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Förord

Denna uppsats utgör ett examensarbete för en filosofie magisterexamen i Naturgeografi motsvarande 
20 poäng. Parallellt utgör den också böljan på ett längre projekt beställt av Statens räddningsverk 
(Räddningsverket) vilket till största delen kommer att utföras inom projektet för 
Miljökonsekvensanalys vid Försvarets Forskningsanstalt (FOA), avdelningen för NBC-skydd i 
Umeå. Resultaten från arbetet med uppsatsen visar att det är fullt möjligt att bedriva fortsatt 
utvecklingsarbete med miljöolyckskartan som grund då både idé, kunnande och teknik finns.
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Abstract
The GIS (Geographic Information System) is a new tool with rapidly expanding applications for our 
society. New ways to use this method are discovered. This project is one of these new means of 
handling spatial data and using GIS as a tool.

The Rescue Service at the Umeå municipality has requested an “Environmental Sensitivity Map” 
(ESM) in GIS-format. Such an interactive map would be an aid in the work that follows after for 
example a road accident involving leakage of chemicals that could contaminate the surrounding 
environment.

The main purpose of this project was to prove the feasibility of creating an interactive functional 
map with available data and software i.e. no spatial data has been digitized just in order to be part of 
this map. The project consists of three parts. First issue was to create the ESM by joining existing 
digitized maps over sensitive environments in the municipality. The ESM is presented in a GIS- 
environment called Arc View 3.0a™. The second issue was to create an index on the sensitivity for 
each type of environment, i.e. to classify the sensitivity of valuable areas. During this classification 
consideration is taken to the nature of the evaluated objects whether it is of biological or geological 
interest. The third operation was to create a user-modified version of ArcView that makes the ESM 
easy to use so that it will present correct information without demands upon the user to be familiar 
with GIS-instruments. The input data used in the present model includes biological and geological 
areas, which are important according to available inventories. Also, protected areas around larger 
groundwater supplies have been included.
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Sammanfattning
Räddningstjänsten i Umeå kommun har uttryckt ett behov av en karta över de områden inom 
kommunen vilka är av vikt att ta hänsyn till i händelse av ett kemikalieutsläpp i forsta hand från 
trafikolyckor där transporter av farligt gods är inblandade. Detta har lett till ett samarbetsprojekt 
mellan bland annat FOA NBC-skydd och Statens räddningsverk (Räddningsverket). Föreliggande 
examensarbete behandlar projektets första fas där en MiljöKänslighetsKarta (MKK) i GIS-miljö 
över Umeå kommun skall skapas och till vilken en användarmodul skall konstrueras och appliceras. 
Det inledande arbetet har bestått i att sammanställa befintligt digitaliserat kartmaterial över 
skyddsvärda områden avseende bland annat naturgeografisk och biologisk karaktär. Det bedömda 
skyddsvärdet hos de objekt som ligger till grund för MKK kommer att, efter sammanslagning av 
samtliga kartskikt, ge ett totalvärde vilket i sin tur ligger till grund för 
skyddskänslighetsklassificering av områden.
Vid framtagandet av MKK har ArcView 3.0a samt PC ARC/INFO 3.5 använts. ArcView och 
programspråket Avenue har nyttjats som grund för den användarmodell med vilken MKK kan 
utforskas. MKK är ingen rigid slutprodukt. Den är istället möjlig att uppdatera om nya skyddsvärda 
områden tillkommer eller om en annan bedömning av aktuella skyddsvärden är nödvändig att 
genomföra.

I sitt nuvarande skick bör det beaktas att MKK enbart innehåller de skyddsvärda områden vilka har 
funnits tillgängliga i digitalt format och därför bör områden vilka inte är klassificerade inte heller 
bedömas som icke skyddsvärda. MKK kan i detta skede användas av räddningstjänsten främst som 
ett informerande verktyg vid utforsknings och planeringsarbete men användarmodellen gör att MKK 
även kan användas som rådgivande verktyg vid skarp utryckning.

