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 SAMMANFATTNING 
 
Målet med detta examensarbete var att ge ett exempel på hur man kan visualisera mätta data i 
sjöar inom Kiruna Kommun och ge förslag till fortsatt arbete. 
  
Resultatet blev en applikation som förutom att man kan använda standardfunktionerna i 
ArcView, också med hjälp av nya menyer, knappar och verktyg kan välja ut den provplats 
man är intresserad av och rita ut ett diagram efter de kriterier man ställer upp. I detta fall finns 
det två enkla diagram att välja mellan. 
 
Man har också möjlighet att skicka fält från attributtabellen till Excel för att kunna nyttja även 
detta program, eftersom Excel har större möjligheter för statistiska beräkningar. 
 
Kopplingen mellan de olika programvarorna är skapad med hjälp av ODBC (Open Database 
Connectivity). Till kopplingen mellan Access ? ArcView används SQL-Connect och mellan 
ArcView ? Excel är den gjord med  DDE (Dynamic Data Exhange).  
 
Denna applikation utgör en grund för en fortsatt utbyggnad. Man kan titta på fler analyser, 
statistik och andra diagram. Det kommer under sommaren att finnas en student från GIS-
ingenjörsutbildningen som kommer att fortsätta med arbetet att strukturera upp 
provregistreringen och förhoppningsvis utveckla denna applikation ytterligare. 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this project was to give an exemple on how to visualize samples from lakes in 
the community of Kiruna and to give suggestions for a continuation of the work. 
 
The work resulted in an application where you still can use the standard functions in 
ArcView, but you also have the possibility to work with new menues, new buttons and new 
controls. You can choose a test area of interest and draw our a chart with chosen criterias. In 
this application there is two simple charts to choose between. 
 
You also have the possibility to choose fields from the attribute table and transfer them to 
Excel. This connection is made becaurse Excel has greater possibilities for statistical 
calculations. 
 
The connection between the different programs is established with ODBC (Open Databse 
Connectivity). For the connectin between Access?ArcView we have used SQL-Connect and 
between ArcView?Excel we have used DDE (Dynamic Data Exchange). 
 
This application forms a basis for a further extension. One should be able to look at more 
data, more statistics and different charts. During the summer there will be a student from the 
GIS-engineer education, who will continue the work with the registration of the samples and 
hopefully develope this application further.
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FÖRORD 
 
GIS-ingenjörsutbildningen vid Luleå Tekniska Universitet avslutas med ett examensarbete 
som omfattar 10 poäng. 
 
Detta examensarbete är gjort under våren 1999 på  Miljökontoret i Kiruna. Syftet med arbetet 
var att skapa en applikation i ArcView, som skulle göra det möjligt att ta upp och visualisera 
prover registrerade i programmet ”MiljöReda 9000”. 
 
Vår handledare har varit Mary Rosenfors .Vi vill tacka henne och Anders Fjällborg på 
Miljökontoret, för deras hjälp med att förstå arbetet ute i fält och registreringen av proverna. 
Vi vill också tacka Lisa Sparrings och Johnny Halvarsson, SIGIT, för de tips vi fått och för 
hjälpen med Avenue-programmeringen . 
 



 Visualisering av mätdata  

Examensarbete 10p, GIS-utbildningen  5(17) 
Luleå Tekniska Universitet 

BAKGRUND 
 
Miljökontoret på Kiruna Kommun använder sig av ett program ”Miljöreda 9000”. I detta 
program finns en tilläggsmodul, MiljöReda Mät. Denna gör det  möjligt att registrera mätdata,  
t.ex. vatten och sedimentprover tagna i olika sjöar för att sedan med dessa som grund skapa en 
rapport. Rapporten gör man med hjälp av en så kallad Rapportgenerator. Den färdiga 
rapporten kan sedan föras över till andra programvaror som Excel och ArcView. 
 
De prover som registreras lagras i en databas skapad i Dataflex , men Miljökontoret väntar på 
en ny version där man i stället använder sig av Access. 
 
Tidigare studenter på GIS-ingenjörsutbildningen har undersökt möjligheten att föra över den 
färdiga rapporten till ArcView. De har skrivit ett script kopplat till en knapp som för över 
värden från en sparad textfil till en tabell. För att kunna använda detta script skall rapporten 
som skapas i Rapportgeneratorn, vara sparad som en kommaseparerad textfil. Detta innebär 
att kommatecken endast får förekomma när det gäller att separera värden som skall lagras i 
olika fält. 
 
