad för att visas i skalområdet runt 
1:250000. 

 11



Det finns olika termer att använda när man vill benämna en sträcka av järnvägen. Den kan 
exempelvis delas upp i banregioner, banområden, bandelar eller spårnummer. Banverket har 
efter leveransen från Lantmäteriet delat upp Översiktskartans järnväg i bandelar. Varje bandel 
har ett unikt bandelsnummer. En del av järnvägen, uppdelad i bandelar, visas i figur 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1: En del av järnvägsnätet med tillhörande bandelsnummer. 
 
 
Längs varje bandel finns flera trafikplatser. För att kunna visualisera banarbetena delades 
järnvägen upp i små linjesegment begränsade av en trafikplats i vardera ände. I BAP anges 
banarbetenas läge genom att de trafikplatser som ligger i start- och slutändan anges. I figur 
3.2 finns trafikplatserna utsatta längs ett utsnitt av järnvägen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2: På varje bandel finns flera trafikplatser och en uppdelning av järnvägsnätet vid varje trafikplats är 
nödvändigt för att banarbetesobjekten ska kunna visualiseras. Trafikplatserna symboliseras här med en cirkel 
med en punkt i. 
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Uppdelningen av järnvägen utfördes i ArcView genom att lagret med trafikplatser lades på 
järnvägslagret och efter inzoomning kring en trafikplats användes funktionen ”rita linje för att 
dela objekt". En linje ritades över järnvägen vid trafikplatsen och togs sedan bort igen. 
Resultatet blev att järnvägen delats där linjen ritats. Varje linjesegment tilldelades attribut så 
det framgår mellan vilka trafikplatser den ligger. Figur 3.3 visar hur knappen såg ut till 
funktionen som användes för uppdelning av linjeobjekten och hur linjen ritas där det finns en 
trafikplats på järnvägen. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figur 3.3: Efter inzoomning kring trafikplatsen används funktionen ”rita linje för att dela objekt” för att dela 
järnvägen. 
 
 
I figur 3.4 kan man se hur ett linjesegment mellan två trafikplatser selekterats. Hela Mellersta 
Banregionens järnväg delades på detta sätt upp i ett stort antal linjesegment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.4: Linjesegmentet mellan två trafikplatser har här selekterats. Det selekterade eller utvalda objektet har 
fått en färg som avviker från de övriga objektens färg. 
 
 
Därefter slogs linjesegment ihop i ett lager för att representera de sträckor där arbeten utförs. 
För att skapa dessa sträckor valdes de linjesegment som skulle ingå i en sträcka ut från lagret 
med uppdelad järnväg. Dessa linjesegment kopierades sedan till ett nytt lager där alla sträckor 
samlades. För varje enskild sträcka förenades de ingående linjesegmenten för att tillsammans 
utgöra ett linjeobjekt. Varje linjeobjekt har ett objektnummer som återfinns på 
banarbetesobjekten uttagna från BAP, se exempel i tabell 3.1. 
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För att visa att banarbetet endast utförs på själva trafikplatsen och inte på sträckorna mellan 
trafikplatserna har en kvadrat med sidan en kilometer ritats runt berörda trafikplatser. 
Kvadrater har även skapats på linjeobjekt där start- och/eller sluttrafikplatsen ingår i 
banarbetsobjektet. Figur 3.5 visar hur en kvadrat som markerar en trafikplats kan se ut. Dessa 
kvadrater skapades i samma lager som de övriga linjeobjekten men med hjälp av funktionen 
"rita linje". Linjeobjekten ska sedan kopplas till banarbetesobjekten för att attribut ska finnas 
med när man söker information om ett visst banarbete. 
 
 

 

 

 
Figur 3.5: Ett exempel på hur markeringen ser ut om banarbete utförs endast på en trafikplats. 

3.3.1 Alternativ metod 
En alternativ lösning av föregående hade varit att använda sig av dynamisk segmentering. 
Dynamisk segmentering utgår från ett linjärt referenssystem för att visa olika attribut längs ett 
linjeobjekt. I det linjära referenssystemet kan varje punkt på linjen beskrivas med dess läge. 
[16] 

 
Dynamisk segmentering är en flexibel metod att hantera data som kräver mindre utrymme och 
arbete för att lagra och ajourhålla. [15] 
 
Metoden innebär att man slipper dela ett lager i många små delar. Man använder sig av en 
händelsetabell som innehåller information om vart olika attribut börjar och slutar längs linjen. 
Händelsetabellen kan sedan kopplas till geometritabellen om båda tabellerna innehåller ett 
gemensamt unikt ID på linjen. Attributen anges relativt en startpunkt och ibland en slutpunkt. 
Det krävs en tabell med händelsenyckel och ett frånfält och en shape-fil som motsvarar 
tabellen och har mätvärden definierade. [11] En beskrivande bild finns i figur 3.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.6: Här visas ett utsnitt av en linje och med hjälp av den ska dynamisk segmentering beskrivas. Längst 
ner finns en måttstock som visar på vilken km av linjen man befinner sig. Olika händelser i form av hastighet, 
antal spår och arbete finns lagrade i olika händelsetabeller och kan vid behov kopplas till den geometriska 
tabellen som innehåller linjens geometri. Beroende på vad man väljer att visa kommer olika intervall på linjen 
att skapas. Detta utan att det underliggande objektet förändras. 
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I ArcView 3.1 och senare versioner finns ett nytt shapefilformat. Detta format innehåller 
förutom koordinater även mätvärden i brytpunkterna och kan användas för dynamisk 
segmentering. [18] 
 
Hur det hade gått att använda dynamisk segmentering i detta fall är osäkert, då samma sträcka 
på en linje kan höra till många olika banarbetesobjekt. Järnvägslagret är inte heller förberett 
att användas till dynamisk segmentering och det skulle innebära omfattande arbetsinsatser 
enbart för att anpassa det. 
 

3.4 Redigering av data från BAP 
Datat från BAP som exporterats till MS Excel har bearbetats. Onödiga attribut har tagits bort 
och tomma poster har kompletterats med uppgifter. Tabell 3.1 är ett utdrag från 
Banarbetsplan, BAP, som exporterats till MS Excel och där redigerats. Här redovisas endast 
ett urval av banarbetsobjekt och dess attribut som ska finnas med i applikationen men det kan 
ändå ge en överblick hur datat ser ut. Förklaring till attributen finns i tabell 3.2. När jag 
använder benämningen banarbete syftar jag på det banarbete som sker fysiskt ute längs 
järnvägen. Med banarbetesobjekt menar jag ett banarbete som registrerats i BAP och fått ett 
unikt objektnummer. Några attribut som förekommer redovisas nedan.  
 
�� Varje banarbetesobjekt har ett unikt id: "Objektnummer". Ett banarbetesobjekt kan 

däremot omfatta flera poster i en tabell, beroende på att förutsättningarna för 
banarbetsobjektet kan variera med tiden. Exempelvis kan en post innehålla objektnumret 
20040 och arbetstiderna som gäller för objektet mellan veckorna 25-34 och en annan post 
innehålla samma objektnummer men arbetstider för vecka 35. 

�� Trafikplatsen där banarbetet börjar. Kan antingen ingå i eller ligga utanför 
banarbetsobjektet.  

�� Trafikplatsen där banarbetet slutar. Kan antingen ingå i eller ligga utanför 
banarbetsobjektet.  

�� Kort beskrivning om vilket banarbete som ska utföras. 
�� Vilka dagar ett banarbete ska utföras på. 
�� Mellan vilka klockslag ett banarbete ska utföras. 
 
