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1 FÖRORD

Det avslutande momentet under den treåriga GIS-Utbildningen i Kiruna, vid Luleå Tekniska
Universitet, utgörs av ett examensarbete som omfattar 10 poäng. Arbetet skall avhandla
Geografisk Informationsteknik och visa på studentens förmåga att tillämpa de kunskaper och
färdigheter som denne har förvärvat sig under studietiden.

Mitt examensarbete utfördes under våren 1998 på uppdrag av SMC, Spatial Modelling Centre
i Kiruna, där jag även utförde arbetet. Jag har haft stor hjälp av mina handledare Eva
Alfredsson, SMC och Jonny Siikavarra, Kiruna Soft Center. Stor hjälp  har jag även fått av en
rad andra personer, ingen nämnd ingen glömd.

Kiruna den 10 december 1998

Magnus Andersson
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2 ABSTRACT

The purpose of this work for diploma is to build a geographic database containing information
about the recycle facilities in the town of Kiruna. The work is devided into several different
stages.

• Data acquisition.

• Compile the information.

• Build a geographic database.

• Create a connection between the database and the ArcView application.

• Evaluate the final results.

When compiling the gathered information it was discovered that a key information was
missing. There was no geographical determination of the position. The positions was manual
geocoded by using the adresses. When compiling the information, the waste was devided into
different fractions. For the compilation of the information a database in MS Access was
created. The database was built to make it easier too combine and make use of the
information.
The connetion between the database and the GIS program, used to display the information on
a digital map, was made with linked files.
Future analyses and modifications on the whole application are to be done of SMC.
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3 SAMMANFATTNING

Målet för detta examensarbete är att bygga en geografisk databas över de platser inom Kiruna
stad som tar emot och samlar in återvinningsbart avfall. Arbetet har bestått av de följande
momenten.

• Samla in information.

• Sammanställa den insamlade informationen.

• Bygga upp en geografisk databas.

• Skapa en koppling mellan databashanterarsystemet och ArcView för datautbyte.

• Utvärdera det slutliga resultatet.

Vid sammanställningen av indata upptäckes det att informationen saknade en väsentlig del för
att kunna användas i ett geografiskt informationssystem. Det fanns ingen geografiskt
lägesbestämning av platserna. Dessa fick manuellt geokodas genom att använda platsernas
adresser.
I sammanställningen av indata ingick också att ta reda på vilka de olika fraktionerna av
återvinningsbart avfall var.
För att sammanställa informationen så byggdes en databas i Access. Detta gjordes för att
kunna kombinera och hantera all den insamlade informationen.
Kopplingen till ArcView skapades genom länkade tabeller.
Analyser och framtida modifieringar av databasens innehåll kommer SMC utföra.
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5 INLEDNING

5.1 Bakgrund

En ny avfallsskatt, som föreslogs 1/1-98, kräver en bättre kontroll på hantering och
deponering av avfallet. Den nya skatten innebär att man måste betala en avgift på 250 kr per
ton sopor, som man deponerar på en soptipp. Detta bidrar till att avfallet och dess hantering,
åter lyfts fram i rampljuset. SMC - Samhällsgeografiskt MiljöCentrum - forskar bl a inom
området mänskliga aktiviteter kontra miljöpåverkan. För att en övergripande kontroll över
avfallshanteringen i Kiruna ska vara möjlig, ska nu SMC skapa en geografisk databas,
innehållande Kirunas återvinningsstationer, dvs alla platser där man kan lämna
återvinningsbart avfall. Dessa platser kan var allt från batteriholkar placerade i livsmedels
affärer till platser där man återvinner miljöfarliga kemikalier.
Den slutliga databasen är tänkt att kunna användas för olika studier, t ex optimal placering av
återvinningsstationerna. En annan användning av databasen är att informera kommun-
invånarna om vart dessa återvinningsstationer finns utplacerade, på ett lätt och överskådligt
sätt.