SYFTE 
 
Projektets syfte var att utvärdera programmet MiljöReda 9000 Mät, för att se vilket behov av 
bearbetning som behövs för att skapa rapporter. Dessa rapporter ska sedan föras över till 
ArcView. Man ska på ett enkelt sätt kunna arbeta med provresultaten i ArcView, skapa 
diagram och göra statistik och analyser. Det ska också vara möjligt att presentera resultatet 
med en karta som bakgrund. 
 
MÅL 
 
Projektets mål var att ge exempel på hur man ska kunna visualisera mätta data i sjöar och 
vattendrag, och ge förslag på fortsatt arbete.  
 
AVGRÄNSNINGAR 
 
I projektet registrerades endast en begränsad del av proverna från en vattenkemisk 
undersökning av sjöarna Luossajärvi, Alalombolo och Ylilombolo i Kiruna Kommun. Vi 
inriktade oss på att få med prover på olika djup och med olika parametrar.  
 
UTFÖRANDE 
 
Utförandet har skett på följande sätt: 
 
?? Utvärdering av programmet, ”MiljöReda 9000 Mät” och LabReda (demoversion) 
?? Struktur för registrering av provplats ute i fält 
?? Skapa en koppling för överföring av data mellan de olika programvarorna 

Access?ArcView samt ArcView?Excel 
?? Applikationsutveckling i ArcView  
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Utvärdering 
 
Vid utvärderingen av MiljöReda 9000 användes som försöksmaterial en vattenkemisk 
undersökning av sjöarna Luossajärvi, Alalombolo och Ylilombolo. Vi har registrerat prov 
tagna på olika djup, 3, 7 och 11m, med olika parametrar. 
Programmet är skrivet i VisualBasic med tabellerna i Dataflex. Manualerna är bristfälliga, 
speciellt när det gäller MiljöReda Mät. Det finns ingen åtkomst till själva databasen för att se 
hur resultaten lagras i tabellerna. 
Med MiljöReda Mät sköter man all hantering av tagna prover. Det innebär bl a registrering, 
utskrift, sökning samt statistik och grafisk presentation. 
MiljöReda Mät innehåller information om kunder, prover, provpunkter mm. Prover kan 
kopplas till objektregistren för snabb överblick av tagna prover och deras resultat. 
Datamodellen ser ut på följande sätt: 
 
Dynamiska register 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjälpregister 
 
Några av de viktigaste hjälpregistren är: 
 
Parametrar PAR Parametrar att analysera med namn, metod, enhet,                   
   formel mm. 
Gränsvärden  GRA Gränser för valideringskontroll, antal decimaler,  
siffror mm.   signifikanta. 

Provregister 
PRR 
Fasta uppgifter 
 

Provbeskriv- 
ning 
 
BEP 

Tillfälliga 
kopiemottagare 

Analysresultat 
 
LYR 

Upplysningar 
 
PTE 

Resultatkommen-
tarer 
URR 
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Beräkningsformler BER Formler för automatisk beräkning 
Analyspaket  PAN Grupp av parametrar som bildar en komplett analys. 
Upplysningar UPP Standard bedömningstexter. 
Provart/Material PAT Specifikation av provart/material. 
Provmärkning PMK Märkning 
Provplats  PPL Plats där provet är taget. 
Kund  KUN Kunduppgifter eller avdelning. 
Provpaket  PKT Sammanställning av uppgifter för en specifik  
   provpunkt/specifik analys. 
 
Mycket grundarbete måste göras innan det är klart att låta de första ”skarpa” proven löpa 
igenom systemet. Det viktigaste och största arbetet är att ta fram grunddata och registrera 
parametrar, analyspaket, provpaket, kunder och upplysningstexter. 
Programmet är upplagt med lathundar för kunder, provpaket, analyspaket och parametrar. 
I dessa skall uppgifter om provart, provplats, provmärkning och undersökningstyp mm 
registreras. När proverna registreras skall man veta om detta gäller en färdig provtagning, 
”skarpa prover” eller om man kommer att komplettera uppgifterna. Detta på grund av att 
proverna lagras åtskilda. De färdiga proverna lagras i tabellerna LYR (Analyser) och PRR 
(Färdiga prover). De prover som är under bearbetning lagras i LYS (Analyser provkö) och 
PRK (Prover provkö). När sedan en rapport skapas i Rapportgeneratorn måste en koppling 
göras mellan de olika tabellerna. Då är det nödvändigt att veta i vilken tabell de har lagrats 
ner.  
 
