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Förord 
 
Detta arbete som vi kallat för Trafikgeografiskt informationssystem Kiruna (TRAGIK) 
utfördes som ett examensarbete vid Gisingenjörsutbildningen i Kiruna våren 1999. Vi vill 
samtidigt passa på att tacka Johnny Halvarsson, Anders Forsberg, Lisa Sparrings ( samtliga 
SIGIT ) och Lars Johansson Kiruna Kommun utan vars hjälp detta alster inte hade kommit på 
pränt. 
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1. Sammanfattning  

 
Vårt examensarbete har inneburit att skapa ett system för digitalt lagring av trafikolyckor 
inträffade i Kiruna centralort. 
 
De dataprogram vi använt oss av är följande:  
• ESRI Arc-view har använts för att visuellt kunna peka ut olycksplatser med hjälp av en 

digital karta över Kiruna stad i bakgrunden. 
• Microsoft Access för att med hjälp av formulär kunna skriva in och lagra data över 

trafikolyckorna  samt erhålla utskrivna rapporter. 
• Microsoft Excel för att bearbeta data i form av utskrivna ark och att skapa diagram.  
 
Arbetsgång: 
Vi använde oss av Kiruna kommuns databas över vägnamn som via en länk kopplade ihop 
programen Arc-view och Access. Alla vägnamn kommer därmed att finnas tillgängliga i 
Access databasen. 
Varje trafikolycka tilldelas ett unikt diarenummer vid inmatning i Access. 
För att koppla ihop olyckstabellerna från Access mot Arc-view använde vi oss av ett 
frågespråk i Arc-view (sql-connect). 
I Arc-view anger användaren diarenummret för varje olycka som han kommer att markera på 
skärmen med hjälp av musen. Trafikolyckan erhåller den digitala kartans koordinater. 
 
Arbetet har resulterat  i en fungerande dataapplikation som presenterar trafikolyckor i form av 
geografisk placering, utskrivna rapporter och diagram. 
Man kan vidare på ett enkelt sätt redovisa olyckor inom ett visst område, fördelade på  
exempelvis olyckstyper. 
Inmatning av trafikolyckor sker i Access med hjälp av formulär. Formatmallar och menyer i 
form av rullgardiner med fördefinierade värden undviker rena inmatningsfel.  
Från Access kan man exportera rapporter till Excel för vidare bearbetning.  
Trots olika programvaror med skilda dataformat är det fullt möjligt att skapa applikationer 
med integrerade användargränssnit. 
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2. Abstract. 

 
The result of our work is a system for storing information about traffic accidents occured in 
the municipality of Kiruna. 
 
The softwares we have used are folloving: 
• ESRI Arc-view - in order to be able to visualize scenes of accidents, using a digital map 

over the city of Kiruna in the background.  
• Microsoft Access - in order to use the forms for notes and to store data about the traffic 

accidents and also in order to obtain printed reports. 
• Microsoft Excel – in order to process data in form of print-outs and to create diagrams.  
 
Organization of the works: 
We used the data base of Kiruna municipality, with the names of the roads, which through a 
link connected Arc-view and Access. All the names of the roads will therefore be available in 
the data base of Access. 
Each traffic accident is given a unique registration number by input in Access. 
In order to connect the tables of the accidents in Access with Arc-view, we used a query 
language in Arc-view (sql-connect). 
In Arc-view the user gives a registration number for each accident that he will mark on the 
screen using the mouse. The traffic accident is given the coordinates of the digital map. 
 
The result of the work is a working application, where data about traffic accidents are 
presented in the form of geographical placements, printed reports and diagrams. 
One can further in a simple way show accidents in a certain area, divided into e g type of 
accident. 
Input of the accidents is done in Access with the help of forms. Size patterns and menus in the 
shape of blinds, with predefined values, avoids input mistakes. 
In order to further process it is posible to export reports from Access to Excell. 
 
Despite of different software with varying data format there are possibilities of creating 
applications with an integrated interface. 
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3. Inledning 

3.1. Bakgrund 

3.1.1. Ajourföring av trafikolyckor 
Kiruna kommuns tekniska kontor ajourför sedan tiotal talet år tillbaka samtliga trafikolyckor i 
kommunen. Detta i syfte att härleda trafikfällor och i vilken mån det föranleder insatser i form 
av ombyggnader och/eller förbättringar av befintligt vägnät. Ajourföringen har till dags dato 
skett helt analogt det vill säga man har på en adresskarta över Kiruna centrum , med olika färg 
och maner, försökt åskådliggöra olyckornas omfattning och läge. Det analoga systemet har 
upplevts som tungrott, svåröverskådligt och har omöjliggjort analyser/beräkningar utan 
omfattande manuella insatser. 

3.2. Mål 

3.2.1 Från analog- till digital registrering 
I takt med den ökade datoranvändningen på de olika kontoren så har man börjat snegla på ett 
datorbaserat trafikplaneringssystem som skulle kunna fungera dels som en självständig enhet 
men även integrerat med kommunens övriga databaser. 
 
Målet var att få tillgång till ett system som skulle klara av de fem grundläggande sakerna 
insamling, lagring, analyser, visualisering  samt bearbetning, med andra ord ett geografiskt 
informations system (GIS). Riktigt hur systemet skulle se ut var man inte på det klara med, 
inte heller vad det skulle klara av. Vi fick fria händer vid utformningen. 
 