Efter bearbetning i MS Excel importerades tabellen som sparats som tabbavgränsad text till 
ArcView. I ArcView utfördes slutliga justeringar av tabellen och därefter exporterades 
tabellen som databasformat. Denna databasfil ska sedan länkas till linjeobjekten med hjälp av 
ArcIMS. 
 
I dagsläget får man inte med alla relevanta data i exporten till MS Excel eftersom den är 
begränsad till att gälla endast huvudtabellen i BAP. Data som ligger i tabeller relaterade till 
denna kan inte exporteras. [1] Istället för att gå omvägen via MS Excel och tabbavgränsad 
text när man vill ha en tabell från BAP hade man kunnat använda sig av Open Database 
Connectivity, ODBC. ODBC är en standard för hur man kan använda data från databaser i 
andra program, t ex. använda en relationsdatabashanterare som Ingres i ArcView. Problem 
som uppstår är då att det är svårare att bearbeta datats attribut i ArcView än i MS Excel och 
själva inmatningen av datat skulle behöva ändras. Om man ska satsa på karttjänster av denna 
typ bör en direktkoppling mellan Ingresdatabasen och ArcIMS-applikationen skapas. 
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Tabell 3.1: Tabellen visar 5 olika arbetsobjekt. Varje banarbetsobjekt kan innehålla en eller flera poster 
beroende på att arbetstiden och andra förutsättningar kan variera mellan olika dagar och veckor. Tabellen är 
besvärlig att läsa om man inte jobbar med den dagligen och trafikutövarna vill ha en enklare lösning.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 3.2: Beskrivning av attributen i tabell 3.1. 
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4. Applikationsutveckling 

4.1 Vad är ArcIMS? 
ArcIMS står för Arc Internet Map Server och är ett program utvecklat av Esri (Environmental 
Systems Research Institute, Inc). Esri är en av de största tillverkarna av GIS-programvaror. 
Programmet används för att skapa och administrera karttjänster på Internet i form av 
interaktiva kartor. Eftersom ingen programvara utöver den vanliga Internetläsaren behöver 
installeras på klienternas datorer är det ett kostnadseffektivt och smidigt sätt att tillhandahålla 
geografiska data till många användare. Programmet har en låg användartröskel för nya 
användare genom att det hela tiden finns guider som ger vägledning genom de olika 
momenten för att skapa en webbsida med karttjänst. Samtidigt finns det för den mer 
avancerade användaren möjlighet till omfattande utveckling av webbapplikationerna som 
skapas. 
 
ArcIMS arkitektur är delad i en serversida och en klientsida. Klientsidan motsvarar 
Internetanvändaren som nyttjar webbsidan. Klienten ställer frågor till serversidan för att få 
den information som är relevant. Servern bearbetar frågan och skickar den efterfrågade 
informationen till klienten. Figur 4.1 beskriver uppbyggnaden. ArcIMS använder språket 
ArcXML för att kommunikationen mellan en webbserver och en applikationsserver ska 
fungera. ArcXML är Esris egen version av XML, Extensible Marcup Language. XML bygger 
på <taggar> och används för att skapa sidor som kan visas på Internet. [5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1: ArcIMS arkitektur. 
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Webbservern kommunicerar med applikationsservern via en koppling där emellan. Eftersom 
applikationsservern endast kan tolka ArcXML används kopplingar som kan översätta frågorna 
till detta språk om de inte redan från början är ställda i språket. De fyra olika kopplingarna är: 
[14] 
 
�� ArcIMS Servlet Connector 
�� ColdFusion Connector 
�� ActiveX Connector 
�� ArcIMS AppServer Link 
 
Standardkopplingen ArcIMS Servlet Connector kan kommunicera med de flesta webbservrar 
som använder sig av en java servlet motor. Med denna koppling görs ingen översättning 
eftersom frågan redan från början är skriven i ArcXML. ColdFusion och AktiveX översätter 
anpassade klienters språk till ArcXML. [14] Den fjärde kopplingstypen, AppServer Link, kan 
kommunicera med applikationsservern och en Java Server Pages (JSP)-klient. [5] 
 
Applikationsservern administrerar inkomna frågor och håller reda på vilka karttjänster som 
ligger på vilken server. Den spatiala servern innehåller fem olika tjänster: [14] 
 
�� Feature - används till Feature MapService 
�� Image - används till Image MapService 
�� Query - bearbetar frågor 
�� Geocode - används vid geokodning 
�� Extract - används för att ladda ner data i form av shapefiler 
 
Av dessa kan feature och image väljas vid skapandet av webbsidan medan de tre övriga 
automatiskt nyttjas vid behov. Förutom de olika tjänsterna finns också en förbindelse i den 
spatiala servern till datakällorna. [14] 
 
En karttjänst kan tillhandahållas på två olika sätt: som Image MapService eller som Feature 
MapService. En Image MapService skickar bilder till klienten som genererats på servern 
medan en Feature MapService sänder ut en ström av vektordata. Sambanden beskrivs i figur 
4.2. Generellt kan man säga att Image MapService väljs för en enklare applikation utan tunga 
frågor medan en Feature MapService gör mer av arbetet på klientsidan och ger möjlighet till 
komplicerade analyser. [5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.2: Olika karttjänsters egenskaper. 
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På klientsidan skiljs mellan HTML-viewern som använder javaskript och dynamisk html för 
att skapa sidan och Java-viewern som kräver att ett Java-pluggin är installerat hos varje klient. 
HTML-viewern passar bra om man ska tjäna många olika typer av datorer och man vill att 
operationerna ska utföras på servern istället för hos klienten. Java-viewern däremot är lämplig 
om Java-pluggin kan installeras hos klienterna och dessa är kraftfulla nog att klara att köra 
processerna lokalt. Med Java-viewern kan man göra komplexa analyser som användare av 
applikationen. [5] 
 
Det finns även virtuella servrar. Dessa kan vara en av de olika tjänsterna som den spatiala 
servern tillhandahåller. Virtuella servrar används för att köra flera karttjänster på en eller flera 
datorer genom att karttjänsterna grupperas i en virtuell server. En inkommande fråga kan 
skickas till vilken som helst av den virtuella serverns instanser. Detta underlättar hanteringen 
om man har många karttjänster. Figur 4.3 visar ett exempel på fem virtuella servrar som 
skapats. I figur 4.4 kan man se vilka karttjänster som finns grupperade i en av de virtuella 
servrarna. [14] 
 
Med ArcIMS kan man förutom att använda webbapplikationen som den är konstruerad, även 
lägga till egna data som är sparade lokalt och distribuera data via Internet till andra användare. 
Till detta krävs dock Feature MapService och Java-viewern. När man skapar en webbsida 
med karttjänst gör man det i tre steg. Först skapas en kartfil som man sedan använder till att 
skapa en karttjänst. Karttjänsten använder man därefter till webbapplikationen. I ArcIMS har 
man modulerna Author, Designer och Administrator till sin hjälp för att underlätta dessa 
processer men det finns även andra vägar till en färdig webbsida. [5] 
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Figur 4.3: Figuren visar ArcIMS Administrator varifrån karttjänster administreras. Här visas vilka virtuella 
servrar som finns. Exemplet visar en virtuell server av varje tjänst. Feature och image är "public" vilket innebär 
att dessa kan väljas när webbsidan skapas. De övriga: Extract, Geocode och Query är tjänster som automatiskt 
används när behovet finns.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.4: Här visas vilka karttjänster som är grupperade i den virtuella servern "ImageServer1". I detta läge 
kan karttjänster skapas, startas, uppdateras och stoppas  
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4.2 Skapa kartfil 
Kartfilen beskriver vilket data som ska tas med och hur det ska se ut på kartan. 
Jag skapade kartfilen direkt från vyn i ArcView i och med att ett skript kördes. Skriptet heter 
view2axl.avx och kan laddas ner från Esris hemsida. [6] Det överför lagrens egenskaper till 
programmeringsspråket ArcXML som används i kartfilen. Till stor hjälp när kartfilen 
utvecklades var "ArcXML Programmer's Reference Guide" som finns tillgänglig på Internet. 
[8]. 
 