I samband med utvärderingen upptäcktes följande problem: 
 
?? Koordinater 
 

Under fliken Provplats (se nedan), finns fält för att ange x- och y-koordinater. Men de fält 
där de geografiska koordinaterna skall registreras är för korta. Koordinater i Rikets nät 
innehåller sju siffror men i fälten finns  bara plats för sex tecken. Fälten för koordinaterna 
i plotter var tillräckliga men där sparas inte värdena.  
 
 

 Bild 1 – Fält för registrering av provplats. 
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?? Lathundar 
 

Programmet är upplagt så att det finns ett antal lathundar (se bild 2), för att förenkla 
registrering. I dessa skapar man bl a olika provpaket och analyspaket, detta innebär att det 
går snabbare att registrera proverna.  Många prover tas på samma plats och med samma 
parametrar, det är bara tid och djup som skiljer dem åt. En av dessa lathundar, den för 
registrering av parametrar, gick inte att använda utan att programmet kollapsade och 
avslutades.  
 
 

 Bild 2 – Exempel på en lathund (parameter). 
 
 
?? Kommaseparerade textfiler 
 

Tidigare studenter på GIS-ingenjörsutbildningen har gjort ett script som tar upp komma- 
separerade textfiler som tabeller i ArcView. En kommaseparerad textfil innebär att man 
inte kan skriva in kommatecken annat än för att separera värden i olika fält. Designen av 
tabellerna i databasen begränsade användningen av detta script. Bl a så var kundnummer 
lagrat som valuta, detta innebär att kommatecken följer med. Resultatfälten för parametrar 
innehöll också kommatecken.  
 

 
Efter denna utvärdering drog vi slutsatsen att  det inte gick att gå vidare med de problem som 
fanns. Vår handledare Mary Rosenfors kontaktade företaget EDP Consult AB som tillverkar 
programmet, det resulterade i de skickade upp en demoskiva med den kommande versionen 
av MiljöReda 9000 Mät, LabReda. 
 
I denna version är tabellerna lagrade i Access, vilket gav oss möjlighet att titta på själva 
databasens uppbyggnad. Databasen innehöll endast de olika tabellerna, utan kopplingar, 
formulär och frågor. Den var dessutom inte i normaliserad form.  
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Med hjälp av den nya version och efter kontakt med Mikael Nyqvist på EDP Consult AB kom 
vi fram till följande lösning: 
 
?? Koordinater 
  
Vad gällde koordinaterna skulle problemet med de korta fälten kvarstå. Däremot gavs en 
alternativ lösning, det fanns under fliken, Beskrivning(se bild 3), möjlighet att lägga in extra 
uppgifter. Här kunde man lägga in de uppgifter man ville komplettera registreringen med i de 
olika fälten Egen uppgift1, Egen uppgift 2 och Egen uppgift 3. Till exempel x- och y-
koordinater och djup som behövdes för vårt arbete. 
 
 
  

 Bild 3 – Hur man kan registrera extra uppgifter under Beskrivning 
 
 
 
?? Parametrar 
 
Det var inga problem att lägga in i lathundarna i den nya versionen. 
 
?? Kommaseparerad fil 
 
Det skulle fortsättningsvis vara problem med att använda en kommaseparerad textfil eftersom 
kundnummer lagras på samma sätt i den nya versionen. 
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Struktur för registrering av provplats 
 
Anders Fjällborg på miljökontoret gav oss uppslag på hur man ska namnge de olika 
punkterna, för att direkt kunna referera till rätt provplats när man är ute i fält. Det ska även 
vara möjligt att märka proverna för att senare kunna koppla till koordinaterna. Resultatet blev 
en struktur där man  använder sig av de två första och den sista bokstaven i namnet, till 
exempel Luossajärvi blir LUI. 
 