5.2 Syfte

Syftet med mitt examensarbete är att samla in information om var man kan lämna
återvinningsbart avfall. Vidare lagra och strukturera denna information i en databas.
Databasen ligger sedan till grund för presentationen av information och bearbetning och
analyser i SMCs fortsatta forskning.

5.3 Målet

Målet är att få en applikation som tillåter att på ett enkelt sätt kunna lägga till ny information,
ändra befintlig information och presentera information om Kirunas återvinningsstationer.
Denna applikation ska även vara så användarvänlig att man ska klarar av att underhålla och
uppdatera den utan alltför omfattande datorvana. En annan del av målet är att skapa denna
applikation samt en rapport och få dessa två godkända.

5.4 Begränsningar

Databasen innehåller enbart återvinningsinformation om platser inom Kiruna stad, där man
kan lämna en viss fraktion. Databasen innehåller inte rutter för tömning av insamlings-
behållarna. Rapporten förutsätter att läsaren har grundläggande kunskaper i GIS och för
programvarorna ArcView och Access.
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6 INSAMLING AV DATA

Av tradition har datainsamlingen varit och är fortfarande den del i ett GIS system som tar
mest tid och resurser. Eftersom kvalitén på indata till ett GIS system direkt är avgörande för
hur tillförlitligt resultatet kommer att bli, finns det all anledning att lägga ner en stor del av
tiden och resurserna på datainsamlingen. Det finns alltså anledning att vara noggrann då det
gäller att sammanställa indata. En förutsättning för indata till GIS system är att det måste
finnas någon sorts geografisk koppling, tex. koordinater, för att kunna använda informationen.
Den indata som behövdes för att kunna göra detta examensarbete kan i stora drag samman-
ställas till de nedanstående punkterna.

• Förteckning över återvinningsstationerna.

• Geografisk lägesbestämning av platserna där återvinningsstationerna är placerade.

• En bakgrundsbild i form av en digital karta, som möjliggör orientering.

För att få tag på information till databasen kontaktades en rad företag och myndigheter som
arbetar med återvinning och avfallshantering. Företagen och myndigheterna kontaktades
genom antingen besök, email eller telefonsamtal.
Den information som samlades in saknade en viktig faktor. Det fanns inga koordinater utan
bara adresser. Detta medförde att informationen måste geokodas. Då fanns det två olika
alternativ. Antingen kunde man geokoda automatiskt med hjälp av adressen, en så kallad
adressmatchning eller så kunde man geokoda manuellt. Att geokoda manuellt går till på så
sätt att man på en digital karta identifierar platsen och får på så sätt tag på koordinaterna. Det
senare alternativet valdes, dvs att geokoda manuellt.
Eftersom platserna, där man kan lämna återvinningsbart material skulle presenteras på en
digital karta så kontaktades Lantmäteriet / Metria i Kiruna, Av dessa fick jag ta del av Kiruna
adresskarta. Denna adresskarta ligger till grund för den digitala presentationen i ArcView.

Nedan är en förteckning på de företag och myndigheter som kontaktades.

Miljökontoret i Kiruna Fjärrvärmeverket
Mary Rosenfors, 0980-705 75 Expeditionen, 0980-707 25
Mats Lahti, 0980- 704 01 Miljöfarligt avfall, 0980-707 23

SOPSTATIONEN                                               SAVO BILVÅRD,

Se Fjärrvärmeverket. Bengt Varanpäärä, 0980-127 62

MILJÖTEKNIK ORBIT AB,                           IL RETURPAPPER,

Olavi Hedman, 0920-235103 Staffan Gnell, 0920-50 900

DALO MILJÖTRANSPORT,                           LANTMÄTERIET / METRIA I KIRUNA,

Daniel Lundgren, 0929-131 80 Anders Berg, 0980-670 97

REPA registret
www.repa.se
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6.1  Informationsmodellen

 En informationsmodell beskriver hur själva informationen skall vara uppbyggd, dvs
databasens struktur. Modellen visar på ett enkelt sätt vad som ska ingå i databasen samt hur
informationen förhåller sig till annan information. Modellens utveckling styrs av behovet på
utdata samt den tillgängliga informationen. Informationsmodellen är därför unik och måste
modifieras om man vill applicera applikationen på en annan ort. Modellen som utvecklades
framgår av figur 1.