Man kan även skapa kartfilen genom att använda ArcIMS Author som genom en guide 
hjälper användaren genom de olika stegen mot en färdig kartfil alternativt skriva hela koden 
själv. Ett exempel på hur en kartfil kan vara utformad finns i bilaga 2. 
 
En mappstruktur och ett antal filer måste också skapas. Detta gjordes genom kopiering av en 
befintlig mall som används inom Banverket för ArcIMS-kartor. Mappstrukturen innehåller 
bland annat html- och javaskriptfiler som används för att skapa webbsidans utseende och dess 
funktioner. Html är programmeringsspråket som används för att bygga upp webbsidan medan 
javaskripten är korta program som används för att skapa de olika funktionerna.  

4.3 Koppling banarbete och objekt 
För att ge banarbetesobjekten ett läge på kartan måste dessa kopplas till lagret med 
linjeobjekt. Varje linjeobjekt motsvarar ett banarbetesobjekt och innehåller samma 
objektnummer som banarbetesobjektet. Det finns flera objekt med samma objektnummer 
vilket leder till att det blir ett ”en till många” förhållande mellan lagret och tabellen utan 
geografisk koppling. Detta gör det lämpligt att använda en länk mellan tabellerna. I kartfilen 
används följande ArcXML-tagg för att koppla tabellen till shapefilen. [17] 
 
<QUERY where="" 
     jointables="bap" 
     joinexpression="To=[banarbetesobjekt.objnr],From=[bap.objnr], Type=[scan]" /> 
 
I koden är bap dbf-filen, banarbetesobjekt shapefilen och fälten som kopplas ihop heter 
objnr i båda fallen. Scan innebär att fler än en post i bap kan passa till en post i 
banarbetesobjekt. 

4.4 Karttjänst 
Karttjänsten skapas och administreras med hjälp av ArcIMS Administrator. När en karttjänst 
skapas anges vilken kartfil som ska användas. Man anger också om man vill använda en 
Feature MapServer som skickar ut vektordata eller en Image MapServer som skickar ut bilder 
som genererats på servern till klienten. Om man ska använda Image MapServer som i detta 
fall väljer man även bildformat som ska användas för bilderna som skickas ut och hur länge 
de ska sparas innan de tas bort från servern. Om kartfilen ändras måste karttjänsten 
uppdateras för att ändringarna ska gälla. 
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4.5 ArcIMS-applikationen 
 
Banverket använder redan Esris produkter och där ibland ArcIMS. Detta gör valet av 
programvara för publicering på intranätet, alternativt Internet, enkelt. Det finns ett stort antal 
programvaror som har som syfte att publicera interaktiva kartor på Internet. Jag har inte 
undersökt närmare vad som är möjligt att genomföra med olika alternativ men andra tänkbara 
programvaror för ändamålet som kan nämnas är: 
 
�� Intergraphs: GeoMedia Web Map 4.0. [19] 
�� Mapinfos: Map Info ProServer. [20] 
�� Smallworlds: Smallworld Internet Application Server. [13] 
�� Caliper Corporations: Web Mapper. [20] 
 
När webbsidan startas är ett antal förutbestämda lager synliga och ligger i en bestämd 
ordning. Kartan är utzoomad så att hela området är synligt. En gräns för hur mycket man kan 
zooma ut är satt. Hur data ska visas ställs in i kartfilen. Om karttjänsten ändrats måste 
webbsidan uppdateras för att ändringarna ska ske även för klienterna. 
 
För att korta ner väntetiden för karttjänsten har jag valt att ha endast de nödvändigaste lagren 
synliga från start. Sedan är det upp till användaren att bestämma vad denne se på kartan. Jag 
valde även att avstå från att ta med en så kallad navigeringskarta där man kan se vilket 
område på kartan som är inzoomat. Navigeringskartan tog förhållandevis lång tid att ladda 
och de som arbetar med webbsidan är antagligen väl bekanta med området. I annat fall kan 
utzoomning göras så att orienteringen återfås. 

4.5.1 Zoomning till rätt område 
En av specialfunktionerna webbsidan skulle ha var att man ska kunna söka ut en del av 
järnvägen och zooma in denna. Detta kan utföras genom att man låter användaren välja en del 
av järnvägen i en rullgardinslista och då ska detta objekt selekteras och zoomas in. Med hjälp 
av ett skript där val i en rullgardinslista avgör vilket värde som ska hittas i ett angivet lager 
kunde detta lösas. Skriptet är grundat på ett skript som efter val i en rullgardinslista zoomar 
till en ruta som man definierar med koordinater beroende på vilket alternativ som valts från 
listan. [10] Detta skript finns i bilaga 3 och består av en funktion, som zoomar till angivna 
koordinater, och en switch-sats som ger vilka koordinater som ska användas i funktionen. För 
att skapa rullgardinslistan finns också ett formulär. Eftersom objektet också skulle selekteras 
byttes funktionen ut mot en annan som istället selekterar ett objekt som den hittar i en tabell 
och zoomar till det selekterade objektet. Det slutliga skriptet finns i bilaga 4.  
 
Det konstaterades att "informations"-funktionen påverkar rullgardinslistan när "informations"-
funktionen är aktiv. Ingen förändring av vad som är selekterat i kartan sker då. Därför lades 
en aktivering av funktionen "zooma in" in först i funktionen för rullgardinslistorna för att 
säkerställa att inte dessa ska störas. 
 
Jag ville från början att rullgardinslistorna skulle fungera så att sökningar utfördes direkt när 
man valde i listan men detta fungerade inte om man valde samma alternativ flera gånger i rad. 
Därför skapades istället en knapp som startar funktionen när man klickar på den och som gör 
det möjligt att utföra samma sökning upprepade gånger. Hur rullgardinslistan ser ut visas i 
figur 4.5. 
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Figur 4.5: Den färdiga rullgardinslistan för zoomning till rätt BAP-avsnitt. Det valda BAP-avsnittet färgas rött 
och zoomas in.  
 
 
Ett alternativ som övervägdes var att göra en rullgardinslista som fylls vid start av karttjänsten 
genom ett anrop till ArcIMS-servern. Utifrån vilket val man gör ska aktuellt objekt zoomas in. 
Det visade sig dock att det blev ganska tidskrävande med många olika javaskript och det 
enklare alternativet valdes. 

4.5.2 Sökning på vecka 
Ett annat krav på webbsidan var att man skulle kunna välja vecka, även den funktionen lades i 
en rullgardinslista. Alla banarbeten som börjar, slutar eller pågår under den valda veckan ska 
selekteras. Detta gjordes genom att beroende på vilket val som gjordes i rullgardinslistan så 
skickades olika värden till en funktion. Skriptet som användes finns i bilaga 6. Frågesträngen 
som skickades till funktionen var: 
 
"BAP.VKFR  =  25 OR BAP.VKTI  =  25 OR BAP.VKTI  >  25 AND BAP.VKFR  <  25". 
 
BAP är tabellen där värderna hämtas och VKFR och VKTI är fälten med värderna och står 
för "vecka från" och "vecka till". I exemplet är den valda veckan 25. 
 