När det gällde koordinaterna så har man tidigare, under en kortare period provat att använda 
sig av GPS ute i fält. Vid det tillfället lånade man utrustning då det inte finns sådan på 
Miljökontoret. Att använda sig av GPS skulle förenkla markeringen av provplatsen och göra 
det möjligt att återkomma till samma plats för fortsatt provtagning. 
  
Resultatet när det gällde att koordinat-bestämma provplatserna, blev ett förslag på hur man 
delar in sjöarna i olika nivåer på kartan, med början längst ner till väster för att kunna ge varje 
plats ett unikt nummer (se nedanstående skiss). 
För att kunna lägga till nya prover behövdes tre siffror i numreringen,  och resultatet blev fyra  
i denna modell.  
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
50 
 
 
40 
 
 
30 
 
 
20 
 
 
10 
 
 
00 

00        10        20         30          40           50           60           70 

 
 
           
 
 
Exempel:  Två provplatser i sjön Alalombolo ges beteckningen  ALO1010, och ALO5060. 
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Koppling mellan programvarorna 
 
I applikationen finns endast behov av att ta upp värden från tabellerna i Access till ArcView 
för presentation. Det är inte nödvändigt att kunna editera tabellerna i ArcView utan det räcker 
med att uppdateringen sker i Access. Detta innebar att det skulle räcka med en 
envägskoppling. 
  
När det gäller  Microsoft Windows, Windows 95 och Windows NT, så använder ArcView  
ODBC (Open Database Connectivity för att skapa en koppling mellan olika programvaror. 
ODBC är ett öppet gränssnitt som gör det möjligt att komma åt en databas från en annan 
applikation. Alla program som använder ODBC måste ha ett standard SQL språk, även om de 
inte måste stödja alla delar av språket. 
 
För kopplingen mellan Access?ArcView nyttjades därför SQL-Connect, som gör det möjligt 
att hämta upp tabeller från Access och skapa nya tabeller i ArcView.  
 
SQL-Connect skapar en kontakt mellan en SQL databas och ArcView. Valet görs under 
projekt i projektmenyn för att öppna SQL Connect fönstret och göra en koppling och en fråga 
till en SQL databas. 
 
 

  Bild 4 – SQL-Connect i projektmenyn, under projekt 
 
Resultatet av en fråga mot databasen sparas i en virtuell tabell i ArcView som sedan kan 
länkas, kopplas och bli summerad precis som vilken ArcView tabell som helst. Kopplingen  
har dock en begränsning som innebär att inte kan uppdatera tabellen i ArcView. 
 
 Detta ställer krav på att användaren förstår SQL-språket och därför har vi i vår applikation 
skrivit ett script (bilaga 1). Scriptet  är kopplat till en osynlig knapp i vyn som aktiveras när 
applikationen startar och skapar en koppling med databasen i Access. 
 
Notera: Script som använder SQLCon klassen eller VTab.MakeSQL request på Microsoft 
Windows kommer inte att fungera om de körs från scriptet, de måste vara kopplade till en 
knapp eller ett menyval. Detta krävs inte för arbetsstationer och Windows NT. 
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För överföring mellan ArcView ?Excel skapas en koppling med hjälp av DDE (Dynamic Data 
Exchange). Detta för att se vilka olika möjligheter det finns för koppling mellan olika 
programvaror. Denna koppling är också gjord med hjälp av ett script (bilaga 2) som är kopplat 
till ett nytt menyval, Export. 
 
DDE är en speciell klient/server metod för att överföra data mellan två olika programvaror, 
som i detta fall mellan ArcView och Excel. Programmen kommunicerar med varandra genom 
att den ena är klient och den andra server. Man kan också säga att de är länkade till varandra 
genom den information de utväxlar. 
Det finns tre olika typer av länkar: 
 
1) Automatisk länk – uppdaterar automatiskt när det sker förändringar. 
 
2) Meddelande länk – servern meddelar klienten när det sker förändringar, men klienten 

måste sedan begära det nya datat från servern. 
 
3 )  Manuell länk – klienten måste begära nya data från servern.  
ArcView stödjer endast den manuella länken. 
 