 
 
 
 

 



 6

4. Metod 

4.1. Val av verktyg för lagring av faktauppgifter och visualisering. 
Det stod ganska klart redan vid de första kontakterna med kommunens företrädare att den 
lösning de sökte, inte skulle klaras av med ett program. En kombination av två eller flera 
program skulle bli nödvändig. 
För att klara en rationell inmatning av uppgifterna krävdes ett databasverktyg. Microsoft 
Access blev det program vi valde. Anledningen var att Microsoft Access var det  relations- 
databasverktyg som vi hade stiftat bekantskap med. Programmet fanns även tillgängligt på 
kommunens datorer. 
 
När det gällde visualiseringsverktyget valde vi Arc-view, därför att arbetet skulle kräva en del 
programmering. Arc-views programmeringsspråk Avenue användes för ändamålet.  
 
Hur de två delproblemen lagring och visualisering skulle angripas stod då tämligen klart, det 
som återstod var hur integreringen skulle genomföras? Vi såg tre metoder för att lösa detta. 
 

4.2. Val av verktyg för inmatning av koordinater och faktauppgifter. 

4.2.1. Interaktiv användning 
Låta användaren interaktivt med hjälp av musen peka ut var krocken skett direkt på skärmen, 
med ett vägskikt i bakgrunden. Attributdatat lagras i en relationsdatabas, som sedan via ett 
unikt nummer kopplas mot den aktuella krocken. 

4.2.2. Analog koordinatsättning 
Skriva in koordinaterna i relationsdatabasen och sen låta Arc-view skapa ett punktskikt 

4.2.3. Enprograms applikation 
Skapa ett punktskikt direkt i Arc-view och sedan även knappa in attributdatat i det 
programmet. 
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Vi valde metod Interaktiv användning. 
Det vill säga att jobba med två program och sedan koppla ihop dessa till en fungerande enhet. 
Skälet till detta var främst att kunna utnyttja de starka sidorna hos bägge programmen. 
Relationsdatabasen med sina möjligheter till rationell inmatning av uppgifterna samt utmärkta 
egenskaper vad gäller rapportskrivning med mera.  
Detta i kombination med att låta användaren interaktivt med hjälp av musen på en skärmbild 
peka ut var krocken skett skulle innebära många fördelar. 
 
Vi kunde lämna den analoga kartan helt vilket innebar att avläsnings- och inknappningsfel 
undveks. Detta skulle inte ha skett om vi valt alternativ 2. 
 
Arbetet med att registrera olyckor och deras placering skulle också gå smidigare. Inga avbrott 
skulle behöva ske för att leta efter rätt karta och sen ta ut koordinater från densamma.  
 
Sedan visade det sig att rent layout-mässigt var alternativ 1 att föredra framför alternativ 2, 
främst på grund av att visualiseringen av olyckor underlättades (inga olyckor hamnade på 
varann, vilket lätt kunde ha blivit fallet om varje korsning åsattes en koordinat) 

 
Metod 3 var en framkomlig väg, men visade sig vid test att det var en  föga rationell metod. 
Främst på  grund av att Arc-view första hand är ett visualiserings och analysinstrument utan 
relationsdatabasfunktioner. Att öppna en tabell för editering i Arc-view är ett  tidsödande och 
felalstrande hantverk.
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5. Resultat 

5.1. En fungerande applikation 
Arbetet har resulterat i en fungerande applikation som integrerar de tre programmen Excel 
Access och Arc-view . En konstellation som möjliggör bearbetning, lagring samt visualisering 
av datat. Presentationen sker i form av datarapporter, diagram eller geografisk kartbild. 
Möjligheten att fritt välja bakgrundskarta finns, och där varje olycka registrerad i 
registerenheten pekas ut. 
På ett enkelt sätt redovisas olyckor som skett inom ett visst område , fördelat på exempelvis 
olyckstyp. I Access matas uppgifterna in via ett inmatningsformulär, där olika formatmallar 
och rullgardinsmenyer minimerar risken för rena formatfel. Olika knappar tar sedan 
användaren till sådana funktioner som utskrifter och exportkommandon. Då syftet med 
examensjobbet har varit att just länka samman så har vi begränsat oss till att  överföra och 
visualisera datat . Det har annars varit mycket lätt att halka in på rent analystänkande och med 
konkreta problemställningar inom det området. Visst kan en del lösningar och makron sägas 
beröra rent analysförfarande, men det ska endast ses som ett sätt att nå målet. 
Programmens resurser är långtifrån uttömda, men nedan följer ett axblock som illustrerar vad 
vi  gjort. 



 9

5.1. Excel 
Excel är ett kraftfullt verktyg vad gäller beräkningar och visualiseringar. Genom att kunna 
exportera data dit så möjliggörs statistiska beräkningar i form av exempelvis nyckeltal mm. 
Vi försökte angripa problemet med export av data från Access  till Excel genom att exportera 
varje skapad rapport i Access. Det visade sig vara en fungerande metod. Ett problem som 
uppstod var att hålla reda på vad man exporterat. Fastän vi automatiserade proceduren så till- 
vida att makron skötte om att hämta upp datat i Excel. Trots att vi lade varje Access-rapport 
under ett specifikt blad i en bok i Excel så upplevdes det som svåröverskådligt.                        
I stället så exporterar vi hela datamängden till Excel, och överlåter åt användaren att välja 
vilka datamängder han väljer att jobba med. Enklare makron  ombesörjer visualiseringen av 
datamängden i Excel. Bland annat så har det visat sig att autofilter varit en gynnsam väg att gå 
för att selektera datamängden. 
  

 
Bild 5.1. Exempel på Excelgränssnitt med autofilter och dialogruta för att välja ut krockar 
skedda mellan vissa datum. 