Så länge det blir fler än en träff sker som önskat ingen inzoomning men om det skulle bli 
endast en träff kommer objektet att zoomas in. När detta inträffar kan det vara svårt att veta 
var i kartan man befinner sig och man blir tvungen att använda funktionen "zooma ut" eller 
"zooma till föregående zoomning". Detta sågs dock inte som något stort problem utan godtogs 
som lösning. Resultatet visas i figur 4.6. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figur 4.6: Detta är rullgardinslistan som användes för att söka ut alla banarbeten under en viss vecka. 
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4.5.3 Dubbel rullgardinslista 
Eftersom de tidigare funktionerna gör inzoomning till rätt område men sedan selekterar även 
objekt som ligger utanför området kändes funktonaliteten lite kantig. En tanke kom upp att 
man skulle kunna göra sökningen på både vecka och avsnitt. Då skulle bara objekt inom det 
önskade området selekteras och man får på det viset också en bättre presentation av objekten i 
attributtabellen. Detta löstes med en dubbel rullgardinslista, se figur 4.7, där man först väljer 
område och därefter vecka vartefter man trycker på sökknappen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.7: Dubbel rullgardinslista. Först görs val av BAP-avsnitt, sedan vecka. 
 
 
En liknande rullgardinslista hittades på Internet och användes som grund. [12] Frågan som är 
i förväg definierad för alla olika alternativ skickas och de valda objekten markeras på kartan. 
Inzoomning till objekten görs endast om det bara är ett objekt som stämmer in och i annat fall 
kan inzoomning göras antingen före utsökning med en rullgardinslista eller efter utsökning 
med verktyget zooma in. Samtliga rullgardinslistor i den slutliga versionen av applikationen 
visas i figur 4.8 och figur 4.9. För att möjliggöra alla val krävdes många villkor och koden 
blev omfattande. Denna kan skrivas effektivare och behöver endast skrivas en gång då 
benämning på järnvägens delar kan vara den samma liksom veckorna. Delar av skriptet och 
formuläret som användes finns i bilaga 6. 
 
 
 
Figur 4.8: Zoomning till rätt område utförs med den enkla rullgardinslistan placerad till vänster. Utsökning av 
arbetsobjekt utförs med den dubbla rullgardinslistan till höger där val av BAP-avsnitt samt vecka avgör vilka 
arbeten som selekteras. 
 
 
 
Figur 4.9: Här har Dalabanan zoomats in och alla arbeten som utförs på Dalabanan vecka 38 har sökts ut och 
selekterats. 
 
När information ska sökas om ett banarbete måste det först visas i tabellen genom att 
rullgardinslistorna med sökfunktioner alternativt funktionen "information" används. Sedan 
klickar man på objektnumret för att öppna ett html-dokument som innehåller information om 
banarbetet strukturerat på ett översiktligt sätt. Då funktionen "hyperlänk" måste aktiveras vid 
något tillfälle för att denna funktion ska fungera lades en aktivering av "hyperlänk" in när 
applikationen startas. Efter aktiveringen döljs funktionen i verktygsraden då det annars kan 
skapa förvirring om den används i kartan eftersom den bara får tag i ett objekt vid varje 
musklick när det i själva verket kan finnas flera banarbeten på platsen. 
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Hela händelseförloppet, se även figur 4.8: 
�� Inzoomning till vald del av järnvägen med hjälp av rullgardinslistan "Zooma till BAP-

avsnitt" och knappen "zooma"(alternativt inzoomning med funktionen "zooma in" efter 
utsökning av banarbeten). 

�� Utsökning av banarbeten med hjälp av den dubbla rullgardinslistan: 
�� Val av BAP-avsnitt. 
�� Val av vecka. 
�� Klicka på "sök". 

�� Attribut kan skrivas ut om de markeras och kopieras till exempelvis MS Excel och 
därifrån skrivs ut. Varje banarbetsobjekt har ett html-dokument kopplat till sig vars 
innehåll är enklare att förstå än tabelltexten. Detta kan nås från attributtabellen genom att 
man klickar på objektnumret. Även detta dokument kan skrivas ut. 

 
Under utvecklingsarbetet hade två webbsidor stor betydelse i sökandet efter användbara 
funktioner och redan befintliga skript. Dessa sidor var "ArcOnline" [9] och "Customizing 
ArcIMS". [7]   
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5. Resultat 

5.1 Webbsida med interaktiv karta 
Resultatet av examensarbetet blev en webbsida som skapats och administreras med hjälp av 
ArcIMS. Webbsidan ska publiceras på Banverkets intranät "Knuten" för att visa beslutsfattare 
och användare vilka möjligheter GIS skapar. I figur 5.1 visas applikationen som skapades 
under examensarbetet. 
 
Webbsidan innehåller funktioner som gör det möjligt för användaren att: 
�� Växla mellan lagerlista och teckenförklaring. 
�� Välja vilka lager som ska vara synliga 
�� Rita om kartan (uppdatera). 
�� Zooma: in, ut, till hela kartan, till aktivt lager och till föregående zoomning. 
�� Panorera (till en viss gräns så det går inte att "panorera bort sig"). 
�� Mäta avstånd i kartan. 
�� Skapa en utskriftsvänlig sida med rubrik kartbild och teckenförklaring. Man kan även 

skriva ut html-dokument med information för vart och ett av arbetena. Vill man skriva ut 
attributtabellen kan man markera den, kopiera och klistra in i exempelvis MS Excel och 
sedan skriva ut därifrån. 

�� Ta bort selekteringar på objekt. 
 
Användaren kan också: 
�� Zooma in valfritt BAP-avsnitt. 
�� Söka efter banarbeten som pågår på ett BAP-avsnitt under en vald vecka. 
�� Ta fram html-dokument med information om arbeten. 
�� Söka information om banarbeten genom att klicka i kartan. 
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Figur 5.1: Applikationen som skapades under examensarbetets gång. 
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5.2 Brister 

5.2.1 Uppdatering 
För att applikationen ska bli användbar måste datat vara uppdaterat. I applikationen som 
skapats finns inga sådana kopplingar utan datat har tagits ut från BAP vid en tidpunkt och 
därefter bearbetats och använts i applikationen. Det är inte rimligt att manuellt först registrera 
arbeten i BAP och sedan efter bearbetning läsa in informationen i ArcIMS-applikationen. I 
BAP sker kontinuerliga uppdateringar och en koppling mot denna databas skulle göra det 
möjligt att lösa uppdateringsfrågan. 

5.2.2 Rättigheter 
Banverket har endast rättigheter att använda Lantmäteriets data i rasterformat på Internet. [22] 
Detta har lösts genom att man använder en Image MapService som skickar ut bilder det vill 
säga rasterdata. 
 
För att lägga ut applikationen på Banverkets officiella hemsida, banverket.se, måste 
driftsättningen av den först godkännas av projektledaren för banverket.se. Därefter måste 
Banverket Data certifiera produkten och driftsätta den i banverket.se:s driftmiljö samt 
säkerställa att den fungerar tillfredställande. [2] 

5.2.3 Järnvägsnätet 
Det karterade järnvägsnätet har sina brister. Det är svårt att dela upp järnvägen på ett bra sätt 
eftersom järnvägen är generaliserad och korsningarna är ologiskt digitaliserade. Det blir 
mycket arbete med att dela upp den, men det behöver bara göras en gång, och sedan 
uppdateras då förändringar sker. Förmodligen skulle en annan järnväg än Översiktskartans 
järnväg varit lättare att dela upp på ett bra sätt. En satsning på dynamisk segmentering skulle 
öka möjligheterna att dynamiskt skapa banarbetesobjekten och avsevärt underlätta 
uppdateringen av karttjänsten. 