Figur 1 - Informationsmodellen

• En plats är här ett ställe där allmänheten kan lämna restprodukter, sk återvinningsstation,
En plats har ett visst unikt platsnamn. En plats ligger vid en gatuadress och har eventuellt
ett postnummer. En plats ligger även på en ort, har X och Y koordinater samt är av en viss
typ. Man kan även knyta övrig information till en plast.

• På en plats kan man lagra en eller flera fraktioner.

• En fraktion har ett visst unikt fraktionsnamn. En fraktion är av en viss typ, miljöfarlig
eller icke miljöfarlig. En fraktions mängd mäter man med en enhet. Man kan även knyta
övrig information till en fraktion.

• En plats kan ha en eller flera kontaktpersoner.

• En kontaktperson har ett unikt namn och kan ha ett eller flera telefonnummer som man
kan nå personen på.

Platsnamn
Gatuadress

Postnummer
Ort

X koordinat
Y koordinat

Platstyp
Övrig Info

Fraktionsnamn
Fraktionstyp
Mängdenhet
Övrig Info

Kontaktpersson
Telefonnr#1
Telefonnr#2

En plats kan ha en /
flera kontaktpersoner

På en plats kan man
lämna en / flera

fraktioner
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6.2 Sammanställning av fraktioner

Eftersom databasen bygger på att det finns olika fraktioner som man kan lämna på olika
platser så måste de fraktioner som ska ingå i databasen definieras. Nedan följer en förteckning
på de olika fraktionerna, en förklaring för vad varje fraktion innehåller samt var dessa
fraktioner generellt skall lämnas. Fraktionsnamnen är inte officiella utan används enbart i
detta arbete för att lättare ge förståelse för vad de enskilda fraktionerna består av.

• Allpapp, dvs tidningspapper, kartong, wellpapp osv, lämnas i avsedd behållare på
återvinningsstationerna.

• Aluminiumburkar, dvs öl och läskburkar i aluminium, lämnas i butikernas återvinnings-
och retursystem.

• Bilbatterier, dvs batterier till bilar, skotrar, motorcyklar osv, producentansvar dvs
producenten har ansvar för att varan han producerar återvinns, lämnas in till närmaste
bensinstation eller till Kiruna Bilskrot AB.

• Bildäck, dvs däck till bilar, bussar, motorcyklar, släpvagnar osv, producentansvar, lämnas
till närmaste bensinstation, bilhandlare som säljer bildäck eller till TGA på industrivägen.

• Brännbart avfall, dvs avfall som är brännbart t.ex. trä, lämnas till värmeverket för att
förbrännas och ge energi.

• Elektronikavfall, dvs kasserade datorer, tv apparater osv, lämnas till närmaste
återförsäljare.

• Färgat glas, lämnas i avsedd igloo.
• Hushållsopor, dvs avfall som innehåller matrester och andra hushållsopor, lämnas till

värmeverket för att förbrännas och ge energi.
• Kemikalier, dvs miljöfarliga kemikalier som thinner, lacknafta, färgrester osv, lämnas till

värmeverket.
• Lysrör, dvs trasiga lampor och lysrör, lämnas till värmeverket.
• Metall, dvs all metall som inte återvinns på andra sätt, lämnas till ”Skrotjohan”.
• Ofärgat glas, lämnas i avsedd igloo.
• Olja, dvs farligt avfall som innehåller olja eller oljeblandat vatten, lämnas till soptippen

eller till kommunen.
• Parkavfall, dvs träd och växt avfall, kan lämnas till soptippen eller till värmeverket.
• PET flaskor, dvs returflaskor av PET typ, lämnas i butikernas återvinnings- och

retursystem.
• Plast, dvs allt plastavfall som inte ingår i något typ av retursystem. För närvarande finns

det ingen återvinning för plast i Kiruna kommun.
• Småbatterier, dvs hushållsbatterier, lämnas i avsedda holkar.
• Vitvaror, dvs kylskåp, frysar, spisar osv, lämnas till SAVO Bilvård för demontering.