 
 
Vi har dock behållit möjligheten att exportera "aktivt document" från Access till Excel, med 
det tillägget att Excel startas automatiskt vid den proceduren. Autostart av Excel visade sig 
vara enda framkomliga vägen för användaren att "bibehålla kontakten"/förståelsen för vad 
man exporterat.
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5.2. Access 
Relationsdatabasverktyget Access har funktioner som mer än väl täcker in de problem som 
det var tänkt att lösa. Det första vi fick ta i beaktande var hur en adekvat begreppsmodell 
skulle utformas. En enklare objekttypskatalog fastslogs. Utifrån denna skapade vi sambands- 
asspekttyper och attributtyper.Antalet attribut som skulle noteras för varje olycka inskränkte 
sig till cirka 15 stycken. Vidare så kunde vi efter att ha experimenterat ett tag konstatera att 
sambandsaspekttyperna var av relationstypen 1:1. Detta gjorde att vi i  princip kunde ha 
skapat en enda tabell för att lagra attributdatat.  
 
Men för att säkerställa att inga felstavningar och otillåtna värden hamnade i tabellen (och på 
det viset försvårade korrekta utsökningar) skapade vi fem stycken fristående tabeller som 
länkades via ett unikt diarienummer. 
  

 
Bild 5.2. Relationsmodell  
 
 
Med detta förfarande så skapar vi med hjälp av rullgardinsmenyer förvalda explicita värden 
när det  gäller attributen.  Risken för felstavningar och eller värden utanför tillåtna domäner 
minimeras därigenom. 
När reglerna för hur attributen skulle lagras så utformade vi ett inmatningsformulär som även 
kom att fungera som ett sökformulär. 

 
Bild 5.3. Exempel på inmatningsformulär  med  rullgardins menyer. 
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En av programmet Access fördelar är rapporthanteringen det vill säga att snabbt söka i 
databasen och presentera resultatet på skärm eller skrivare. Mycket tid lades ner på att 
utforma dessa rapporter. Allt från enklare rapporter som ”olyckor ett visst år” till mer 
komplicerade som ”antal olyckor i korsningar”. Det var inte så lätt som det kanske till en 
början kunde tyckas. Databasen var upplagd så att man fick knappa in namnet på två vägar. 
Detta blev en skärningspunkt, det vill säga en korsning. Tanken var att man beroende på 
vilket värde man åsatte vägnamn1, kunde få en värdering i ”vems felet var vid en kollision”. 
En rapport som byggde på dessa kriterier skulle med andra ord kunna svara på om en 
överrepresentation av ”felande” trafikanter färdades på en viss gata. 
 

 
Bild 5.4. Exempel på rapport. 
 
En länkning mellan ett vägskikt i Arc-view och Access gjordes också. På det viset så fick vi 
samtliga Kirunas gatnamn att bli tillgängliga i relationsdatabasen. Tanken bakom detta var att 
man uppgraderar vägnamnen bara i en tabell, den i Arc-view, och gjorda ändringar följer 
sedan med  till Access. Hur  man sedan väljer att  länka tabeller vidare mot adresskartan låg 
utanför vårt mål, men inget hindrar att utvidga kopplingarna vidare. 
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5.3. Arc-view 
Programmet Arc-view är i det stora hela en färdig applikation, det vill säga det finns alla 
funktioner som behövs för detta arbetes utförande.Det vi behövde göra var att: 

5.3.1. Skapa en koppling mellan relationsdatabasen och Arc-view 
 
Arc-view har en del funktioner som medger att olika externa databaser knyts till programmet. 
Vi provade först att importera tabellerna som skapats i Access till Arc-view. Det fugerade inte 
bra. Vi fick över en tabell som tappat sin kontakt med det skapande programmet. Eventuella 
ändringar gjorda i Arc-view skulle inte resultera i att posterna ändrades i den exporterande 
databasen. Liknande ”fel” uppstod också när vi provade att länka tabeller. 
Det som återstod var då att skapa en så kallad sql-connect. Det vill säga att med frågespråket 
sql skapa en kontakt mellan mottagande program och sändande. Genom att skapa en fråga i 
Access nådde vi flera fördelar. Med det förfarandet erhölls en ”renare” överföring det vill 
säga vi kunde på ett snabbare sätt avgöra vilka kolumner i de exporterade tabellerna som 
skulle visas i Arc-view. Detta möjliggjorde att tabellerna (i form av en exporterad och sql-
connectad fråga) blev editerbara och att gjorda ändringar i Arc-view också återspeglades i 
Access. Efter detta lyckade förfarande provade vi på en annan sak. Vi hade till vårt 
förfogande ett vägskikt med Kiruna C alla vägar inritade med fullständig topologi och även 
namn på vägarna. Eftersom namnen behövdes som attribut i Accessdatabasen vid registrering 
av olycksplats så skapade vi en länk från Arc-view till Access 
(detta förfarande står beskrivet under rubriken Access) 

 
Bild 5.5. Bilden  visar dialogrutan för att upprätta en sk sql-connect 
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5.3.2. Skapa en geokodning av accessdatabasens olyckor  
 
När man lägger in/skapar ett punktskikt genereras en tabell med namnet ”Attributes of 
”skiktets namn”.shp”. Denna tabell innehåller två kolumner .En med namnet shape där 
formen och läget lagras och en kolumn med namnet Id. Vid inläggning av ny 
olycksplats/punkt görs en ny rad i tabellen, koordinaterna lagras i shape-kolumnen och 
punkten erhåller identitets- numret 0 (noll). 
För att koppla Accessdatabasen mot punktskiktet, så måste varje post i accessdatabasen och 
varje punkt i Arc-view åsättas ett unikt nummer. Detta kan lätt göras om man rent manuellt 
öppnar tabellen (start editing) efter det att man lagt in en punkt och ändrar dess identitets- 
nummer till det samma som i relationsdatabasen. Detta förfarande kan väl vara tillfyllest då 
det gäller vana användare. Men vi ville skapa ett handlingsätt som gjorde att mindre vana 
användare kunde lägga in krockar.  
 
