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Abstract 
This Master’s Thesis was carried out during 2004 at Luleå University of 
Technology, in association with MRM Konsult AB. The Master’s Thesis is the 
final examination for a degree in Environmental engineering in the field of 
geographical information technology (GIT).  
 
This Master’s Thesis’ aim is to construct a model for collecting environ-mental 
information, which is connected to a site, in a geographical information system 
(GIS). Environmental information include reports, notes, protocols, analysis 
material, maps, photos etc. taken at the site of investigation. Many of these 
projects extend over long periods of time and the amount of information tends 
to be large.  
 
Most common today is that data of this type is stored at different places and in 
various formats. There are several risks connected with this, the most serious is 
that the information is thereby made dependent on individual persons. 
Situations were only one person in the organisation has the full view of the 
information can occur, i.e. one person keep track of whitch investigations have 
taken place on the site before, and the incidents that may have occurred. When 
replacement of personel occure there is thereby a risk of loosing information. 
Intorducing a system of this type is a way of making sure that the knowledge 
stays in the company.  
 
The result of the literature study show that today there are several GIS based 
environmental systems but they require data stored in a uniform database-
format. Most of them are specialised to only cover part of the decontamination 
of the site. In the Master’s Thesis a model for how to gather divergent data has 
been constructed. The modell show how to collect all types of data in one 
system, this means that information collected in the past can be implemented in 
the system. The model also show how big areas like industrial sites, where the 
amount of information is very large, can be handled. 
 
The model has partly been implemented with ESRIs Personal Geodatabase, 
ArcGIS and application development with ArcObjects and Visual Basic for 
Applications. 
 
 



 



 

Sammanfattning 
Detta är ett 20 poängs examensarbete utfört under 2004 vid Luleå tekniska 
universitet i samarbete med MRM konsult AB. Examensarbetet ingår som 
avslutning på civilingenjörsutbildningen Samhällsbyggnadsteknik med inrikt-
ning geografisk informationsteknik (GIT).  
 
Examensarbetet syftar till att ta fram en modell för att i ett geografiskt informa-
tionssystem (GIS) hålla samman miljöinformation kopplat till ett geografiskt 
område. Med miljöinformation menas de rapporter, anteckningar, protokoll, 
analysresultat, kartor, fotografier m.m. som tas fram i och med att en plats 
undersöks för eventuell sanering. Många av dessa projekt sträcker sig över 
långa tidsperioder och informationsmängden tenderar att bli omfattande.  
 
I dagsläget finns informationen ofta spridd på olika lagringsplatser och i olika 
format. Det finns flera risker med detta, den största risken är att kunskapen om 
platsen blir person beroende. En vanlig situation är att en människa i 
organisationen har den sammankopplande funktionen och håller reda på vilka 
undersökningar som utförts på platsen tidigare och vilka händelser som 
inträffat. I och med omsättning av personal riskerar stora mängder information 
gå förlorad. Att införa ett system av den här typen är ett sätt att säkra 
kunskapsåterföringen inom ett företag.  
 
Resultatet av den litteraturstudie som genomförts är att de GIS baserade 
miljösystem som finns på marknaden idag kräver att data finns lagrat på ett 
enhetligt och databasanpassat format. De flesta av dem är även specialiserade 
till att täcka endast en viss del av saneringsarbetet. I examensarbetet har en 
modell för att samla mer divergent information tagits fram. Enligt den 
framtagna modellen kan alla typer av data samlas i ett system, vilket innebär att 
information som finns sedan tidigare kan tillvaratas. Modellen visar också hur 
stora områden t.ex. industritomter, där informationsmängden är mycket 
omfattande, kan hanteras.  
 
Modellen har till viss del implementerats med hjälp av ESRIs Personal 
Geodatabase, kartprogrammet ArcGIS och applikationsutveckling med 
ArcObjects och Visual Basic for Applications. 
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1 Inledning  
GIS är ett samlingsbegrepp för programvara, teknik, data och organisation för 
att hantera lägesbunden information. Tekniken har funnits sedan mitten av 
1980-talet men var då dyr och användes endast av ett fåtal experter. Trenden 
har dock varit liknande den för övriga IT industrin, det vill säga, priset på 
programvara och data har hela tiden gått ner samtidigt som utvecklingen gått 
framåt. Detta har lett till att fler och fler fått tillgång till GIS och implementerat 
dem i en rad olika verksamheter. Många av Sveriges kommuner ser till exempel 
idag GIS som en möjlighet att sprida geografiskt bunden samhällsinformation. 
GIS används också bl.a. i planering av skolskjutsar, brottstatistik, utbyggnad 
och underhåll av VA-nät, naturvårds- och skogsplanering samt inom räddnings-
tjänsten.  
 
Ett av de områden där utnyttjandet av GIS ökar är miljö och markunder-
sökningar. Miljöundersökningar genomförs idag över hela Sverige. Riksdagen 
har satt som mål att alla Sveriges förorenade områden ska identifieras och innan 
2005 ska arbetet med att sanera och efterbehandla de 100 mest förorenade 
områdena ha påbörjats [miljomal.nu]. För att fastställa hur förorenat ett område 
är, tas en mängd prover både på jord och på vatten. Provresultaten ska sedan 
analyseras i laboratorier för att en bedömning av markens status ska kunna ske. 
Därefter beslutas och genomförs sanering av området. Efter avslutad sanering 
tas ett kontrollprogram fram för att kontrollera att resultaten av saneringen är 
tillfredsställande.  
 

1.1 Problematik 
Miljö och markundersökningar alstrar stora mängder information. Informa-
tionen innefattar resultat från provtagningar, analyser från laboratorium, skisser 
och framtagna kartor över platsen, fotografier och anteckningar från okulära 
bedömningar. Riskerna med att inte samla all den här informationen i ett system 
är flera. En av dessa är att tillgången till informationen blir person beroende. 
Finns endast en person i organisationen som har överblicken på vilka 
undersökningar som har utförts och vilken information som finns om platsen 
riskerar informationen gå förlorad i och med personalomsättningar och dylikt. 
 