6.3 Bakgrundskartan

För att kunna presentera informationen från databasen behövdes en bakgrundskarta över
Kiruna. Av Lantmäteriet / Metria fick jag ta del av Kiruna adresskarta. Adresskartan visar
byggnader, plangränser, fastighetsgränser och övriga gränser inom Kiruna stad. Den
informationen räcker till att använda som en bakgrundskarta, för att användarna lättare ska
kunna orientera sig.
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7  APPLIKATIONSUTVECKLING

För att kunna använda och kombinera all information som samlats in om återvinnings-
stationerna, var det lämpligt att bygga upp en databasapplikation. En sådan byggdes därför
upp i Access 97. Att det blev Access 97 som databas beror på att det är en enkel och
användarvänlig programvara som ingår i MS Office paketet, vilket medför att slutanvändaren
inte måste investera i en dyrbar databashanterare.

För att presentera informationen på en digital karta byggdes en applikation i programspråket
Avenue till ArcView. Att just ArcView valdes som programvara beror på att jag kommit i
kontakt med detta program inom utbildningen och ville lära mig mer om detta program.
Användaren ska inte behöva bekymra sig om hur själva applikationerna är uppbyggd utan det
ska fungera som en enda applikation. Allt som användaren ska komma i kontakt med är en
rad enkla och lättanvända formulär och kartor. Genom att med hjälp av musen klicka på vissa
knappar ska användaren lätt kunna förflytta sig mellan de olika formulären.
För att underlätta när man lägger till nya platser är det gjort så att man med en enkel knapp-
tryckning kommer in i ArcView applikationen. Där kan man genom att trycka på en särskild
knapp markera direkt på kartan vart den nya platsen som man vill lägga till är placerad. Skulle
man trycka på fel plats så är det bara att upprepa proceduren i ArcView och markera den nya
platsen. När man är nöjd med placeringen återgår man till Access applikationen och den valda
platsens koordinater läggs automatiskt in i rätt tabell.

Genom att skapa en databas med uppgifter om platser, fraktioner och kontaktpersoner m.m.
förenklar man betydligt för planeringen av nya och ändringen av befintliga återvinnings-
stationer. Man får en bättre överblick över all information samtidigt som man på ett betydligt
lättare sätt kan uppdatera och underhålla data vid förändringar. I ArcView kan man bestämma
lämpliga placeringar på nya eller befintliga återvinningsstationer genom att ta med tex.
befolkningsdata över staden.
Svårigheten med att bygga upp denna databas är att jag inte var helt säker vad för slags
uppgifter som användaren vill kunna få ut ur denna. Det är viktigt att man vid uppbyggnaden
av en databas tänker på att få med alla tänkbara förhållanden, så att man inte begränsar
möjligheterna med databasen till något som inte stämmer med verkligheten.
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7.1 Datamodellen

Med informationsmodellen, se figur 1, som grund gjorde jag en datamodell, se figur 2. Denna
modell ligger till grund för uppbyggnaden av databasen. I datamodell finns alla tabeller och
relationerna mellan dessa samt unika nycklar m.m.

Figur 2 – Datamodellen

Databasen består av åtta stycken tabeller som är relaterade till varandra på ovanstående sätt.
Vidare finns det en rad frågor som är byggstenar till formulären som användaren kommer i
kontakt med.
Applikationen bygger på idén att man ska välja en fraktion som man vill veta mer om. Efter
att man valt fraktion får man se en rad uppgifter om platserna där man kan lämna den valda
fraktionen på. Dessa uppgifter är platsens namn, adress, kontaktpersonens telefonnummer och
övrig information. Därefter kan man välja att få se platsernas läge på adresskartan i ArcView,
välja en ny fraktion, skriva ut uppgifterna, återgå till huvudmenyn eller att avsluta
applikationen.
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7.2 Startmenyn

När man startar databasapplikationen Kiruna återvinningsdatabas kommer man till
huvudmenyn, se figur 3. Där står det allmänt om applikationen samt finns tre stycken
knappar. Genom dessa tre knappar finns det tre stycken olika alternativ för att gå vidare i
applikationen. Dessa tre alternativ är:

1. Att avsluta applikationen, detta gör man genom att välja knappen längst till vänster märkt
”Avsluta databasen”. Väljs denna funktion så kommer databasapplikationen och Access
att avslutas.