Ett skript gjordes i Arc-view programeringsspråk Avenue, vilket gör att man genom att trycka 
på två knappar får tabellen editerbar. En olycksplats läggs till, användaren får en förfrågan om 
dess idnummer. Efter slutförd registrering sparas tabellen. ( Bild 5.6. ) 
 

 
Bild 5.6. Exempel på gränssnitt vid geo-koppling  av Accesdatabasen olyckor mot 
punktskiktet i Arc-view. Användaren får  upp en dialogruta där han får knappa in 
diarienummret. 
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5.3.3. Designa en mer användarvänlig miljö. 
 
Arc-view kan sägas utgöra en komplett applikation åtminstone beträffande det problem vi 
sökte att lösa. Därför ägnades inte så stor tid åt att utforma en mer användarvänlig miljö. De 
flesta funktioner finns ju både vad gäller visualisering och utsökningar. Att då skapa genvägar 
i form av knappar till redan befintliga funktioner kändes inte meningsfullt. Vi har framtagit 
förutsättningar för intrikata analyser men inte närmare gått in på hur de ska utföras. 
 
 
 

 
Bild 5.7. Exempel på gränssnitt för användaren,  Vi prioriterade  den grafiska presentationen, 
med  ett diagram för  varje korsning. Val sker med verktygsknappar med fördefinerade 
diagram för tidigare års olyckor. 
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6. Diskussion  
Att på sådan kort tid skapa ett system som tillfredsställer nuvarande och framtida användares 
krav torde i de flesta fall resultera i att resultatet kan lämna mycket annat över att önska. 
 
Det som ganska snart framkom var att den totala bristen på integrering mellan de olika 
kursavsnitten Databaser och Gis, kom att kräva sin tribut i detta examensjobbs genomförande. 
Vi fick börja med en massa undersökningar i systemspecifika och även generella regler i och 
hur relationsdatabaser upprättade i andra program kan integreras med Arc-view. 
Detta tog en massa tid och kom att påverka slutresultatet i sådan mån att utvecklingen av 
användarvänliga applikationer fick stå tillbaka.  
Dock var grundkonceptet ganska klart för oss redan vid den tidpunkten vi startade jobbet. Ett 
koncept som till stor del byggde på att vi skulle använda program där vi sedan tidigare hade 
förvärvat grundkunskaper i. Ett koncept som stärktes när vi undersökte vad marknaden hade 
att erbjuda av liknande system. Det som fanns byggde på en relationsdatabas för lagring av 
attributdatat som sedan kopplades till ett gis-vertyg. 
 
Ett stort problem var hur en olyckas koordinater skulle kopplas till attributdatat för just den 
olyckan? 
Det fanns en del vägar att gå 
1) Låta användaren interaktivt med hjälp av musen peka ut på skärmen var olyckan skett, med 
ett vägskikt i bakgrund som orienteringstöd. 
2) Skriva in koordinaterna i relationsdatabasen och sen låta Arc-view skapa ett punktskikt. 
 
Alternativ 2 hade varit lättare för oss, men då vi sedan tidigare hade erfarenhet av liknande 
system valde vi bort det på grund av att vi då inte helt skulle lämna den analoga kartan. 
Att riskerna till fel blir mycket större, både vad gäller avläsnings och inknappningsfel gjorde 
också att detta alternativ förkastades. 
 
En massa trassel med så synes enkla saker som format på datum, ställde till problem vid över- 
föringar mellan de olika programmen. Att sedan versionen av Arc-view (tillgänglig på 
kommunen) ändrades tvingade oss till vissa omdisponeringar. Bland annat så fick vi i sista 
stund göra ett tillägg som exporterade datat ifrån Access till Arc-view 3.0. Detta problem var 
dock av övergående natur i och med att kommunen uppgraderarde till version 3.1 av Arc-
view. Ett problem som också var versionsrelaterat var handhavandet av vokalerna å, ä ,ö. 
Dessa ersattes av mystiska tecken vid export av datat mellan Access och Arc-view. Ett fel 
som korrigerade sig själv vid proceduren sql-connect och Arc-view 3.1 
 
Att skriva script som möjliggjorde en ”idiotsäker” koppling mellan relationsdatabasen skapad 
i Access och punktskiktet i Arc-view krävde förvånandsvärt mycket tid. 
En hel del matnyttigt  kan man hämta från ESRI:s hemsida till exempel programkoder som  
går att ladda ner och köra. De flesta programkoder krävde  mer eller mindre större 
modefineringar  innan dom passade in i projektet. 
Det stora problemet med koordinattransformationer infann sig aldrig och detta på grund av att 
Arc-view har den finnessen att nya skikt erhåller koordinater från redan befintliga skikt. 
Disciplin både vad gäller det man vill åstadkomma och att inte falla för frestelsen att angripa 
ett ”sidospår” även hur intressant och lärande det än må vara. Tiden medger inte att ”bra å ha” 
funktioner skapas ej heller att tid ödslas på överdriven layout både vad gäller gränssnitt eller 
utskrifter. 
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7. Slutsatser 
Vi har lyckats skapa en applikation i enlighet med beställarens önskemål. Möjligheterna finns 
nu att insamla, lagra, bearbeta, analysera, och visualisera trafikdatat. Användargränsnittet i 
Arc-view kunde ha fått en annorlunda utformning om det skulle ha anpassats till en annan 
användargrupp. Det stora arbetet lades i stället på att utforma en integrerad miljö som skapade 
förutsättningar för en flexibel ajourföring. Det vill säga ändringar i andra program skulle även 
påverka vår databas och återspeglas i presentationen i Arc-view. 
 