Detta kan medföra att undersökningar och analyser som redan finns, utförs på 
nytt, men också att viktig information om platsens historia helt går förlorad. För 
större projekt kan det också vara svårt att överblicka och hålla rätt på all 
information under projektets gång, detta gäller speciellt för projekt som sträcker 
sig över längre tidsperioder.  
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Efter att informationen inhämtats och bearbetas ska den också redovisas. Att 
redovisa resultaten från undersökningarna för oinsatta kan vara en svår uppgift. 
Kartan kan användas som en länk mellan den som utfört undersökningarna och 
den som gjort beställningen. Det underlättar att visuellt kunna redogöra för 
vilka bedömningar som gjorts på vilka områden.  
 
MRM (mark, radon, miljö) konsult AB är ett konsultföretag som arbetar med 
mark- radon och miljöundersökningar för statliga myndigheter, kommuner, 
företag och privatpersoner. En viktig del av deras verksamhet är miljöprovtag-
ning och analys av tagna prover. MRM har sett problemet med att informa-
tionen finns spridd på olika platser och i olika format. Deras önskemål är en 
modell som möjliggör att stora informationsmängder blir lättillgängliga för fler 
än bara ett fåtal nyckelpersoner. Detta för att underlätta beslutsfattandet så att 
det blir snabbare och säkrare. De önskar även ett verktyg för att kunna redovisa 
sina resultat från utvärderingar av provresultat och analyser för kunder och 
myndighet.  

1.2 Mål 
Att ta fram en modell för hur miljöinformation* som finns lagrat i olika format 
kan samlas i ett system. 

1.3 Avgränsning 
Huvuddelen av examensarbetet ägnades åt att ta fram en modell för hur 
information med olika format kan samlas i ett system eftersom detta ansetts 
vara kärnproblemet. Det arbetet måste även ligga som grund för att 
redovisningsproblemet ska kunna lösas.  
 
I examensarbetet ingår inte att införa systemet i verksamheten. Detta skulle vara 
allt för tidskrävande. Däremot kan det bli aktuellt att lägga in en mindre mängd 
data för att testa modellen.  

                                                 
* För förklaring se ordlistan, bilaga 1 
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2 Teori 
Examensarbetet består av fyra moment litteraturstudie, applikationsutveckling, 
rapportskrivning samt muntlig presentation. Litteraturstudien är uppdelad på två 
ämnesområden. Den ena behandlar miljösystem i förhållande till GIS och den 
andra syftar till att ta reda på vilken arbetsmetod som passar projektet. De 
resultat som dragits av litteraturstudien har sedan använts i framtagandet av 
modellen och i applikationsutvecklingen. Arbetet har redovisats genom en 
muntlig presentation och skriftligt i den här rapporten.  
 

2.1 Miljösystem 
Syftet med den här delen av litteraturstudien har varit att ta reda på vilka 
erfarenheter som gjorts inom miljösaneringsområdet när det gäller GIS. De 
frågor som ställts är: Vilka slutsatser har dragits angående GIS och miljödata? 
Vilka GIS för att hantera miljösanering finns på marknaden? Vilka är systemens 
för och nackdelar? Hur passar dessa system in på examensarbetets tilltänkta 
användningsområde? Studien har genomförts via sökningar på internet. 
Exemplen är valda för att visa på både internationella och nationella projekt och 
för att visa på både stor och småskalig hantering av miljödata. De exempel som 
studerats är: 

 
• NICOLE 
• Whole site approach 
• GISsa 
• NORISC 

 
En analys av de studerade exemplen återfinns i kapitel 5.3 

2.1.1 NICOLE  
Network for Industrially Contaminated Land in Europe, är ett internationellt 
samarbete mellan industri och universitet rörande utvecklingen av hållbara 
teknologier för sanering av förorenad områden. Organisationen startade 1995 
och är öppen för alla intresserade av frågor kring förorenad mark. Syftet är att 
vara ett forum för diskussioner och utbyte av idéer rörande förorenad mark. De 
identifierar även forskningsbehov och främjar forskning som kan hjälpa 
europeisk industri att identifiera och bedöma förorenad mark på ett mer tids och 
kostnadseffektivt sätt.  
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NICOLE håller varje år två seminarier, och den 14 – 15 november 2001 hölls 
ett seminarie med temat Informations och kommunikationsteknologier för 
hållbar markanvändning och Monitored Natural Attenuation (MNA). Det som 
konstaterades angående GIS var bland annat [nicole.org]: 
 

• GIS kan användas för att lagra och analysera data. 
• Genom att använda GIS kan imponerande resultat från en mycket stor 

mängd data tas fram.  
• Kan ge ett ”snapshot” över det aktuella tillståndet för ett visst område.  
• Kan användas för att kostnads och tidseffektivisera arbetet med 

marksanering.  
• I kombination med geostatistiska analyser tolka och undersöka data i 

syfte att ta fram förslag för fortsatt provtagning. 
• Det kan användas som beslutsstöd för att bestämma hur saneringsarbetet 

bäst effektiviseras.  
• Analyser kan göras i fält. 

 

2.1.2 ”Whole site approach” 
Enligt Paul Hardisty från Komex och Kelvin Potter från ICI [nicole.org] finns 
det stora fördelar med att använda GIS på riktigt stora industritomter, där stora 
mängder data produceras under lång tid. Resultatet från de undersökningar som 
beställs och utförs kommer ofta i olika format och lagringsformatet har också 
ändrats över tiden. Att data finns i olika format och inte är samlat på ett ställe 
kan ställa till problem när det gäller kunskapsåterföring och medföra att erfaren-
heter och beställda undersökningar från tidigare går förlorade.  
 