2. Att presentera en fraktion genom att välja knappen i mitten märkt ”Välj en fraktion för
presentation”.

3. Sista alternativet är att välja knappen längst till höger, märkt ”Lägg till eller ändra”.
Genom att välja denna funktion kommer man till databasapplikationens ajourhållnings-
funktioner. Där finns möjligheten att ändra befintliga platser och fraktioner eller lägga till
nya platser och fraktioner.

Figur 3 – Startbilden för applikationen.
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7.3 Presentera en fraktion

Om alternativ 2, att presentera en fraktion, väljs kommer man till figur 4. Där finns en lista på
de fraktioner som just nu ingår i databasen. Genom att trycka på önskad fraktion, se figur 4,
får man ta del av informationen om den just valda fraktionen, se figur 5.

Figur 4 – Val av fraktion att presentera.

Figur 5 – Information om den valda fraktion.

När en fraktion valts för presentation kommer man fram till figur 5. Detta formulär
presenterar informationen om den valda fraktionen med avseende på platsnamn, gatuadress,
telefonnummer, alternativt telefonnummer samt övrig information. Därefter har man fem
olika alternativ för att gå vidare.

1. Att avsluta hela applikationen genom att välja knappen märkt ”Avsluta”.

2. Välja en ny fraktion som ska presenteras genom att välja knappen märkt ”Välj en ny
fraktion”.

3. Återgå till huvudmenyn genom att välja knappen ”Till huvudmenyn”.

4. Välja att skriva ut en rapport med informationen om fraktionen, genom att välja knappen
”Skriv ut rapport”.

5. Välja att visualisera platserna på en digital karta genom att välja knappen ”Visa platserna
på en digital karta”. Väljer man detta så startas ArcView applikationen och man får se
platsernas läge på kartan över Kiruna.
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7.4 ArcView applikationen

ArcView applikationen, se figur 6, som används till att presentera och delvis lägga till platser
består av fem teman. Av dessa fem olika teman kommer fyra från adresskartan. Det femte
kommer från Access databasen och innehåller koordinaterna och platsnamnet för platserna där
man kan lämna den valda fraktionen.

• Planinformation, skiktet kommer ifrån adresskartan och innehåller information från
statsplanen. Det är detta tema som man först ser när man startar applikationen.

• Byggnader, skiktet kommer ifrån adresskartan och innehåller de flesta byggnader inom
Kiruna stad.

• Namn, skiktet kommer ifrån adresskartan och innehåller områdesnamn, tex. Högalid, och
vissa namn på offentliga platser. Detta skikt är inte synligt vid användning av
applikationen, men kan med lätthet göras synlig om så önskas.

• Övrigt, skiktet kommer ifrån adresskartan och innehåller övriga gränser.

• Vald fraktion, skiktet kommer ifrån Access databasen och innehåller platsnamn och
koordinater för platserna där den valda fraktionen kan lämnas.

Två nya funktioner, som är kopplade till knappar, finns i applikationen. Med den ena
funktionen återgår man till Access applikationen. Denna knapp har utseendet av en dubbelpil
som pekar åt vänster.
Den andra funktionen är kopplad till en knapp som symboliseras av en kartnål. För att lägga
till en plats trycker man på knappen och markerar platsen man avser på kartan. Efter att
platsen markerats kommer en informationsruta upp som talar om att platsen är tillagd och en
punkt markerar platsens läge. När man är klar så trycker man på knappen för att återgå till
Access applikationen.
När man valt att presentera en viss fraktion genom att i Access välja att visa platserna på en
digital karta så startas ArcView applikationen, se figur 6. Då skapas ett tema som heter Vald
fraktion. Detta tema är ett händelsetema, dvs det betyder att informationen som ligger till
grund för temat hämtas från databasen varje gång ArcView applikationen startas. Platserna
där man kan lämna den valda fraktionen markeras genom en röd stjärna.