5.2.4 Skalfaktor 
Skalan i form av siffror som visas i webbkartans nederkant blir olika beroende vilken skärm 
man använder sig av. Skalan med siffror får ses som ungefärlig medan skalstocken fungerar 
som den ska. 

5.2.5 Export från BAP till MS Excel 
Vid export från BAP till MS Excel förlorar man viktig text eftersom inte alla tabeller som text 
står i tas med i exporten. Endast huvudtabellen kan exporteras. Detta beror på att "exportera 
till MS Excel funktionaliteten" bara är provisorisk och har gjorts för ett antal år sedan endast 
för att visa vilka möjligheter som finns. Därefter har ingen nyutveckling skett. [1] 

5.2.6 Kapacitet 
En instans är en process som körs på servern och antalet instanser avgör hur många 
förfrågningar en server klarar samtidigt. Om det finns fler frågor mot servern än det finns 
instanser så bildas köer. I dagsläget används två instanser för banverkets virtuella servrar. Det 
är få användare eftersom kartor på intranätet är ett nytt fenomen inom organisationen. När fler 
användare får upp ögonen för nyttan med de interaktiva kartorna kommer även belastningen 
på servern att öka och man får se över inställningarna för att optimera serverkapaciteten. Man 
kan få information om belastningen på servern genom att kontrollera belastningsstatistiken. 
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6. Diskussion 
Jag har inte löst problemet med att dynamiskt skapa html-dokument med information om ett 
objekt när man klickar på objektet. Jag har dock undersökt möjligheterna att utföra detta och 
det är fullt möjligt att göra på detta vis. Data från tabellen plockas då från bestämda fält för 
respektive objekt och sätts in i sitt sammanhang på en html-sida vars utseende styrs av en 
mall. Anledningen till att jag själv inte gett mig på detta moment på allvar är att villkoren för 
hur data ska hämtas från olika ställen i tabellen blir ganska komplext, framför allt när det 
handlar om arbetstiderna. 
 
Bakgrundskartans data är uppdelad på många olika lager. Användaren väljer själv vilka lager 
som ska vara synliga genom att klicka i rutan vid respektive lager. Det hade varit bättre att ha 
ett lager som innehåller data som markanvändning, sjöar, hav och gränser som kan tändas och 
släckas med en enda ruta. Detta gör att det blir enklare för användaren att använda kartan då 
denne bara behöver välja mellan två detaljeringsgrader av bakgrundskartan, minimalt 
alternativ maximalt antal detaljer. 

6.1 Hur kan man gå vidare? 
För att få en bättre produkt i slutändan bör man se över inmatningsrutinerna i BAP. Alla 
poster måste fyllas med den information man vill tillhandahålla på webbsidan. Om möjligt 
borde arbetenas tidsintervall specificeras så noga som möjligt. Om det exempelvis står 
underhållsvecka 25-52 innebär det att sträckan arbetet utförs på kommer att vara markerad 
under hela perioden V.24-V.52. Detta kan ge intryck av att det utförs väldigt mycket arbeten 
på sträckan medan det i själva verket kanske bara sker en timme i veckan eller vid ett antal 
tillfällen under perioden. 
 
För att samma data ska kunna användas till flera applikationer inom Banverket bör det lagras i 
databaser. Applikationerna behöver ha ett gränssnitt mot databasen för att kunna använda 
datat. [26]  
 
En direktkoppling mellan databashanteraren Ingres och ArcIMS bör skapas för att möjliggöra 
en effektiv uppdatering mot källan. Det finns olika lösningar för en sådan koppling och jag 
har endast undersökt möjligheterna översiktligt. Det hela bygger dock på ett externt API som 
kommer åt datat i Ingres. API (Application Programming Interface) är ett programmerbart 
gränssnitt mellan applikation och data. Ett API kan vara unikt för en speciell applikation och 
datamängd men kan också vara generell. En möjlig koppling är att med hjälp av ASP:s 
(Active Server Page) ado/odbc definiera en koppling mellan attributdata och databasdata. Det 
skulle även fungera i en ColdFusion- eller JSP-lösning. [3] 
 
En utvidgning av systemet genom att även tidtabellerna kopplades till applikationen skulle 
göra det möjligt att direkt se vilken trafikutövare som berörs. Men det är mycket jobb kvar för 
att detta ska fungera i verkligheten. 
 
Trafikutövarna är i själva verket intresserade av att få mer specialiserad information. De nöjer 
sig inte med att bara veta på vilket BAP-avsnitt ett arbete utförs. De vill söka efter banarbeten 
som påverkar ett specifikt tåg. En applikation där tågnummer och datum då tåget ska trafikera 
järnvägen matas in varefter kritiska sträckor markeras på kartan är en möjlig framtidsbild. 
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Eftersom Banverket håller på med en stor satsning på GIS är också exempel på 
användningsområden viktiga att ta fram. Det är det som gör att användarna kan känna sig 
delaktiga i utvecklingen och beslutsfattarna får mer underlag till de beslut de fattar. 
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7. Slutsats 
ArcIMS ger stora möjligheter för utveckling av interaktiva kartor på Internet. Med hjälp av 
färdigheter i javaskript-programmering kan anpassade karttjänster göras. 
 
Det viktigaste med en sådan här applikation är att uppdateringen sker regelbundet och är 
enkel och snabb. Detta innebär att en lösning av koppling mellan databas och ArcIMS-
applikation är av högsta vikt.  
 
För att användarna av applikationen ska kunna känna sig delaktiga i utvecklingen måste de få 
vara med från början och klargöra vilka önskemål de har. Detta gör dem också mer 
motiverade att lära sig hantera och börja använda den nya tekniken. Webbsidan måste 
utformas på ett sådant sätt att även en person som är ovan att hantera GIS-program kan 
använda den och söka information. Samtidigt som applikationen bör göras enkel för att alla 
ska kunna använda den, måste de något mer vana användarna få möjlighet att utnyttja 
praktiska men ibland lite mer komplicerade funktioner. Om funktionaliteten är alltför 
begränsad kommer inte användarna att använda den eftersom de då måste komplettera 
resultatet på något annat sätt. 
 
Vi människor är otåliga och har i regel inte tid att sitta och vänta en halv minut på att en 
webbsida ska visas på skärmen. Laddningen av webbsidan till Internetläsaren ska vara så 
snabb som möjligt eftersom användaren inte vill vänta. Tidsåtgången för detta beror förutom 
på nätverkets, datorns och serverns egenskaper även på vilka funktioner som finns för 
knappar och verktyg på sidan, samt hur själva kartdatat visas. Två funktioner som ger samma 
resultat men är programmerade på olika sätt ger olika lång väntetid. 
 