GIS kan användas för att samla och tillgängliggöra information. Det är också ett 
verktyg för kommunikation mellan parter (industri/konsult/kommun etc.). Det 
finns även ekonomiska fördelar, i och med att all information finns på ett ställe 
minimeras risken att undersökningar som gjorts tidigare beställs på nytt. I och 
med att det blir lättare att jämföra förorenade områden med varandra blir det 
möjligt att prioritera bland saneringsprojekten. Det är också möjligt att ta fram 
en heltäckande karta, med föroreningshalter, som t.ex. kan användas vid utgräv-
ningsarbeten för att förse fältpersonal med rätt skyddsutrustning.  
 
Att data finns i olika format ställer speciella krav på databasen*, frågor som 
måste tas upp är datatyp, mängd, kvalité och tillgänglighet.  
 

                                                 
* För förklaring se ordlistan, bilaga 1 
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Ett GIS kan i stort sett hantera hur stora informationsmängder som helst. Stora 
mängder data kan ge fördelen att fler har användning av systemet, men 
samtidigt tenderar det bli dyrare och mer svåranvänt. Kvaliteten på data 
påverkar tillförlitligheten och även användbarheten. Eftersom informationen 
samlats under en lång tidsperiod kan kvaliteten variera mycket och det måste 
finnas rutiner för att kvalitetssäkra databasen. [nicole.org] 
 

2.1.3 GISsa 
GISsa är en GIS programvara framtagen som ett stöd vid sanering av förorenad 
mark. Produkten är framtagen av SWECO Position för JM, NCC och Skanska. I 
programmet kan information från miljö- och geotekniska undersökningar och 
provtagning av jordmassor lagras. Enligt SWECO Position är verktyget 
dessutom bra vid rapportering till myndigheter som miljöförvaltning, Läns-
styrelsen och Naturvårdsverket. [sweco.se]  
 
Resultatet från undersökningarna kan visas på karta. Det är även möjligt att 
plocka fram fotografier och dokument via kartan. Analysresultat från mark-
prover skickas direkt till databasen och länkas samman med information om 
schaktmassor och deras transport och behandling. [nicole.org] 
 

2.1.4 NORISC 
Network Oriented Risk assessment by In situ* Screening of Contaminated sites, 
är ett EU projekt som genomfördes 2001-2003. Projektet är ett samarbete 
mellan fem europeiska länder (Sverige, Tyskland, Ungern, Grekland och 
Italien) där Sverige representeras av SGU, Uppsala universitet och Stockholms 
miljöförvaltning. [sgu.se] 
 
Avsikten med NORISC är att utveckla in situ-metoder för snabbare och mer 
kostnadseffektiv undersökning och riskklassificering av förorenad mark. 
NORISC består av två huvudkomponenter; en strategi för platsundersökningar 
och ett verktyg för beslut. Verktyget, som är GIS-baserat, ska underlätta 
beslutsfattande genom att optimera och tidseffektivisera provtagningen och 
analysmetoderna. Verktyget ska vara anpassat till icke-specialist användare. 
[nicole.org] 
 

                                                 
* För förklaring se ordlistan, bilaga 1 
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NORISC tar emot information om platsspecifika egenskaper, geologi, 
geohydrologi, geofysik, tidsram och budget, framtida landanvändning, praxis 
och lagstiftning. Resultatet blir en rekommendation om platsspecifik under-
sökningsmetod som ger den optimala kombinationen av metoder. [norisc.com] 
 
Utifrån de fälttest som gjordes av verktyget drogs bl.a. följande slutsatser: 
 

• En fördel med att göra analyserna ute i fält är att det blir möjligt att hinna 
fler än om allt skickas till laboratoriet. Endast ett fåtal prov behöver 
skickas till laboratoriet för kontroll av tillförlitlighet. 

• Det krävs färre borrhål för att bestämma volymen förorenad massa och 
platsens geohydrologi.  

• Att data behandlas på plats innebär färre borrhål behövs och att dessa kan 
placeras på ett bättre sätt dvs. mer flexibel provtagning som sparar både 
tid och pengar.  

• Högförorenade områden kan behandlas med de billigaste testmetoderna.  
  

2.2 Applikationsutveckling 
Att utveckla mjukvarusystem är svårt och det finns gott om exempel på projekt 
som misslyckats. Orsakerna till detta kan vara många, några av de vanligaste är 
[Kruchten 2000]: 
 

• Dålig kommunikation med slutanvändaren. 
• Oförmåga att anpassa sig till nya krav. 
• Moduler som inte passar ihop. 
• Mjukvara som är svår att bygga ut och underhålla. 
• För sen upptäckt av allvarliga fel. 

 
Av de projekt som lyckats finns mycket att lära och ur dessa har olika utveck-
lingsmetoder och principer vuxit fram. Tidigare har den så kallade 
vattenfallsprincipen varit dominerande [Kruchten 2000]. I vattenfallsmodellen 
är utvecklingsarbetet uppdelat i faser som arbetas igenom i en bestämd ordning. 
Innan en ny fas påbörjas ska den innan i princip vara avslutad. Enligt kritiker 
tenderar denna typ av arbetsmetod skjuta riskerna på framtiden, vilket kan ge 
svårlösta problem vid slutet av projektet när systemet ska testas och levereras.  
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Ett alternativ till vattenfallsmodellen är de livcykelbaserade modellerna. Även 
här är arbetet indelat i faser, men modellerna är iterativa, dvs. varje fas 
genomarbetas flera gånger under utvecklingen. Till skillnad från vattenfalls-
modellen testas alltså mjukvaran flera gånger under utvecklingsprocessen och 
problemet med att skjuta riskerna framför sig minskar på så sätt.  
 
Genom att systemutveckla efter en modell ökar chanserna till en bra slut-
produkt. Olika modeller har olika arbetsmoment men gemensamt för alla nyare 
modeller är att användarens behov och önskemål sätts i centrum. Flera 
dokument tas fram i samarbete med slutanvändaren och dessa fungerar som en 
länk till dem som ska bygga systemet.  
 