Figur 6 – Exempel på grafisk presentation av fraktionen.
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8 AJOURHÅLLNING AV DATABASEN

För att en databas ska kunna användas måste den ajourhållas regelbundet. En databas som inte
ajourhålls regelbundet blir snart inaktuell och då förlorar man både värdet av att samla
informationen i en databas samt alla investeringar som gjorts vid uppbyggandet av databasen.
För att ajourhålla databasen på ett enkelt och smidigt sätt krävs det något form av verktyg.
Detta verktyg startas när man väljer det tredje alternativet i huvudmenyn, att lägga till eller
ändra. När detta alternativ valts öppnas formuläret i figur 7. Där kan man välja att uppdatera
platser eller fraktioner. Väljs funktionen att uppdatera platser så kommer man till formuläret i
figur 8.

Figur 7 – Val av ajourhållningsfunktion.

Figur 8 – Exempel på ajourhållning av platser.

Genom att använda knapparna längst uppe i högra hörnet förflyttar man sig mellan de olika
posterna. När man ändrar något i ett eller flera fält så bör knappen som heter ”Spara post”
användas. När man vill ta bort en plats bläddrar man fram till den avsedda platsen, trycker på
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knappen märkt ”Ta bort post”. Skulle en ändring eller borttagning göras av misstag kan
funktionen ”Ångra post” användas. För att lägga till en ny plats används funktionen ”Lägg
till post”. För varje plats skall en rad uppgifter fyllas i.

• Platsnamnet, måste vara unikt eftersom det används som nyckel mellan de olika
tabellerna.

• I fälten Gatuadress, Postnummer och Ort, fyller man i platsen gatuadress, postnummer
och ort. Kiruna är standardvärdet för orten.

• Fälten för X och Y koordinater måste fyllas i eftersom det är dessa som ligger till grund
för ArcView presentationen. Genom att trycka på knappen ”Markera platsen på kartan”,
till höger om fälten för koordinaterna, kommer man till ArcView. Där får man sedan välja
vart platsen ligger genom att markera platsen på kartan.

• När man ska lägga till fraktioner som man knyter till platsen så kan man välja dessa
genom att trycka på pilen som pekar nedåt alldeles till höger om fältet i fraktionsrutan. Då
får man en kombinationsruta där man väljer fraktion genom att klicka på den man vill
lägga till. Vill man ta bort en fraktion ställer man sig på den valda fraktionen så att den
blir markerad. Därefter trycker man på knappen till höger om fraktionsnamnet med en pil
och ett kryss.

• För att lägga till en kontaktperson så måste man skriva ett unikt namn i fältet för
kontaktpersonen. Om man inte vet något namn på kontaktpersonen så kan man skriva
platsnamnet. Därefter kan man fylla i telefonnummer, email eller passande text. Man har
50 tecken till förfogande för att skriva information om kontaktpersonen. För att ta bort en
kontaktperson så gör man på samma sätt som för en fraktion.

När man valt att lägga till eller ändra en plats kommer man åter in i ArcView applikationen ,
se figur 6. Där kan man, genom att använda sig av funktionen som beskrivs ovan, lägga till en
plats. Skulle fel plats markeras så är det bara att göra om proceduren tills rätt plats är
markerad. Access applikationen sparar koordinaterna från den plats som sist lades till.
Väljs alternativ 2 på figur 7, fraktion, så kommer man till formuläret nedan, se figur 9.

Figur 9 – Exempel på ajourhållning av fraktion.
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Detta formulär fungerar på samma sätt som formuläret där man kan ändra och lägga till
platser, se figur 8, vad avser förflyttning och postoperationer. Här är det dock lite annorlunda
uppgifter som ska läggas till.