 
 

 31



8. Referenser 

8.1 Personliga kontakter 
[1] Lehtonen Svensson Jaana, Banverket Data, utvecklare av BAP, 2002-04-02 
[2] Lundmark Maria, Banverket Data, 2002-05-23 
[3] Söderkvist Patrik, ESRI support, 2002-05-16 

8.2 Böcker/tryckta källor 
[4] Arvidsson & Yrlid, Vägen av stål: en presentation av vägen där hjulen rullar lättare och 
säkrare BVbl39715, Halls Offset, 1993 
[5] Esri, Using ArcIMS®, 2001 United States of America 

8.3 Internet 
[6] http://arconline.esri.com/arconline/documentation/ims_/arcxml.cfm?PID=6 ArcXML 
(2002-05-15) 
[7] http://arconline.esri.com/arconline/documentation/ims_/HTMLViewer1.pdf?PID=6 
Customizing ArcIMS (2002-05-07) 
[8] http://arconline.esri.com/arconline/documentation/ims_/webhelp31/arcxmlguide.htm 
ArcXML Programmer's Reference Guide (2002-04-11) 
[9] http://arconline.esri.com/arconline/index.cfm ArcOnline (2002-04-11) 
[10] http://forums.esri.com/thread.asp?c=64&f=786&t=25303#62054 ArcIMS Product 
Discussion Conference (2002-04-23) 
[11] http://geolibrary.uidaho.edu/courses/Geog475/Lectures/12/Dynseg.pdf Dynamic 
Segmentation - A Powerful Tool Representing Linear Attributes and Events (2002-04-09) 
[12] http://javascriptkit.com/script/cut183.shtml Cut & Paste Double Combo (2002-05-03) 
[13] http://siasdemo01.gesmallworld.com/sias GE Network Solutions – Smallworld Internet 
Application Server (2002-04-08) 
[14] http://siving.hia.no/ikt01/ikt6400/sndaland/Rapport.doc Teknologi for kartvisning på 
Internett, Sigurd Nistad Daland (2002-05-22) 
[15] http://www.ce.utexas.edu/stu/daviskm/outline.htm Dynamic Segmentation of a River 
Network (2002-04-09) 
[16] http://www.dot.state.ia.us/gis/info_page.htm Quick Overview of GIS (2002-04-09) 
[17] http://www.esricanada.com/english/support/faqs/arcims/aims9.asp Technical support 
How do I join a DBF to a shapefile in ArcIMS? (2002-04-12) 
[18] http://www.esri.se/support/tn/dec98.pdf Tekniska notiser december 1998 (2002-04-09) 
[19] http://www.intergraph.com/sverige/produkter/nyGM4.htm GeoMedia (2002-04-08) 
[20] http://www.menet.umn.edu/~tnan/gis/gis.htm GIS Software Comparisions (2002-04-08) 

 32

http://arconline.esri.com/arconline/documentation/ims_/arcxml.cfm?PID=6
http://arconline.esri.com/arconline/documentation/ims_/HTMLViewer1.pdf?PID=6
http://arconline.esri.com/arconline/documentation/ims_/webhelp31/arcxmlguide.htm
http://arconline.esri.com/arconline/index.cfm
http://forums.esri.com/thread.asp?c=64&f=786&t=25303
http://geolibrary.uidaho.edu/courses/Geog475/Lectures/12/Dynseg.pdf
http://javascriptkit.com/script/cut183.shtml
http://siasdemo01.gesmallworld.com/sias
http://siving.hia.no/ikt01/ikt6400/sndaland/Rapport.doc
http://www.ce.utexas.edu/stu/daviskm/outline.htm
http://www.dot.state.ia.us/gis/info_page.htm
http://www.esricanada.com/english/support/faqs/arcims/aims9.asp
http://www.esri.se/support/tn/dec98.pdf
http://www.intergraph.com/sverige/produkter/nyGM4.htm
http://www.menet.umn.edu/~tnan/gis/gis.htm


8.4 Banverkets intranät/interna dokument 

8.4.1 Intranät: 
[21] Presentation av Trafiksektionen (2002-05-16) 
[22] Ramavtal B01-2269/17 mellan Lantmäteriet och Banverket avseende  
nyttjanderätt till grundläggande landskapsinformation (2002-04-08) 
[23] Vad är BIS? (2002-05-16) 
[24] Verksamhet (2002-05-21) 

8.4.2 Interna dokument: 
[25] Rapport: Nyttan av gemensam Geografisk Information inom BV, Framtagen i samarbete 
mellan Banverket och WM-data december 2001 
[26] Rapport: Geografisk Information och dess användning inom Banverket, Framtagen i 
samarbete mellan Banverket och WM-data 2001-06-01 

 33



9. Bilagor 
Bilaga 1 
 
Figur 9.1 är ett exempel på en schematisk manuellt ritad karta över mellersta regionen som 
informerar om vilka banarbeten som kommer att påverka trafiken. Trafikplatserna 
representeras med punkter och sammanbinds med länkar som ska symbolisera järnvägen 
mellan trafikplatserna. Texten vid varje punkt anger förkortningen för trafikplatsens namn. 
Rutorna med text beskriver arbetet och under vilka tider det kommer att påverka trafiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9.1: Ett exempel på hur en handritad schematisk karta som visar banarbeten under en vecka kan se ut. 
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Bilaga 2 
 
Denna bilaga innehåller en kartfil. Kartfilen används för att skapa en karttjänst. I kartfilen 
finns sökvägarna till allt data som ska visas på webbsidan. Filen innehåller också anvisningar 
om hur datat ska ritas ut, eventuella länkar mellan tabeller och regler för när datat ska visas. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ARCXML version="1.1"> 
<CONFIG> 
<ENVIRONMENT> 
  <LOCALE country="SE" language="sv" variant="" /> 
  <UIFONT color="0,0,0" name="Arial" size="12" style="regular" /> 
  <SCREEN dpi="96" /> 
</ENVIRONMENT> 
<MAP> 
 
<PROPERTIES> 
  <ENVELOPE minx="1306167,1250000000" miny="6502602,0000000000" maxx="1691932,0000000000" 
maxy="7224785,5000000000"  name="Initial_Extent"/> 
  <MAPUNITS units="METERS" /> 
</PROPERTIES> 
 
<WORKSPACES> 
  <SHAPEWORKSPACE name="shp_ws-2" directory="d:\arcims\website\exjobbbrmt2002\wmarbeten\data" /> 
  <SHAPEWORKSPACE name="shp_ws-4" directory="d:\arcims\data\gsd_oversikt\to" /> 
  <SHAPEWORKSPACE name="shp_ws-7" directory="d:\arcims\data\gsd_oversikt\jv" /> 
  <SHAPEWORKSPACE name="shp_ws-9" directory="d:\arcims\data\gsd_oversikt\av" /> 
  <SHAPEWORKSPACE name="shp_ws-13" directory="d:\arcims\data\gsd_oversikt\hk" /> 
  <SHAPEWORKSPACE name="shp_ws-19" directory="d:\arcims\data\gsd_oversikt\ma" /> 
</WORKSPACES> 
 
<LAYER type="featureclass" name="Mark" visible="true"  id="0" maxscale="1:5000000"> 
  <DATASET name="ma" type="polygon" workspace="shp_ws-19" /> 
  <VALUEMAPRENDERER lookupfield="Kategori"> 
    <EXACT value="Sankmark" label="Sankmark" > 
      <SIMPLEPOLYGONSYMBOL  filltype="solid" filltransparency="1.0" fillcolor="179,229,253" 
boundary="true" boundarytype="solid" boundarywidth="0.1" boundarycolor="179,229,253" /> 
    </EXACT> 
    <EXACT value="Skogsmark" label="Skogsmark" > 
      <SIMPLEPOLYGONSYMBOL  filltype="solid" filltransparency="1.0" fillcolor="184,222,134" 
boundary="true" boundarytype="solid" boundarywidth="0.1" boundarycolor="184,222,134" /> 
    </EXACT> 
  </VALUEMAPRENDERER> 
</LAYER> 
 