DDE har dock begränsningar, det andra programmet t ex Excel, måste vara öppet för att en 
kommunikation ska kunna ske och den stödjer inte nätverk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Applikationsutveckling 
 
När applikationen startar får användaren upp den första vyn med en karta. Som bakgrund 
används Blå Kartan med teman över Kiruna kommuns sjöar och vägar som underlag. I vyn 
finns en osynlig knapp som automatiskt aktiveras och kör ett script som överför accessdata 
från LabReda till ArcView. Från denna tabell hämtas koordinaterna i de olika fälten Ext1  
(y-koordinat) och Ext2 (x-koordinat) och ett punktskikt skapas. Punktskiktets attributtabell 
visas också i fönstret. 
 
 

 Bild 5 - Här kan man då välja att bara arbeta som vanligt med ArcViews funktioner eller välja  
  någon av de färdiga tilläggen i menyraden. 
 
 
 
 
Menyvalet "Diagram/Parametervärde på visst djup" skapar ett diagram över hur en parameter 
på vald plats och valt djup förändras över tiden. 
 
Det andra alternativet "Diagram/Parametervärde på alla djup" skapar ett diagram över hur en 
parameter på alla djup förändras över tiden. 
 
 

 Bild 6 – Nya menyval 
 
 
Om man väljer ”Diagram/Parametervärde på visst djup”  och därefter trycker på den nya 
diagramknapp som visas i verktygsfältet sker följande: 
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Användaren klickar på vald provpunkt med den markör som visas.  En dialogruta med tre 
urval som man kan göra kommer upp. Här kan man då välja provart, t.ex. vattenanalys, vilket 
djup man vill titta på och slutligen välja ut den parameter man är intresserad av. 
Ett exempel kan vara hur förekomsten av Fe (järn), på 1m djup i Norra Luossajärvi har 
ändrats över tiden (alla olika provtillfällen).  
 
 
      

        Bild 7 – Dialogruta med val   Bild 8 - Diagramvy
   
    
 
 
Väljer man ”Diagram/Parametervärde på alla djup” så får man genom två urval i en 
dialogruta, ett diagram som visar hur ett valt parametervärde förändras på samtliga djup och 
över tiden.  
 
 
 
 

             Bild 9 – Dialogruta 2                                    Bild 10 – Diagramvy 2 
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I det andra tillägget i menyn, menyvalet Export, finns möjlighet att föra över provdata för 
vidare bearbetning i Excel eftersom det finns bättre möjligheter till beräkning av statistik i det 
programmet. 
 

 Bild 11 – Menyvalet Export   
 
 
 
 
 

Bild 12 - Detta diagram är gjort i Excel och visar hur parametrarna Mg, Fe, Ca och pH på     
samma provplats varierar på olika djup. 
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 SLUTSATS 
 
Resultatet av examensarbetet är en applikation i ArcView som automatiskt hämtar data från 
en kommande version till MiljöReda 9000, Labreda. I applikationen kan man som vanligt 
använda ArcViews möjligheter att göra utsökningar, analyser och presentationer, men det 
finns dessutom extra valmöjligheter i menyraden. I två nya menyer kan man exportera data till 
Excel respektive skapa två olika diagram som visar förändringar av parametervärden över 
tiden. 
 
Eftersom utvärderingen av själva programmet MiljöReda tog längre tid än beräknat, fanns inte 
tid att titta på eventuell statistik. Det finns dock inte så många möjligheter  att nyttja statistiska 
funktioner i ArcView, men med hjälp av DDE-kopplingen mellan ArcView och Excel så kan 
data föras över till Excel för vidare bearbetning. Det vore rimligt att t.ex. kunna utföra 
regressionsanalyser för att kunna förutse hur parametervärdena på provplatserna kan förväntas 
se ut i framtiden. När det gäller analyser så ska det på ett enkelt sätt gå att  t.ex. välja ut några 
sjöar och jämföra parametervärden på olika djup. 
 
Det grundläggande för funktionen är kopplingarna mellan programvarorna, och eftersom detta 
fungerar utan problem, så går det att arbeta vidare på att utveckla applikationen ytterligare. 
Diagrammen kan utvecklas ytterligare för att få med datum och snygga rubriker. Under 
sommaren kommer en student från GIS-ingenjörsutbildningen att arbeta på Miljökontoret. 
Han kommer då att titta på en fortsatt utveckling av applikationen, och även på vilka 
möjligheter det finns att använda 3D-modulen för att göra analyser. 
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