Ju större system som ska byggas desto fler är inblandade och desto mer beror 
resultatet på att arbetet utförs efter en modell som är väl definierad och ger 
anvisningar om ansvarsområde både till individerna (i deras roller) och till 
gruppen som helhet.  
 
Det finns idag en hel uppsjö modeller och principer på marknaden, anpassade 
till olika typer av systemutveckling. De modeller som är utvärderats och jäm-
förts i den här rapporten är Direct-modellen och Rational Unified Process 
(RUP). RUP representerar en processorienterad modell som är internationellt 
väl etablerad medan Direct-modellen är nationellt välkänd och mer databas-
orienterad. 

2.2.1 Direct-modellen 
Direct-modellen har sitt ursprung i utvecklingsmodellen SVEA som tagits fram 
av Lars Axelsson och Leif Ortman. Modellen lägger tyngdpunkten på att 
förenkla utvecklingsarbetet, arbetsstegen och begreppen är enkla. Enkelheten 
syftar till att kommunikationen mellan systemutvecklare och slutanvändare ska 
underlättas. Modellen beskriver också relativt detaljerat hur arbetet ska gå till, 
vilket gör den lämplig som ”nybörjar” modell [Axelsson et al., 1990]. Arbetet 
delas in i fyra faser och ett antal arbetsflöden på det sätt som Bild 1 visar.  
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Bild 1. Directmodellens indelning i faser och arbetsflöden. 
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2.2.2 RUP 
RUP (Rational Unified Process) är en mjukvara utarbetad av Rational Software 
men det är också en väl etablerad arbetsmetod. RUP är objektorienterad och 
fungerar väl ihop med UML* som beskrivningsmetod. Arbetsmetoden lägger 
stor vikt på iterering.  
 
Det finns fyra faser och i varje fas ska de åtta arbetspunkterna genomgås minst 
en gång. Tyngdpunkten för de olika arbetsflödena fördelas över faserna som 
bild 2 visar. Beroende på vilken fas man befinner sig i ligger tyngdpunkten på 
olika arbetspunkter. Enligt Strand (2002), kan RUP ses som ett ramverk som 
ingen använder allt av, metoden går att skala så att det passar både små och 
stora projekt.    
 
Faserna:       
Förberedelse 
Utredning 
Konstruktion 
Överlämning 
 
Arbetspunkter: 
Business modelling 
Requirements 
Analysis & Design 
Implementation 
Test 
Deployment 
Configuration &  
Change Management 
Project Management 
Environment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                 
* För förklaring se ordlistan, bilaga 1 
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Bild 2. Schema för faser och arbetspunkter i RUP,  
Grafen kan läsas på två sätt, vertikalt läses vilka arbetspunkter som har tyngdpunkten under varje 

fas. Horisontellt utläses arbetsbelastningen för varje workflow efter en tidsaxel. 
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3 Val av arbetsmetod 
Vid jämförelse av RUP och Direct-modellen framkommer att den stora 
skillnaden modellerna emellan är att Direct-modellen hela tiden betonar 
enkelhet medan RUP däremot är en omfattande arbetsmetod som kan användas 
till mycket komplexa och stora projekt. Det tar längre tid att nå fram till målet 
med RUP och innan dess ska ett antal s.k. artefakter* tagits fram. Gemensamt är 
dock att båda modellerna betonar vikten av nära samarbete med slutanvändaren.  
 
Direktmodellen är inte lika iterativ som RUP och detta är den främsta orsaken 
till att RUP valdes som arbetsmetod för det här examensarbetet. Framstegen blir 
synliga varefter varje fas har genomförts, vilket är en fördel i examensarbetet då 
det inte resulterar i en färdig produkt. Metoden är också aktuell och väl 
etablerad både nationellt och internationellt.   
 
Den andra anledning till att RUP valdes som arbetsmetod är att den är 
framtagen för att kunna anpassas även till små projekt. Följande underkapitel 
beskriver mer ingående de olika beståndsdelarna i RUP och de begränsningar 
som gjorts i modellen.  
 

3.1 Development Case 
Att applicera RUP på det här projektet har inneburit en hel del förändringar av 
metoden. Processen är generell och framtagen för att passa även mycket 
omfattande projekt, det har därför varit nödvändigt att skala ner den och bara 
välja ut vissa bitar. Det är detta som Development Case förklarar, hur RUP har 
anpassats till det här projektet. 
 
I RUP finns mycket dokumentation om vem som ska göra vad inom projektet. 
Alla inblandade tilldelas roller och får olika ansvarsområden. Det handlar t.ex. 
om arkitekter, databasdesigner, driftsättningsansvarig, kodgranskare och 
testledare. Eftersom examensarbetet i princip är ett enmans projekt finns inte 
behovet av roller. Denna del av RUP har således strukits helt.  
 

                                                 
* För förklaring se ordlistan, bilaga 1 
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3.1.1 Förberedelsefasen 
Förberedelsefasen är inledningen till projektet. Projektets ramar sätts upp, mål 
och syfte definieras dvs. vad som ska räknas som acceptanskriterium och vad 
som ska inkluderas och inte i slutprodukten. En bedömning av vilka resurser 
som krävs och vilka delmål som är lämpliga fastställs. De mest kritiska använ-
dargränsfallen identifieras det vill säga vilken funktionalitet som ska vara den 
mest centrala i systemet. 
 
Efter att förberedelsefasen är färdig ska ett antal dokument ha tagits fram. Dessa 
dokument är Visionsdokument, Användningsfallsmodell*, Ordlista samt ett 
Business Case som innehåller sammanhang, framgångskriterium, budget, risk-
lista och projektplan (med faser och iterationer). Dokumenten är dock inte 
färdiga efter förberedelse fasen, grunden är lagd och arbetet kan fortsätta i 
utredningsfasen.  
 