<LAYER type="featureclass" name="HÃ¶jdkurvor" visible="false"  id="7" maxscale="1:200000"> 
  <DATASET name="hk" type="line" workspace="shp_ws-13" /> 
  <SCALEDEPENDENTRENDERER lower="1:1" upper="1:200001"> 
    <SIMPLERENDERER> 
   <SIMPLELINESYMBOL width="0.1" color="20,133,73" type="solid" captype="Round" jointype="round" /> 
    </SIMPLERENDERER> 
  </SCALEDEPENDENTRENDERER> 
</LAYER> 
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<LAYER type="featureclass" name="AllmÃ¤nna vÃ¤gar" visible="true"  id="11" maxscale="1:1000000"> 
  <DATASET name="vagar4" type="line" workspace="shp_ws-9" /> 
    <SCALEDEPENDENTRENDERER lower="1:1" upper="1:1000001"> 
      <SIMPLERENDERER> 
   <SIMPLELINESYMBOL width="0.1" color="183,14,64" type="solid" captype="Round" jointype="round" /> 
      </SIMPLERENDERER> 
  </SCALEDEPENDENTRENDERER> 
</LAYER> 
 
<LAYER type="featureclass" name="JÃ¤rnvÃ¤gar" visible="true"  id="13" > 
  <DATASET name="jv" type="line" workspace="shp_ws-7" /> 
  <GROUPRENDERER> 
    <SIMPLERENDERER> 
      <SIMPLELINESYMBOL width="3.0" color="0,0,0" type="solid" captype="Round" jointype="round" /> 
    </SIMPLERENDERER>  
    <SIMPLERENDERER> 
      <SIMPLELINESYMBOL width="2.0" color="255,255,255" type="dash" captype="Round"   
jointype="round" /> 
    </SIMPLERENDERER> 
  </GROUPRENDERER>  
</LAYER> 
 
<LAYER type="featureclass" name="StÃ¶rre tÃ¤torter" visible="true"  id="16" minscale="1:1000000"> 
  <DATASET name="to" type="polygon" workspace="shp_ws-4" /> 
  <SIMPLERENDERER> 
    <SIMPLEPOLYGONSYMBOL  filltype="solid" filltransparency="1.0" fillcolor="252,150,0" 
boundary="true" boundarytype="solid" boundarywidth="0.1" boundarycolor="0,0,0" /> 
  </SIMPLERENDERER> 
</LAYER> 
 
<LAYER type="featureclass" name="Banarbetesobjekt" visible="true"  id="17" > 
  <DATASET name="banarbetesobjekt_test" type="line" workspace="shp_ws-2" /> 
  <SIMPLERENDERER> 
    <SIMPLELINESYMBOL width="3.0" color="255,128,0" transparency ="1.0" type="solid" 
captype="Round" jointype="round" /> 
  </SIMPLERENDERER> 
    <QUERY where=""  
                     jointables="bap"  
                     joinexpression="To=[banarbetesobjekt_test.objnr],From=[bap.objnr],Type=[scan]" /> 
</LAYER> 
 
<LAYER type="featureclass" name="Trafikplatser" visible="true"  id="18"> 
  <DATASET name="trafikplatser_stationer" type="point" workspace="shp_ws-2" /> 
  <GROUPRENDERER> 
    <SCALEDEPENDENTRENDERER lower="1:1" upper="1:1500001">             
    <SIMPLERENDERER> 
      <SIMPLEMARKERSYMBOL color="39,137,41" outline ="0,0,0" transparency ="1.0" width="8" /> 
    </SIMPLERENDERER> 
    </SCALEDEPENDENTRENDERER> 
    <SCALEDEPENDENTRENDERER lower="1:1500001">             
    <SIMPLERENDERER> 
      <SIMPLEMARKERSYMBOL color="39,137,41"  transparency ="1.0" width="6" /> 
    </SIMPLERENDERER> 
    </SCALEDEPENDENTRENDERER> 
  </GROUPRENDERER> 
</LAYER> 
 
</MAP> 
</CONFIG> 
</ARCXML> 
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Bilaga 3 
 
Här följer delar av skriptet som lade grunden till idén hur problemet med rullgardinslistan 
som möjliggör zoomning till vald del av järnvägen skulle lösas. Tre punkter i stapel visar vart 
irrelevant kod har utelämnats. Formuläret som skapar rullgardinslistan finns med i sin helhet. 
 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript"> 
function SetAreaZoom () { 
 var f = document.forms[0]; 
 var t = parent.MapFrame; 
         var index = f.choice.selectedIndex; 
 var itemNumber = f.choice.options[index].value; 
 switch (itemNumber) { 
 
                case "1":   
 t.zoomToEnvelope(1546609,6592716,1406732,6736750); 
 break 

. 

. 

. 
                case "23": 
 t.zoomToEnvelope(943673,7048630,2056327,6581370); 
 break 
 } 
} 
</SCRIPT> 
 
 
<form> 
     <select name="choice" onchange="SetAreaZoom()"> 
     <option value="0" selected>BAP-avsnitt</option> 
     <option value="23">Hela kartan</option> 
     <option value="1">Bergslagsbanan</option> 
     <option value="2">Dalabanan</option> 
     <option value="3">Godsstråket genom Bergslagen</option> 
     <option value="4">Mittbanan</option> 
     <option value="5">Norra Stambanan</option> 
     <option value="6">Ostkustbanan</option> 
     <option value="7">Siljansbanan/Dalabanan?</option> 
     <option value="8">Stambanan övre Norrland</option> 
     <option value="9">Västerdalsbanan inklusive Malungsfors</option> 
     <option value="10">Ådalsbanan</option> 
     <option value="11">(Bollnäs)-Furudal</option> 
     <option value="12">(Falun)-Grycksbo</option> 
     <option value="13">(Gävle)-Fliskär</option> 
     <option value="14">(Hamrångefjärden)-Norrsundet</option> 
     <option value="15">(Kilafors)-(Söderhamn)</option> 
     <option value="16">(Ljusdal)-(Hudiksvall)</option> 
     <option value="17">(Ludvika)-(Fagersta)</option> 
     <option value="18">(Mora)-Vika</option> 
     <option value="19">(Mora)-Älvdalen</option> 
     <option value="20">(Timrå)-Tunadal</option> 
     <option value="21">(Örbyhus)-Hallstavik</option> 
     <option value="22">Ställdalen-(Hällefors)</option> 
     </select> 
</form> 
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Bilaga 4 
 
Detta skript är den slutliga lösningen på problemet med att selektera och zooma in ett objekt 
som valts i en rullgardinslista. Även formluäret för rullgardinslistan har tagits med. Dessa 
infogades i filen toolbar.htm som styr hur verktygsraden ska se ut och vilka funktioner den 
ska innehålla. Funktionen getFind(); som anropas i skriptet finns i slutet av bilagan. 
 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript"> 
function gotoListItem() { 
 var f = document.forms[0]; 
 var t = parent.MapFrame; 
     var index = f.choice.selectedIndex; 
 var itemNumber = f.choice.options[index].value; 
     t.LayerVisible[5] = 1; 
     t.setActiveLayer(5); 
   t.getFind(itemNumber); 
} 
</SCRIPT> 
 