En stor del av svårigheterna i applikationsutveckling är att ”förstå”/få fram beställarens 
önskemål, och sätta det på papper. Kunna handha efterbeställningar av den slutgiltiga 
produktens utseende kräver både tid och ett flexibelt planeringskede. Att genom 
programmering skapa knappar/funktioner som helt eller delvis eliminerar en utbildning i 
aktuell programvara står högt på många beställares önskelista. Detta är inte möjligt på den 
korta tid vi hade till vårt förfogande och låg väl till största delen även utanför examensjobbets 
mål. 
 
Att skapa en applikation som täcker in samtliga analysmöjligheter både med det av oss 
skapade datat , och det av kommunen tillhandahållna skulle med lätthet generera ett 
examensjobb till. Variationerna är oändliga och att styra en användare till de få funktioner 
som vi på kort tid skulle hinna skapa. Kan få till följd att en likriktning av analyserna både 
vad gäller kvalitet och mångfald skulle kunna bli fallet.  
Användaren blir låst i de fördefinerade analysmöjligheterna och ser inte vidare 
användningsområden. 
 
 
När det gäller datakonverterningarna mellan de olika programmen så gick det i de flesta fall 
bra. Dock stötte vi på problem vid konverteringar av exempelvis datum från Access till Arc-
view. Problem som kunde lösas genom att konvertera datumsträngarna till textediton, men då 
uppstod problem när vi skulle söka i databasen på exempelvis krockar som hade skett mellan 
vissa datum. Efter konsultation av tillgänglig expertis så fick vi göra om datumsträngarna till 
tal, utan punkter mellan år, månad och dag. 
 
Vidare så uppstod ”komplikationer”, när det gällde att föra över vokalerna å, ä, ö, mellan 
Access och Arc-view. Detta dilemma yttrades sig så att istället för vokaler så fick vi konstiga 
tecken, dock kunde vi eliminera svårigheterna i förfarandet sql connect, men det kvarstår i 
förfarande export av dbf-fil. 
 
Trots olika programvaror med skilda dataformat är det fullt möjligt att skapa applikationer 
med integrerade användargränssnitt. 
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Bilaga 1) Göra temat editerbart 

'***Namn: gora_them_editerbart 

’********************************* 

theView = av.GetActiveDoc 

active = theView.GetActiveThemes.Get(0) 

editThm = theView.GetEditableTheme 

if (editThm <> nil) then 

' we need to stop editing this theme 

doSave = MsgBox.YesNoCancel("Save Edits to "+editThm.GetName+ 

  "?", "Stop Editing", true) 

  if (doSave = nil) then 

    return nil 

  end 

  if (editThm.StopEditing(doSave).Not) then 

  ' save failed, remain editing this theme 

    MsgBox.Info ("Unable to Save Edits to " 

                  + editThm.GetName  + 

                  ", please use the Save Edits As option", "") 

    return nil 

  end 

  ' save succeeded   

  theView.SetEditableTheme(NIL) 

   if (editThm = active) then 

    ' user wanted to stop editing the active theme, were done 

     return nil  

  end  

    

end 

  if (active.GetFTab.IsBeingEditedWithRecovery) then 

' user wants to edit the active theme in the view, but its 
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' table doc is already being edited - force the  

' user to stop editing the table 

 doSave = MsgBox.YesNoCancel("Save Edits to the table for "+ 

  active.GetName+"?", "Stop Editing", True) 

  if (doSave = nil) then 

    return nil 

  end 

  if (active.GetFTab.StopEditingWithRecovery(doSave).Not) then 

      MsgBox.Info ("Unable to Save Edits, please use the Save Edits As option", "") 

      return nil  'unable to save, remain editing 

  end 

end 

' start editing the  active theme 

theView.SetEditableTheme(active) 

thetab = av.getproject.finddoc("attributes of Krock.shp") 

thetab.GetWin.Open 

theView = av.getProject.findDoc("Kiruna_c") 

theView.GetWin.Activate 
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Bilaga 2)  Uppdatera värden i tabell 
 
'*** Namn: uppdatera_varden_itab 
 
 
'***kopplas till en applyhändelse 
'*** måste föregås av scriptet = gora_them_editerbart 
theView = av.GetActiveDoc 
pt = theView.GetDisplay.ReturnUserPoint 
theTheme = theView.GetEditableTheme 
 