Från förberedelsefasen, har de flesta delarna tagits med i det här projektet. 
Förberedelsefasens syfte är att alla inblandade parter ska vara överens om vad 
som ska göras, i det här fallet student, examinator och företag. Visionen för 
projektet som finns omnämnt som en av artefakterna finns inbakat i rapportens 
första kapitel, Inledning. Användningsfallsmodellen har fått ett eget kapitel 
medan Ordlistan ligger längst bak som bilaga 1. 
 
Projektets Business Case har skurits ner och det som återstår är projektplan, 
sammanhang och framgångskriterium av vilka de två sistnämnda återfinns i 1.1 
och 1.3, Problematik och Mål. Budget och risklista är inte nödvändiga för ett 
projekt av den här storleken. Projektplanen finns som bilaga B längst bak. 
 

3.1.2 Utredningsfasen 
Under utredningsfasen fortsätter det arbete som påbörjats i förberedelsefasen. 
Problemområdet analyseras och systemets design och arkitektur tas fram. 
Viktigt är att alla krav formuleras och utreds noga. Utifrån detta kan sedan 
bestämmas vilka som är de största riskerna och hur dessa ska elimineras. 
 
Efter utredningsfasen ska större delen av Användningsmodellen vara färdig, 
samma sak gäller för Kravlistan. Det Business Case som påbörjades i förbere-
delsefasen ska vara färdigt och en testplan påbörjad. 
 

                                                 
* För förklaring se ordlistan, bilaga 1 
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I utredningsfasen har analysen av problemområdet fått ett eget kapitel, kapitel 
5.3. Där finns en utvärdering av de studerade miljösystemen. Till utrednings-
fasen hör också SAD, software architecture document, som i rapporten fått 
rubrikerna Användningsfallsmodell (kapitel 4.1), Datamodell (kapitel 4.3) och 
Kravlista (kapitel 4.2).  
 

3.1.2 Konstruktions och Överlämningsfasen 
Konstruktionsfasen och Överlämningsfasen är helt strukna från projektet.  
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4 Resultat 
Resultatkapitlet innehåller alla de artefakter som tagits fram under projektets 
gång. Först har problemet analyserats och sedan har tänkbara användningsfall 
och en kravlista tagits fram. Detta ligger sedan till grund för datamodellen. En 
beskrivning av den utvecklingsmiljö som valts för projektet återfinns i kapitel 
4.2. Kapitel 4.3 beskriver resultatet av applikationsutvecklingen. 
 

4.1 Användningsfallsmodell 
Användningsfallsmodellen är ett av RUPs mest centrala begrepp. Från den 
modellen arbetas sedan kraven på systemet fram. Avändningsfallsmodellen 
byggas upp ifrån de aktörer som ska använda systemet. Aktörernas roll defi-
nieras först, sedan beskrivs hur aktören integrerar med systemet.  
 

4.1.1 Aktörer 
• Projektledare: Planerar provtagningar och projekt. Utvärderar data från 

mätningar,  analyser och inventeringar. Redovisar för kund och myndig-
het 

• Fälttekniker: Utför provtagningar och platsinventeringar 
• Laborant: Gör labanalyserna 

 
4.1.1.1 Projektledare 
Vid framtagande av provtagningsplan och planering för inventering av ett 
område behöver projektplaneraren tillgång till den information som finns om 
platsen sedan innan. Värdefull information kan vara till exempel vara rapporter 
och kartor. Projektledaren lägger in information om området och dess 
ungefärliga utbredning i applikationen. Projektledaren har sedan behov av att 
under projektets gång hålla sig underrättad om vilka resultat som framkommer 
och hur arbetet fortskrider. 
 
Vid utvärdering behövs både den information som fanns om platsen sedan 
tidigare och de resultat som framkommit av de nya provtagningarna och 
inventeringen. Även de iakttagelser som dokumenterats av fältpersonal kommer 
till nytta. Via applikationen kan den som utvärderar resultatet hitta lagrad 
information och även använda de analysfunktioner som finns inbyggda i 
kartprogrammet. 
 
Vid redovisning för t.ex. kund eller myndighet kommer kartfunktionen till 
användning då det blir möjligt att visa alla resultat grafiskt.  
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4.1.1.2 Fälttekniker 
Fältteknikern utför de planerade provtagningarna och inventeringarna. Att 
kunna dokumentera fältteknikerns iakttagelser under arbetet är mycket värde-
fullt. Dessa kan bl.a. leda till omarbetning av provtagningsplanen.  
 
4.1.1.3 Laborant 
Laboranten kan lägga in analysresultaten direkt i databasen via applikationen 
där tidigare resultat redan finns lagrade.   
 
Efter att alla aktörer dokumenterats och deras tänkbara användning av systemet 
definierats har användningsfallsmodellen tagits fram. Bild 3 visar grund-
principen för informationsflödet. Aktören lägger in information i databasen via 
applikationen. Det ska sedan vara möjligt att via kartan hitta önskad infor-
mation. Modellen har använts för att öka aktörens förståelse för hur infor-
mationsflödet ser ut.  
 
 

 
                     

Bild 3. Användningsfallsmodell.  
Användaren integrerar med systemet via applikationen. Informationen lagras i databasen. 

 

KARTA 

DOKUMENT

DATABASEN 

APPLIKATION

DOKUMENT 



 

24 

4.2  Kravlista 
Kravlistan har tagits fram i samarbete med MRM konsult för att ta reda på deras 
önskemål på modellen och applikationen. Att noga utreda vad beställaren har 
för önskemål och krav på arbetet är en förutsättning för att slutprodukten ska bli 
den önskvärda.  
 
Systemet ska kunna 

1. Hålla samman heterogen* information till ett område. 
2. Det ska gå att lägga in och plocka ut information på ett enkelt sätt. Ingen 

expertkunskap ska krävas. 
3. Hantera heterogen information. 
4. Det ska vara möjligt att ställa frågor mot databasen.  
5. Svaret på en fråga ska kunna visas i kartan eller öppnas i annan 

programvara (ex Word eller Excel). 
6. Systemet ska, så långt det är möjligt, byggas på etablerad programvara. 
7. Hantera både små och stora områden och objekt. 
 