• Fraktionsnamn, är det unika namnet på fraktionen.

• Mängdenheten, är den enhet som man mäter mängden av fraktionen i tex ton eller liter.

• Fraktionstypen anger om fraktionen är klassad som miljöfarligt avfall eller icke
miljöfarligt avfall.

• Övrig information, där kan man skriva in annan information som rör fraktionen, tex
brandfarlig, cancerframkallande osv.

För att lägga till eller ändra mängdenhet och fraktionstyp väljer man lättast bland de olika
alternativen genom att trycka på pilen strax till höger om fältet. Då får man en lista på de
olika alternativen och klickar på det alternativ som passar bäst.

9 KOPPLINGEN MELLAN ARCVIEW OCH ACCESS

Eftersom applikationen bygger på två olika programvaror, Access för att lagra information
och ArcView för att presentera information, så måste ett utbyte av information mellan dessa
två program ske. Det finns en rad olika möjligheter för att göra detta, i denna applikation
används så kallade länkade filer. Det innebär i detta fallet att det finns två filer av dBase4 typ,
dels TillAV.dbf samt Koord.dbf. Dessa två filer är länkade till både Access och ArcView
vilket medför att man på ett enkelt och smidigt sätt kan utbyta information mellan
programmen.
Filen TillAV.dbf genereras av ett makro i Access när man väljer att få en fraktion presenterad
på en digital karta, se figur 5. Den genererade filen innehåller platsnamnen och koordinaterna
på de platser som man kan lämna den valda fraktionen på. Denna fil ligger sedan till grund för
ett händelsetema i ArcView som markerar platserna på kartan med hjälp av röda stjärnor.
Filen Koord.dbf genreras av ArcView när man vill lägga till en plats på kartan, se figur 8.
Denna fil innehåller platsens X och Y koordinater, som sedan läggs in i Access databasen.
Ett annat alternativ vore att använda sig av så kallade ODBC, (Open DataBase Connection),
där man med hjälp av SQL, (Structured Query Language), kan överföra information mellan
databasen och ArcView applikationen. Denna variant kräver mer inställningar och medför att
installation och flyttning av hela applikationen blir betydligt svårare. Därför valdes länkade
filer som överföringsmedium.

I figur 10 redovisas en enkel modell över datautbytet mellan programvarorna med hjälp av de
länkade filerna.

Figur 10 – Schematisk bild av kopplingen mellan ArcView och Access.

Access
applikationen

ArcView
applikationen

Koord.dbf

TillAV.dbf
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10 SLUTSATS

Testning av applikationen har enbart gjorts av mig själv under utvecklingens gång samt en
kontroll av att alla funktioner fungerar som det är tänkt när applikationen var klar. Ingen test
har gjorts av användare i deras miljö.
Fullständigheten på databasen kan enbart uppskattas. Genom att välja ut ett antal stickprovs-
områden och räkna möjligheterna till att lämna återvinningsbart avfall och jämföra dessa
möjligheter med databasen fick jag en fullständighet på 85%. Detta värde måste ses som ett
relativt högt värde. Det realistiska värdet för hela databasen uppskattar jag till ungefär 80
procents fullständighet.
Att valet av bakgrundskarta blev Kiruna adresskarta beror på att primärkartan, som jag först
undersökte, innehåller för mycket information som kan förvirra användaren av applikationen.
Om man enbart tar med den väsentligaste informationen från primärkartan så får man en karta
som är närmast identisk med adresskartan.
Ajourhållningen av databasen måste ske regelbundet och efter regler som slutanvändaren
själv får anpassa efter sina behov. Ajourhållningen bör ske av en person som är väl insatt i
återvinningsproblematiken samt även har en del lokalkännedom. Detta för att hålla eller
möjligen öka nivån på fullständigheten.
Analyser genom att samköra databasen med annan information kommer SMC att göra.
Återvinningsdatabasen kan man förutom att använda till att göra analyser på, använda för att
på ett enkelt och lättöverskådligt sätt presentera möjligheterna med geografiska
informationssystem.
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