if (theTheme <> nil) then 
  thePrj = theView.GetProjection 
  if (thePrj.IsNull.Not) then 
    pt = pt.ReturnUnprojected(thePrj) 
  end 
  theField = theTheme.GetFTab.FindField("Shape") 
  theTheme.GetFTab.BeginTransaction 
  rec = theTheme.GetFTab.AddRecord 
  theTheme.GetFTab.SetValue(theField, rec, pt) 
  theTheme.GetFTab.EndTransaction 
  theTheme.GetFTab.GetSelection.ClearAll 
  theTheme.GetFTab.GetSelection.Set(rec) 
  theTheme.GetFTab.UpdateSelection 
else 
  gp = GraphicShape.Make(pt) 
  'theView.GetGraphics.UnselectAll 
  'gp.SetSelected(TRUE) 
  'theView.GetGraphics.Add(gp) 
end 
av.GetProject.SetModified(true) 
'******************* 
theTable = av.FindDoc("Attributes of Krock.shp") 
theVtab = theTable.GetVtab 
theBitmap = theVtab.GetSelection 
expr = "([id] = 0)" 
theVtab.Query(expr, theBitmap, #VTAB_SELTYPE_NEW) 
theVtab.UpdateSelection 
for each i in thetable.GetVtab.getSelection 
theVtab.StartEditingWithrecovery 
theVtab.beginTransaction 
rec = -1 
While (true) 
rec = theBitmap.getnextset(rec) 
if (rec = -1) then 
break 
else 
thetab = av.getproject.finddoc("krock-ex.dbf") 
f = theVtab.Findfield("id") 
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YourChoice = MsgBox.Input( "Knappa in diarienummret", "VILKET DIARIENR:?", "" ) 
theVtab.setValue(f, rec, yourchoice.asnumber) 
theVtab.Refresh 
end 
end 
saveEdits = True 
theVTab.StopEditingWithRecovery(saveEdits) 
theView.GetWin.Activate 
'theTab.GetWin.Close 
end 
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Bilaga 3) Visa diagram 
' Name:  Skapa_diagram_fran_kolumn 
'  
' Title:  Displays a histogram for selected field in table 
' 
' Topics:  Charts, Tables 
' 
' Description:  Generates a histogram for the selected field in a Table. 
' A new Chart document is created to display the histogram.  A temporary 
' file is created to store interval counts and other information used to 
' create the histogram.  
' 
' Should be associated with the Click property of a button on the Table 
' DocGUI.  An update script should be associated with the control to ensure  
' that this script can only be executed when a numeric field is selected.  
' 
' Requires:  A Table must be the active document. 
' 
' Self:   
' 
' Returns:   
 
' Gather information from the current Document 
  
theTable = av.GetProject.FindDoc("Attributes of Krock.shp") 
vt = theTable.GetVtab 
theFi = vt.GetFields 
 
theField = MsgBox.List (thefi, "", "Välj fält du vill editera") 
' Get the number of intervals for the histogram 
 
numString = MsgBox.Input("Hur många intervall:","Diagramgram","10") 
if ((numString = Nil) or (numString.IsNumber.Not)) then 
  exit 
end 
numIntervals = numString.AsNumber 
 
 
' Create a temporary VTab to hold interval counts 
 
tempVTab   = VTab.MakeNew(Filename.GetTmpDir.MakeTmp("histo","dbf"), dBASE) 
labelField = Field.Make("Range", #FIELD_CHAR, 28, 0) 
countField = Field.Make("Count", #FIELD_LONG, 12, 0) 
tempVTab.AddFields( {labelField, countField} ) 
 
 
numReads = 0 
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' Determine number of records to process 
if (vt.GetSelection.Count = 0) then 
  iter = vt 
  n = vt.GetNumRecords 
else 
  iter = vt.GetSelection 
  n = iter.Count 
end 
maxNumReads = n * 2 
 
 
' Loop through records once to get Min and Max values 
 
minimum = Nil 
maximum = Nil 
 
for each rec in iter 
  numReads = numReads + 1 
  av.SetStatus(numReads / maxNumReads * 100) 
  curval = vt.ReturnValueNumber(theField, rec)   
  if (minimum = NIL) then  'first time through 
    minimum = curval 
    maximum = curval 
  else 
    minimum = minimum Min curval 
    maximum = maximum Max curval 
  end 
end 
 
 
' Calculate the interval size 
 
intervalSize = (maximum - minimum) / numIntervals 
 
 
' Populate the VTab with interval labels, initializing interval counts to 0 
 
for each i in 0..(numIntervals-1) 
  rec = tempVTab.AddRecord 
  tempVTab.SetValueString(labelField, rec,  
    (minimum + (i * intervalSize)).AsString++" - "++ 
    (minimum + ((i + 1) * intervalSize)).AsString) 
 
  tempVTab.SetValueNumber(countField, rec, 0) 
 
end 
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’Loop through records again, incrementing the appropriate counter based 
' on the interval in which the value falls 
 
for each rec in iter 
  numReads = numReads + 1 
  av.SetStatus(numReads / maxNumReads * 100) 
  curval = vt.ReturnValueNumber(theField, rec) 
  index = ((curval - minimum) / intervalSize).Floor 
  if (index = numIntervals) then 
    index = numIntervals - 1 
  end 
  tempVTab.SetValueNumber(countField, index, tempVTab.ReturnValuenumber 
    (countField, index) + 1) 
end   
' Make a Chart document and display it 
 
newChart = Chart.make(tempVTab, {countField}) 
newChart.SetRecordLabelField(labelField) 
newChart.GetTitle.SetName("Diagram över"++theField.GetName) 
 
av.GetProject.AddDoc(newChart) 
newChart.GetWin.Open 
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Bilaga 4) Lägga in x , y koordinater i tabellen 
' Name: lagger_in xy_koordinater-itab'  
' Title:  Adds X and Y coordinates of features to Attribute Table 
' 
' Topics:  GeoData 
' 
' Description:  Adds two new fields, named X-coord and Y-coord, to the table 
' of the first active theme in the TOC and fills the respective fields with 
' the X,Y coordinates of the selected points (or all points if no selection  
' is defined) in a point theme.  If instead the active theme is a polygon  
' theme, then the X,Y coordinates of the polygon centroid are calculated. If  
' the theme is projected, the output coordinates will also be projected. 
' 
' Requires:  An active point or polygon theme. This script does minimal 
' error checking and assumes that there is an active theme.  
' 
' Self:   
' 
' Returns:   
 
theView = av.GetActiveDoc 
'must be global to work in Calc exp below 
_theProjection = theView.GetProjection  
project_flag = _theProjection.IsNull.Not  'true if projected 
theTheme = theView.GetActiveThemes.Get(0) 
 
'Check if point or polygon theme 
if (((theTheme.GetSrcName.GetSubName = "point") or  
    (theTheme.GetSrcName.GetSubName = "polygon")).Not) then 
  MsgBox.Info("Det aktiva temat måste vara polygon eller ett punktskikt","") 
  exit 
end   
 