I förlängningen ska systemet även kunna 
8. Utföra geografiskt knutna analyser på data. 
9. Hantera riskbedömning och ekonomisk värdering. 

Detta ligger dock utanför examensarbetet men är bra att ha i åtanke i 
utvecklingsarbetet.  
 
Bild 4 visar vilka aktörer som ställt vilka krav på modellen och applikationen. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Projektledare X X X X X X X X X 
Fältarbetare  X X   X X   
Laborant  X X   X X   

Bild 4. Samanställning över krav och aktörer. 
 

                                                 
* För förklaring se ordlistan, bilaga 1 
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4.3 Datamodell 
 

 
Bild 5. Datamodell. 

 
Bild 5 visar systemets schematiska uppbyggnad. I mitten av modellen finns 
OBJEKTET. Till objektet kopplas INFORMATION. Förhållandet mellan 
objektet och informationen är av typen ett till många. Det vill säga, till ett 
objekt kan finnas många informationsposter. Till objektet finns också en BAK-
GRUNDSBILD. Varje bakgrundsbild kan tillhöra flera objekt, därför är 
förhållandet många till ett. Objektets geografiska utbredning finns lagrad i 
POLYGON med förhållandet ett till ett.  
 
För objekt som har liten geografisk utbredning räcker den övre, gula, delen av 
datamodellen för att täcka in hela området. För större objekt t.ex. stora 
industritomter skapas först ett objekt som täcker hela området. Information som 
kopplas till det objektet rör hela industritomten. För delområden där 
undersökningar utförs eller händelser som dokumenteras inträffar skapas 
delobjekt. På samma sätt som till objektet kopplas DELINFORMATION, DEL-
POLYGON och DELBAKGRUNDSBILD till DELOBJEKTET.  
 
 

DELOBJEKT 
** Delobjektnr 
*Objektnummer 

POLYGON 
**Polygonnr 
*Objektnummer 

DELPOLYGON 
**Delpolygonnr 
*Delobjektnr

INFORMATION 
**Informationsnr 
*Objektnr 
Objektnamn 
Information 
Informationstyp 
Förnamn 
Efternamn 
Räknare 

BAKGRUNDSBILD 
**Bildnr 
*Objektnr 

OBJEKT 
**Objektnr 
Ansvarig 
Datum 
Objektnamn
Verksamhet
Metaller 
PAH 
Övrigt 

DELINFORMATION 
**Delinfonr 
*Delobjektnr 

DELBAKGRUNDSBILD 
** Delbildnr 
*Delobjektnr 

Stora 
objekt

Små 
objekt 

      = flera 
**   = primärnyckel 
*    = sekundärnyckel 
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4.4 Utvecklingsmiljö 
I det här examensarbetet har ArcGIS använts som kartprogram. ArcGIS är en 
produkt från det amerikanska företaget ESRI (Environmental Systems Research 
Institute) som är en av världens ledande leverantörer av GIS-programvara. 
Tidigare var ESRIs produkter uppbyggda på deras eget programmeringsspråk 
Avenue men i och med releasen av ArcGIS 8 familjen är mjukvaran numera 
baserad på Visual Basic for Applications (VBA) och C++.  
 
Övergången till mer konventionella programmeringsspråk har medfört att an-
vändaren lätt kan modifiera användargränssnittet, lägga till och ta bort menyer 
och verktygsfält. VBA kan också användas för att skriva helt egna funktioner, 
verktyg och applikationer till programmet. 
 
Bild 6 visar hur ArcGIS är uppdelat i desktop, engine, server, IMS och mobile. 
I examensarbetet har endast ArcGIS desktop använts. 
 
 

 
 

Bild 6. Principskiss över ArcGIS. 
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ArcMap är den centrala delen i 
ArcGIS desktop. Den används för alla 
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ArcCatalog används för att organisera 
och hantera GIS-data och för att skapa 
metadata.  
Den används också för att definiera och 
skapa geodatabaser. 
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I examensarbetet har ESRIs Personal Geodatabase använts. En geodatabas är en 
förvaringsplats för spatiala data och attribut. Databasen kan lagra tabeller 
feature classes, feature datasets och funktionaliteter som regler, relationer och 
geometriska nätverk. De tabeller som har skapats går även att öppna och arbeta 
med i Microsoft Access.  
 
ArcGIS stöder många olika dataformat direkt, det finns även verktyg för import 
och export. Nedan listas några av de dataformat som stöds av ArcGIS produk-
terna: 
  

• Direktläsning av vektordata: geodatabaser, shapefiler, ArcIMS-tjänster, 
coverage, VPF och CAD (DXF, DWG och DGN)  

• Direktläsning av raster: ESRI GRID, ArcIMS-tjänster, ERDAS 
IMAGINE, BMP, IMG, GIF, JPEG 2000, NITF, MrSID och TIFF  

• Direktläsning av andra data: TIN, DBF, TXT, INFO och ODBC  
• Export från bilder/raster till: MrSID, GRID, IMAGINE och TIFF  
• Export från shapefiler till AGF, DXF och geodatabasen  

 
ArcGIS uppfyller MRM konsults krav på väl etablerad programvara.    
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4.5 Applikation 
De två funktioner som tagits fram för applikationen är att skapa objekt och 
lägga till information till objekten. Till ArcMap har två menyer lagts till, ett för 
att behandla objekten och en för den information som ska hanteras, se bild 7.   
 
 

       
 

Bild 7. ArcView med de två nya menyerna för objekt och informationshantering. 