 
<form name="lstBannamn" method="POST"> 
<td nowrap style="padding:0,0,0,5"> 
<select name="choice" type="text" size="1" border=0 onchange="javascript:gotoListItem();" style="font-
family: Verdana; font-size: 7pt; margin: 1,0,0,0"> 
     <option value="0" selected>BAP-avsnitt</option> 
     <option value="Bergslagsbanan">Bergslagsbanan</option> 
     <option value="Dalabanan">Dalabanan</option> 
     <option value="Godsstråket genom Bergslagen">Godsstråket genom Bergslagen</option> 
     <option value="Mittbanan">Mittbanan</option> 
     <option value="Norra Stambanan">Norra Stambanan</option> 
     <option value="Ostkustbanan">Ostkustbanan</option> 
     <option value="Stambanan övre Norrland">Stambanan övre Norrland</option> 
     <option value="Västerdalsbanan inklusive Malung - Malungsfors">Västerdalsbanan-Malungsfors</option> 
     <option value="Ådalsbanan">Ådalsbanan</option> 
     <option value="(Bollnäs) - Furudal">(Bollnäs)-Furudal</option> 
     <option value="(Falun) - Grycksbo">(Falun)-Grycksbo</option> 
     <option value="(Gävle) - Fliskär">(Gävle)-Fliskär</option> 
     <option value="(Hamrångefjärden) - Norrsundet">(Hamrångefjärden)-Norrsundet</option> 
     <option value="(Kilafors) - (Söderhamn)">(Kilafors)-(Söderhamn)</option> 
     <option value="(Ljusdal) - (Hudiksvall)">(Ljusdal)-(Hudiksvall)</option> 
     <option value="(Ludvika) - (Fagersta)">(Ludvika)-(Fagersta)</option> 
     <option value="(Mora) - Vika">(Mora)-Vika</option> 
     <option value="(Mora) - Älvdalen">(Mora)-Älvdalen</option> 
     <option value="(Timrå) - Tunadal">(Timrå)-Tunadal</option> 
     <option value="(Örbyhus) - Hallstavik">(Örbyhus)-Hallstavik</option> 
  </select> 
</TD> 
</form> 
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function getFind(theValue) { 
 selectCount=0; 
 showBuffer=false; 
 highlightedOne=""; 
 selectPoints.length=0; 
 selectLeft.length=0; 
 selectRight.length=0; 
 selectTop.length=0; 
 selectBottom.length=0; 
 drawSelectBoundary=false; 
 showGeocode=false; 
 clickCount=0; 
 totalMeasure=0; 
 currentMeasure=0; 
 selectionMode=1; 
 var theNewQueryString = ""; 
 var theTempString = ""; 
 var fieldListString = LayerIDField[ActiveLayerIndex] + " " + 
LayerShapeField[ActiveLayerIndex]; 
 var elemCount = 0; 
 for (var i=0;i<LayerFields.length;i++) { 
  if (LayerFieldType[i].indexOf("12",0)!=-1) { 
    theTempString = "(" + LayerFields[i] + " LIKE '%" + theValue + "%')"; 
    if (elemCount>0) theTempString = " OR " + theTempString; 
    if (theNewQueryString.length + theTempString.length < 1024) { 
   theNewQueryString = theNewQueryString + theTempString; 
   fieldListString = fieldListString + " " + LayerFields[i]; 
   elemCount += 1; 
   } 
  } 
 } 
 if (theNewQueryString!="") { 
  showRetrieveData(); 
  showBuffer=false; 
  theNewQueryString=makeXMLsafe(theNewQueryString); 
  setQueryString = theNewQueryString; 
  var theString = writeFindRequest(theNewQueryString,fieldListString); 
  sendToServer(imsQueryURL,theString,findXMLMode); 
 } else { 
  alert(msgList[80]); 
 } 
} 
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Bilaga 5 
 
Koden som följer är delar av skriptet som gör det möjligt att välja i en rullgardinslista vilken 
vecka som arbeten ska visas. Även delar av formuläret för rullgardinslistan har tagits med. 
Dessa infogades i filen toolbar.htm. Tre punkter i stapel visar vart irrelevant kod har 
utelämnats. Funktionen sendQueryString (); som anropas i skriptet finns i slutet av bilagan. 
 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript"> 
function vecka() { 
 var f = document.forms[1]; 
 var t = parent.MapFrame; 

var index = f.choice.selectedIndex; 
 var itemNumber = f.choice.options[index].value; 
        t.LayerVisible[3] = 1; 
        t.setActiveLayer(3); 
switch (itemNumber) { 
                case "25": t.sendQueryString("BAP.VKTI  >=  25 AND BAP.VKFR  <=  25"); 
  break 

. 

. 

. 
                case "52":  t.sendQueryString("BAP.VKTI  >=  52 AND BAP.VKFR  <=  52"); 
  break 
 } 
} 
</SCRIPT> 
 
<form name="lstVecka" method="POST"> 
<td nowrap style="padding:0,0,0,5"> 
<select name="choice" type="text" size="1" border=0 onchange="javascript:vecka();" style="font-family: 
Verdana; font-size: 7pt; margin: 1,0,0,0"> 
   <option value="0" selected>Vecka</option> 
   <option value="25">25</option> 

. 

. 

. 
   <option value="52">52</option> 
  </select> 
</td> 
</form> 
 
function sendQueryString(newString) { 
 newString = fixSingleQuotes(newString); 
 newString = swapQuotes(newString); 
 newString = makeXMLsafe(newString); 
 setQueryString=newString; 
 selectionMode=1; 
 selectData.length=0; 
 LayerFields.length=0; 
 LayerFieldType.length=0; 
 LayerFieldCount=0; 
 highlightedOne=""; 
 showBuffer=false; 
 showRetrieveData(); 
 var theString = writeQueryXML(newString); 
 sendToServer(imsQueryURL,theString,queryXMLMode); 
}  
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Bilaga 6 
 
Delar av skriptet och formuläret som användes i den dubbla rullgardinslistan där man kan 
välja både BAP-avsnitt och vecka för sin utsökning. Tre punkter i stapel visar vart irrelevant 
kod har utelämnats. 
 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript"> 
function bv() { 
 var f = document.forms[1]; 
 var t = parent.MapFrame; 
       var index = f.stage2.selectedIndex; 
 var itemNumber = f.stage2.options[index].value; 
        t.LayerVisible[3] = 1; 
         t.setActiveLayer(3); 
  
switch (itemNumber) { 
      case "251":  t.sendQueryString("BAP.VKTI  >=  25 AND BAP.VKFR  <=  25 AND AVSNITT = 1"); 
 break 

. 

. 

. 
      case "520": t.sendQueryString("BAP.VKTI  >=  52 AND BAP.VKFR  <=  52 AND AVSNITT = 0"); 
 break 
 } 
} 
</SCRIPT> 
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<form name="doublecombo" method="POST"> 
<td nowrap style="padding:0,0,0,5"> 
<p><select name="example" type="text" size="1" border=0 onChange="redirect(this.options.selectedIndex)" 
style="font-family: Verdana; font-size: 7pt; margin: 1,0,0,0"> 
<option>Välj BAP-avsnitt</option> 
<option>Bergslagsbanan</option> 
<option>Dalabanan</option> 
</select> 
 
<select name="stage2" type="text" size="1" border=0 style="font-family: Verdana; font-size: 7pt; margin: 
1,0,0,0"> 
<option value="0">Välj vecka</option> 
</select> 
 
<input type="button" name="test" value="Sök" onClick="bv();" border=0 style="font-family: Verdana; font-
size: 7pt; margin: 1,0,0,0"> 
</p> 
 
<script> 
var groups=document.doublecombo.example.options.length 
var group=new Array(groups) 
for (i=0; i<groups; i++) 
group[i]=new Array() 
 
group[1][0]=new Option("Välj vecka") 
group[1][1]=new Option("25","251") 

.  

. 

. 
group[2][0]=new Option("Välj vecka") 
group[2][1]=new Option("52","520") 

. 

. 

. 
var temp=document.doublecombo.stage2 
 
function redirect(x){ 
   for (m=temp.options.length-1;m>0;m--) 
   temp.options[m]=null 
   for (i=0;i<group[x].length;i++){ 
   temp.options[i]=new Option(group[x][i].text,group[x][i].value) 
} 
temp.options[0].selected=true 
} 
 
</script> 
</form> 
</td> 
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