'get the theme table and current edit state 
theFTab = theTheme.GetFTab 
theFields = theFTab.GetFields 
edit_state = theFTab.IsEditable 
 
'make sure table is editable and that fields can be added 
if (theFtab.CanEdit) then 
  theFTab.SetEditable(true) 
  if ((theFTab.CanAddFields).Not) then 
    MsgBox.Info("Kan inte lägga till kolumner i tabellen."+NL+"Kolla att tabellen är 
editerbar.", 
    "kan inte lägga in X, Y koordinater") 
    exit 
  end 
else 
  MsgBox.Info("Kan inte modifiera attribut tabellen."+NL+ 
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"Kolla editerbarhet.","kan inte lägga in X, Y koordinater") 
  exit 
end 
 
'Check if fields named "X-coord" and Y-coord" exist 
x_exists = (theFTab.FindField("X-coord") = NIL).Not 
y_exists = (theFtab.FindField("Y-coord") = NIL).Not 
 
if (x_exists or y_exists) then  
  if (MsgBox.YesNo("Skriva över existerande värden?", 
  "X-coord, Y-coord fields already exist", false)) then 
    'if ok to overwrite, delete the fields as they may not be defined 
    'as required by this script (eg., created from another script). 
    if (x_exists) then 
      theFTab.RemoveFields({theFTab.FindField("X-coord")}) 
    end 
    if (y_exists) then 
      theFTab.RemoveFields({theFTab.FindField("Y-coord")}) 
    end 
  else 
    exit 
  end  'if (MsgBox...) 
end  'if 
 
x = Field.Make ("X-coord",#FIELD_DECIMAL,18,5) 
y = Field.Make ("Y-coord",#FIELD_DECIMAL,18,5) 
theFTab.AddFields({x,y}) 
 
'Get point coordinates or polygon centroid coordinates 
if (theTheme.GetSrcName.GetSubName = "point") then 
  if (project_flag) then 
    'Projection defined 
    theFTab.Calculate("[Shape].ReturnProjected(_theProjection).GetX", x) 
    theFTab.Calculate("[Shape].ReturnProjected(_theProjection).GetY", y) 
  else 
    'No projection defined 
    theFTab.Calculate("[Shape].GetX", x) 
    theFTab.Calculate("[Shape].GetY", y) 
  end  'if 
else  'polygon case 
  if (project_flag) then 
    theFTab.Calculate("[Shape].ReturnCenter.ReturnProjected(_theProjection).GetX", x) 
    theFTab.Calculate("[Shape].ReturnCenter.ReturnProjected(_theProjection).GetY", y) 
  else 
    theFTab.Calculate("[Shape].ReturnCenter.GetX", x) 
    theFTab.Calculate("[Shape].ReturnCenter.GetY", y) 
  end  ' if 
end 



 11

Return editing state to pre-script running state 
theFTab.SetEditable(edit_state) 

Bilaga 5) Startscriptet 
'****namn: startscript_refresh 
'* körs när projektet startar och ser till 
'* att den kopplade accestabellen 
'*inehåller alla värden 
 
'********************** 
theTable = av.Getproject.findDoc("Olyckor.dbf") 
theVtab = theTable.GetVtab 
theVtab.Refresh 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 6) Söker ut krocktyp 
 
'***Namn: sökerutkrocktyp 
'*** ger anv möjlighet att söka ut krocktyper 
 
theTable = av.Getproject.FindDoc("Attributes of Krock.shp")                                          
theVtab = theTable.GetVtab  
 
                            
 
                                   
theBitmap = theVtab.GetSelection                                 
expr = "([id] >= 9701)"                                      
theVtab.Query(expr, theBitmap, #VTAB_SELTYPE_NEW) 
theBitmap = theVtab.GetSelection                                 
expr = "([id] < 9800)" 
theVtab.Query(expr, theBitmap, #VTAB_SELTYPE_AND)   
theVtab.UpdateSelection 
y = TheVtab 
 
 
' Name:  Table.Histogram 
'  
' Title:  Displays a histogram for selected field in table 
' 
' Topics:  Charts, Tables 
' 
' Description:  Generates a histogram for the selected field in a Table. 
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' A new Chart document is created to display the histogram.  A temporary 
' file is created to store interval counts and other information used to 
' create the histogram.  
' 
' Should be associated with the Click property of a button on the Table 
' DocGUI.  An update script should be associated with the control to ensure  
' that this script can only be executed when a numeric field is selected.  
' 
' Requires:  A Table must be the active document. 
' 
' Self:   
' 
' Returns:   
 
' Gather information from the current Document 
  
theTable = av.GetProject.FindDoc("Attributes of Krock.shp") 
vt = theTable.GetVtab 
theFi = vt.GetFields 
 
theField = MsgBox.List (thefi, "", "Välj fält du vill editera") 
' Get the number of intervals for the histogram 
 
numString = MsgBox.Input("Enter number of intervals:","Histogram","10") 
if ((numString = Nil) or (numString.IsNumber.Not)) then 
  exit 
end 
numIntervals = numString.AsNumber 
 
 
' Create a temporary VTab to hold interval counts 
 
tempVTab   = VTab.MakeNew(Filename.GetTmpDir.MakeTmp("histo","dbf"), dBASE) 
labelField = Field.Make("Range", #FIELD_CHAR, 28, 0) 
countField = Field.Make("Count", #FIELD_LONG, 12, 0) 
tempVTab.AddFields( {labelField, countField} ) 
 
 
numReads = 0 
 
' Determine number of records to process 
 
if (vt.GetSelection.Count = 0) then 
  iter = vt 
  n = vt.GetNumRecords 
else 
  iter = vt.GetSelection 
  n = iter.Count 
end 
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maxNumReads = n * 2 
 