4.5.1 Skapa objekt 
Syftet med dialogen Skapa objekt, se bild 8, är att koppla ihop inmatad 
information om objektet med en bakgrundsbild och en polygon som visar 
objektets utbredning. Bakgrundsbilden läggs till i en Personal GeoDatabase 
som en hyperlänk vilken innehåller sökvägen till bilden, kopplingen till objektet 
sker via det unika objektnummer som varje objekt tilldelas.    
 
Bakgrundsbilden kan vara samma för många objekt, den bör vara så detaljerad 
att objektets utbredning sedan kan ritas ut med dess hjälp. I avsaknad av en till-
räckligt detaljerad elektronisk karta kan skannade och geopositionerade skisser 
också användas.  
 

Objekt menyn Informationsmenyn
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Objektets utbredning ritas ut som en polygon i kartan och sparas sedan i ett 
lager. Kopplingen mellan objektet och polygonen sker via det unika 
objektnummret.  

 
Bild 8. Skapa objekt. 
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4.5.2 Lägga in information 
I dialogen Lägg in information, se bild 9, kopplas det dokument som ska läggas 
till databasen ihop med objektet via objektnumret. Dokumentet läggs till data-
basen via en hyperlänk om det finns i digitalt format. I dialogen finns en listbox 
med de objekt som sedan tidigare finns i databasen. Övrig information som 
matas in kan sedan användas vid sökning i databasen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 9. Lägg till information. 
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5 Analys 
Målet med det här examensarbetet var att ta fram en modell för hur 
miljöinformation kan samlas i ett enhetligt system. Detta mål kan sägas vara 
uppfyllt i och med att en användningsfallsmodell och en datamodell är fram-
tagen. Däremot är modellerna inte realiserade fullt ut i och med att det inte är 
möjligt att genomföra sökningar i databasen via kartan. Inga tester på databasen 
har genomförts.  
 

5.1 Analys av modellerna och applikationen 
De flesta av MRM konsults krav och önskemål, se sid. 21, har uppnåtts. 
Systemet kan hantera och hålla samman heterogen information. Det är enkelt att 
lägga in information och skapa nya objekt. Möjligtvis kan det krävas djupare 
GIS kunskaper för att lägga in bakgrundskartan om denna måste geoposition-
eras, dvs. placeras på rätt ställe i kartan. I enlighet med MRM konsults krav är 
applikationen helt uppbyggd på etablerad programvara och programspråk. I och 
med att datamodellen är uppdelad i två nivåer uppfylls kravet på att det ska vara 
möjligt att hantera både små och stora objekt och projekt.  
 
Det krav som inte uppfyllts är att det inte är möjligt att göra sökningar mot 
databasen, i och med detta är det inte heller möjligt att öppna dokument i andra 
program eller visa resultat i kartan. I kaptiel 6 diskuteras hur den fortsatta 
utvecklingen av applikationen kan tänkas se ut. 
 
Det finns ett syfte med att utveckla applikationen med enkelt gränssnitt i ett mer 
komplicerat program på det sätt som examensarbetet visar. Känns det krångligt 
och svårt att lägga in informationen blir systemet inte använt och då är det 
bortkastat. Med ett enkelt gränssnitt för att skapa objekt, lägga till och plocka ut 
information kan alla känna sig bekväma att använda den delen av systemet. Den 
som sedan vill göra mer avancerade sökningar och analyser har också de 
möjligheterna i ArcGIS. Detta medför att kravlistans punkt nummer sju, se sid 
21, kommer att vara möjlig att genomföra om informationen lagrats på 
databasanpassat format. Det är då möjligt att använda ArcViews egna analys-
funktioner på datat.    
 
Nedan har RUP som arbetsmetod i det här projektet utvärderats och de 
slutsatser som dragits av litteraturstudiens första del analyserats.  
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5.2 RUP som arbetsmetod 
Arbetsmetoden RUP är som nämnts tidigare framtagen för att passa allt från 
små till mycket stora projekt. I dessa sammanhang är ett enmans examensarbete 
som sträcker sig över ett halvår ett miniprojekt. Detta har inneburit att modellen 
skurits ner ordentligt. Dels för att det inte funnits tid att ta fram alla artefakter 
men också för att de inte skulle tillföra något nytt, de behövs inte för att 
definiera projektet eller för att öka samförståndet mellan mig och slutanvän-
daren. Att anpassa RUP till projektet har inte varit något problem eftersom att 
metoden är framtagen för att lätt kunna anpassas till olika typer av system.  
 

5.3 Analys av problemområdet 
Av litteraturstudiens första del framkommer att det runt om i Europa pågår flera 
projekt där GIS förs samman med miljö- och marksaneringsarbete. I de 
projekten är den främsta styrkan med GIS att den på ett bra sätt klarar att 
hantera mycket stora mängder data. Dessa kan sedan visas på ett tydligt sätt i 
kartan.  
 
Något system som stämmer helt in på examensarbetets tilltänkta användnings-
område har inte hittats. Av de system som studerats är GISsa det som ligger 
närmast. Där finns möjligheten att plocka fram fotografier och dokument från 
platsen. GISsa koncentrerar sig dock på schaktmassorna och deras analys-
resultat och förflyttningar. Detta skiljer sig från examensarbetets tänkta objekt 
som kan vara från mycket små till medelstora och inte nödvändigtvis innefattar 
schaktning av förorenade massor. Av de studerade systemen kan slutsatsen dras 
att ett system som håller samman information från provtagning, sanering och 
efterbehandling av förorenad mark är värdefull. Vinster kan göras både i tid och 
i pengar. Whole site approach visar också på att det egentligen inte finns någon 
begränsning i hur stora datamängder ett GIS kan klara av att hantera.   
 