Nyckelord: GIS, KEMSEK, Miljöolyckor, Kemikaliespill, Risk
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1. Bakgrund/Inledning
Räddningstjänsten i Umeå kommun har efterfrågat en digital karta som bland annat innehåller en 
sammanställning av skyddsvärda områden vilka kan bedömas vara känsliga för utsläpp av 
kemikalier. Sådana utsläpp kan ske i samband med exempelvis trafikolyckor med farligt gods 
inblandat. Syftet med kartan är att underlätta bedömningen av vilka åtgärder som bör sättas in efter 
ett utsläpp och hur snart detta måste ske. Denna förfrågan har lett fram till att FOA NBC-skydd, 
Räddningstjänsten i Umeå, Miljökontoret och Tekniska kontoret i Umeå kommun, Västerbottens 
läns Länsstyrelse och Statens räddningsverk (Räddningsverket) har inlett ett samarbetsprojekt i syfte 
att ta fram en MiljöKänslighetsKarta (MKK) över Umeå kommun. MKK innebär en 
sammanställning av skyddsvärda områden i Umeå kommun och vid sidan av utvecklingsarbetet med 
denna karta ska en prototyp av en användarmodell i GIS-miljö (Geografiska Informations System) 
tas fram (Liljedahl 1997). Föreliggande examensarbete behandlar dessa båda uppgifter, och är att 
betrakta som en metodutveckling då det, författaren veterligen, inte finns några tidigare 
publikationer över liknande arbete. Däremot finns tidigare arbeten där miljö och GIS kopplas 
samman, till exempel har de flesta kustlänen helt eller delvis tagit fram miljöatlaser som på regional 
nivå dokumenterar kustområden och större sjöar ur olycksperspektiv, som t ex att ett oljebälte driver 
in mot kusten (Cronert 1995). En jämförande undersökning mellan MKK och tidigare publikationer 
där MKK kan appliceras redovisas i kommande FOA-rapporter (Liljedahl, mund.). Arbetet 
finansieras delvis av SRV, Enheten för miljö och kärnenergi, Karlstad.

Arbetet kan delas in i tre delmoment. Det första gäller att sammanställa befintliga digitaliserade 
kartor över skyddsvärda områden inom Umeå kommun. Det andra delmomentet syftar till att 
utforma ett system för klassificering och viktning av de olika skyddsvärda områdenas attribut. Detta 
för att möjliggöra en effektivare bedömning av en olyckssituation i ett visst område. En 
frågeställning som kan bli nödvändig att besvara vid en olycka är om en skalgrusförekomst är lika 
viktig att sanera snabbt som ett inre skyddsområde för vattentäkt? Arbetets tredje delmoment går ut 
på att skapa en förenklad användarversion med hjälp av de möjligheter som finns inom mjukvaran 
ArcView 3.0a samt med programmering i programspråket Avenue. Användarversionen ska kunna 
användas till att visa MKK efter specificerade önskemål samt på ett enkelt sätt åskådliggöra de fakta 
och bedömningar som har legat till grund för klassificeringen av ett område.
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1.1 Syfte och målsättning
Syftet med detta arbete är dels att undersöka förutsättningar och möjligheter för att skapa en digital 
MKK, dels att applicera en användarmodul på densamma. Användarmodulen skall vara så enkel att 
den skall kunna hanteras av en person utan GIS-kunskaper. Miljökänslighetskartan skall dessutom 
vara uppdateringsbar. I nutid ska MKK kunna användas som ett hjälpverktyg vid planeringsarbete 
och insats vid kemikalieolyckor.