 
' Loop through records once to get Min and Max values 
 
minimum = Nil 
maximum = Nil 
 
for each rec in iter 
  numReads = numReads + 1 
  av.SetStatus(numReads / maxNumReads * 100) 
  curval = vt.ReturnValueNumber(theField, rec)   
  if (minimum = NIL) then  'first time through 
    minimum = curval 
    maximum = curval 
  else 
    minimum = minimum Min curval 
    maximum = maximum Max curval 
  end 
end 
 
 
' Calculate the interval size 
 
intervalSize = (maximum - minimum) / numIntervals 
 
 
' Populate the VTab with interval labels, initializing interval counts to 0 
 
for each i in 0..(numIntervals-1) 
  rec = tempVTab.AddRecord 
  tempVTab.SetValueString(labelField, rec,  
    (minimum + (i * intervalSize)).AsString++" - "++ 
    (minimum + ((i + 1) * intervalSize)).AsString) 
 
  tempVTab.SetValueNumber(countField, rec, 0) 
 
end 



 14

' Loop through records again, incrementing the appropriate counter based 
' on the interval in which the value falls 
 
for each rec in iter 
  numReads = numReads + 1 
  av.SetStatus(numReads / maxNumReads * 100) 
  curval = vt.ReturnValueNumber(theField, rec) 
  index = ((curval - minimum) / intervalSize).Floor 
  if (index = numIntervals) then 
    index = numIntervals - 1 
  end 
  tempVTab.SetValueNumber(countField, index, tempVTab.ReturnValuenumber 
    (countField, index) + 1) 
end   
 
' Make a Chart document and display it 
 
newChart = Chart.make(tempVTab, {countField}) 
newChart.SetRecordLabelField(labelField) 
newChart.GetTitle.SetName("Diagram över"++theField.GetName) 
 
av.GetProject.AddDoc(newChart) 
newChart.GetWin.Open 
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Lathund Arc view 
Hitta vägar alt. 1 
sid 1  

• Gör skiktet vagar aktivt 
• För att hitta vägar , markera vag1 alt 

vag 2. 
• Tryck på knappen V 
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• Gör skiktet vagar aktivt 
• För att hitta vägar , tryck på knappen 
 
 
• Fyll i frågedialogrutan 
 
• 1.Dubbelklicka på fältet namn 
• 2.Dubbelklicka på = tecknet 
• 3.Dubbelklicka på vägnamnet 
• Vid fler vägar klicka på or-knappen , 
           och upprepa procedur 1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Gör vyn Kiruna C aktivt  
• och klicka på knappen 
         “Zoom to selected” 

Lathund Arc view 
Hitta vägar alt. 2 
sid 2 
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Lathund Arc view 
Lägga in krockar 
sid 1 

• Gör vyn Kiruna_c aktivt 
• Gör temat Krock aktivt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Vid behöv zomma in med knappen 
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Lathund Arc view 
Lägga in krockar 
sid 2 

• Gör temat Krock aktivt 
 
 
• Klicka på knappen “Göra temat 

krock.shp editerbart 
 
 
 
 
 
 
• Klicka på knappen “Lägg in en 

krock” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Markera med  musmarkören på 

skärmen , var krocken skett. 
• Klicka , en dialogruta dyker upp 
         “Vilket diarienr.?” 
•    Knappa in diarienumret och tryck ok 
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Lathund Arc view 
Lägga in krockar 
sid 3 

 
 
 
 
• Olycksplatsen markeras  
• med fördefinerad symbol 
 
 
• En kontroll av överenstämelse 
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 Lathund Arc view 
Visualisera m.m 
sid 1 

 
 
• Knapp för att ta ut 

olycksplatsernas koordinater 
och lägga de i attributtabellen 

 
 
• Knappar för att skapa diagram 

över tidigare års olyckor 
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Lathund för Access 
Rapportgenerering med export till Excel. 
Utvald vägsträcka. 
Sid 1. 

• Välj rapport med knappen ”Väg- 
tabell” . 

• Ange parametervärde för aktuell väg-          
sträcka. 

• Vägsträckans namn anges som 
”Vagnamn1” och ”Vagnamn2”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• En rapport med den valda 

vägsträckan erhålls. 
• Spara rapporten till Excel. 
• Excell filen erhåller rapportens namn. 



 22

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lathund för Access 
Rapport generering med export till Excel. 
Utvald vägsträcka. ( alt. Pivottabel ) 
Sid 2. 

• Markera exempelvis fältet 
”Olyckstyper”. 

• Välj ”Pivottabell” under menyn Data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Drag rubriken”Olyckstyp” till Rad 

och Data. 
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Lathund för Access 
Rapport generering med export till Excel. 
Utvald vägsträcka. ( alt. Pivottabell ) 
Sid 3. 

• Sortera på Totalt, exempelvis fallande 
värden. 

• Markera aktuella rader som skall ingå 
i diagrammet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Utforma ett lämpligt diagram. 
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Lathund för Access 
Rapport generering med export till Excel. 
Olycksfrekvens i vägkorsning med selekterad väg. 
Sid 4. 

• Exportera rapport från Access  
• Markera aktuella rader som skall ingå 

i pivottabell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Överför ”Vag1” och ”Vag2” till Sida 

samt ”Olyckstyp” till Rad och Data. 
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Lathund för Access 
Rapport generering med export till Excel. 
Olycksfrekvens i vägkorsning med selekterad väg. 
Sid 5. 

• Välj väg1 och väg2. 
• Markera aktuella rader som skall ingå 

i diagrammet. 
• Skapa diagram.  
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