Litteraturstudien har även visat att det inte finns några system som koncentrerar 
sig på att samla ihop redan befintlig information. Problemet med kunskaps-
återföring bör lösas från grunden och utifrån de förutsättningar som finns idag. 
Det är ett faktum att mycket av den information som behandlas idag fortfarande 
är i pappersformat. Att resultat från laboratoriet och provtagningar läggs direkt 
in i en databas förekommer, men betydligt vanligare är att den levereras i excel 
eller wordfiler. Även om trenden går mot mer databas anpassat format skulle 
det innebära att mängder av tidigare kunskap gick förlorad om ett sådant system 
infördes idag. Det skulle också innebära stora förändringar i arbetsrutiner för att 
anpassa informationen till en viss typ av databas.  
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6 Framtida utveckling 
I det här kapitlet diskuteras några fler tänkbara funktioner som kan läggas till i 
applikationen.  
 

6.1 Sökfunktioner 
Det naturliga steget efter att önskad information finns inlagd i databasen är att 
sökningar ska kunna göras för att plocka ut information. Dessa frågor kan 
utformas på en rad olika sätt. Tillexempel kan ett område markeras i kartan och 
som svar visas en lista med de dokument som finns inom det området. Frågor 
av typen, vilka geotekniska rapporter finns inom ett visst objekt, skulle också 
kunna ställas mot databasen. Svaret kan  ritas ut som klickbara punkter i kartan 
så att det blir möjligt att både var rapporterna finns och sedan också öppna och 
läsa önskad information.  
 
Det skulle också vara möjligt att ställa mer avancerade frågor av typen, var i det 
här objektet är kvicksilverhalten högre än ett visst gränsvärde. Svaret ritas ut 
som en föroreningskarta och kan sedan användas för redovisning. Sådana typer 
av frågor ställer dock större krav på vilket format data finns lagrat i.  
 

6.2 Datalagring  
Något som heller inte tagits upp i det här arbetet är hur datalagringen ska se ut. 
Ska t.ex. en kopia av varje dokument som läggs till i databasen läggas på en 
gemensam server eller ska den vara lagrad på ursprungsplatsen? Risken med att 
skapa en kopia av varje dokument är att uppdatering av originalet ger inkonsi-
stens i databasen dvs. att informationen i kopian inte stämmer överens med det 
som står i originalet. Det kan också bli utrymmeskrävande med dubbellagring. 
Å andra sidan skapas då en backup i och med kopian och det är dessutom 
enklare att manuellt gå in i databasen och leta reda på dokument än om infor-
mationen ligger på olika datorer.  
 

6.3 Loggbok  
En loggbok skulle kunna vara ett forum där användarna av systemet 
kontinuerlig för anteckningar om vad som händer på området. Tillexempel vilka 
undersökningar som beställs och utförs eller andra händelser som läckage och 
ombyggnationer. Loggboken skulle sedan kunna användas som minnes-
anteckningar för den som vill gå tillbaka och kolla upp vad som har hänt på 
platsen tidigare.  
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Den här modellen är framtagen med tanke på miljöarbete och den typ av infor-
mation som skapas där. Eftersom modellen hanterar alla sortens dataformat går 
den även att applicera på andra verksamhetsområden. Modellen kan komma till 
användning där det finns stora mängder divergent information, som är läges-
bunden, och som det idag inte finns något system för att organisera.  
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Bilaga 1 – Ordlista 
 
Användningsfallsmodell 
 Illustrerar systemets funktioner och tekniska miljö på ett sådant sätt att 
beställaren förstår den. Modellen fungerar som grund för analys, design och 
test.  
 
Artefakt 
Används som samlingsbegrepp för allt det som utvecklas under ett projekt. 
Artefakt kan vara dokument, modeller, modellelement, källkodsfiler, testskript, 
byggspecifikationer och komponenter [Lunell 2003].  
 
Databas  
En databas är en välorganiserad samling data. Det ska vara möjligt att på ett 
enkelt och flexibelt sätt kunna bearbeta, förändra och utvidga innehållet i en 
databas. Det skall också vara enkelt att göra olika slags planerade och 
oplanerade uttag. 
 
Development Case 
Beskriver hur RUP är anpassat till aktuellt projekt. 
 
GIS 
Geografiska informationssystem. GIS är ett samlingsbegrepp för programvara, 
teknik, data och organisation för att hantera lägesbunden information 
 
GIT 
Geografisk informationsteknik 
 
Heterogen information 
Information som finns lagrat i olika format tex. Rapporter (.txt, .doc), 
analysresultat (.exe, .dbf), resultat från provtagningar (.pdf, .exe), skisser (.jpg), 
fotografier (.gif, .jpg) 
 
Informationssystem  
Ett informationssystem är ett system för insamling, bearbetning, lagring, 
överföring och presentation av information. Ett informationssystems 
övergripande uppgift är att understödja problemlösning och/eller beslutsfattande 
inom ett visst område. [Andersen 1994] 
 



 

38 

In situ-metoder 
Saneringsmetoder som utförs på plats utan att de förorenade jordmassorna grävs 
upp. 
 
Miljöinformation 
I rapporten innefattar miljöinformation den dokumentering som görs vid 
miljöundersökningar, inventering och provtagningar. Till miljöinformation hör 
också de kartor, skisser och foton som kan kopplas samman med platsen i fråga. 
 
 
Spatiala data 
Spatiala data är rumsliga data, data kopplat till geografiska koordinater. 
 
UML 
Unified Modeling Language är ett standardiserat beskrivningsspråk för att 
beskriva mjukvarusystem. 
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Bilaga 2 - Projektplan 
 
 

  Vecka 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
Moment Delmoment                                 

1 a X X         L        L              
2 b   X X X      E       E              

  c           D  X X X   D              
  d         X  I       I              

3 e      X X X   G       G              
  f                       X X X X     

4 g                           X     X X X  
 
1 Projektplanering         
  a. projektplanering  
        
2 Förstudie 

  b. litteraturstudie - ArcObjects 
  c. litteraturstudie – Miljösystem och Systemutveckling 
  d. ta reda på MRMs önskemål och krav   
  

3 Datamodellering 
  e. förberedande arbete inför applikationsutveckling (programmering VBA) 
  f. bygga applikationen 
  

4 Rapportskrivning 
  g. skriva rapport 