FOA NBC-skydd har, på uppdrag av Räddningsverket, arbetat fram ett koncept på en digital 
åtgärdsmodell som skall kunna användas vid olyckor med kemikalier. Projektet kallas KEMSEK 
(Kemikalier - Spridning Effekt Konsekvens) och befinner sig nu i ett inledande skede där en av de 
första uppgifterna är att sammanställa en MKK över känsliga områden i Umeå kommun samt att 
skapa en användarmodell (Liljedahl 1997). KEMSEK kan ses som en vidareutveckling av MKK där 
man avser att bygga in en databas över olika kemikalier samt att koppla denna till modeller för 
beräkning av kemikaliespridning i luft, mark och grundvatten. Målet med KEMSEK är att 
användaren, till exempel räddningstjänsten eller kommunernas miljökontor, ska kunna optimera 
insatsen och därmed minimera miljöpåverkan vid en kemikalieolycka. En viktig intention med detta 
examensarbete har varit att påvisa möjligheterna att använda miljökänslighetskartan och dess 
applikationer vid utvecklingen av KEMSEK (Räddningsverket 1998).

1.2 Områdesbeskrivning
Umeå kommun är vald till pilotkommun för KEMSEK varför det faller sig naturligt att göra MKK 
för densamma (figur 1). Valet av Umeå kommun beror dels på det redan pågående arbetet vid 
Räddningstjänsten Umeå och dess önskan att få fram denna karta och dels på att Sveriges 
Geologiska Undersökning (SGU) kommer att genomföra en hydrogeologisk kartering av Umeå 
kommun under 1998. SGUs kartering skall sedan ligga till grund för en s.k. sårbarhetskarta över 
kommunen. Genomförs dessa projekt i samordning med varandra kan mycket stå att vinna (Jan 
Sjöström, mund.).
Umeå kommun är Västerbottens läns folkrikaste kommun med ett invånarantal på 103 151 per 1998- 
01-01 (Bertil Gustafsson, muntl.) varav 69 926 bor i centralorten (Anders-Olov Öhlén, mund.). 
Kommunens yta är 2317 km2 och består i inlandet av en kuperad urbergsterräng (National 
Encyklopedien 1996 s.25). Den huvudsakliga jordarten är morän vilken till största delen är bevuxen 
med barrskog. Mot kusten förändras landskapet och karakteriseras av ett flackt och skogigt 
släftlandskap. Inom kommunens område förekommer sprickdalar vilka är fyllda med finkomiga 
fjärdsediment (National Encyklopedien 1996 s.25). Kustterrängen domineras av långa moränryggar 
och drumliner vilka ger kommunen en kustlinje med starkt flikig karaktär (National Encyklopedien 
1996 s.25).
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Figur 1. Geografiskt läge för Umeå kommun. Större orter samt väg E4 och E12 (Blå vägen) 
redovisas. Skalstocken avser del av figur vilken enbart utgörs av en förstorad Umeå karta.

Vid Obbola-Holmsund söder om Umeå bildas ett stort mynningsdelta av Umeälvens utlopp. 
Umeälven är 470 km lång, rinner genom Västerbottens län och korsar kommunen. Detta är 
kommunens största vattendrag med ett avrinningsområde på 26 820 km2 och ett medelflöde om 450 
m3/s (Norrländsk Uppslagsbok 1996 s.269). Jämte Umeälven räknas Sävarån och Hömån till de 
större vattendragen i kommunen. Vindelälven, en av Sveriges fyra outbyggda älvar, rinner en kort 
bit inom Umeås västliga område.
Berggrunden, vilken huvudsakligen är svekofennisk men även kalevisk, består bland annat av 
bergarterna gråvacka, skiffer, kvartsit, arkos och urgranitoider vilka samtliga kan uppträda mer eller 
mindre migmatiserat (SNA 1994). Till jordarterna däruppå kan främst räknas morän men även 
sandiga och grusiga jordarter samt torv förekommer.
Umeå är en kustkommun vars årsmedeltemperatur är 2-3°C och årsmedelnederbörd 650 mm (SNA 
1995). Av denna nederbörd faller 219 mm som snö (SNA 1995) vilket är en faktor som starkt kan 
påverka kemikaliers transport på och i marken.
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Kommunikationsnätet inom kommunen är tämligen väl utvecklat och tre huvudsakliga 
vägsträckningar är intressanta i sammanhanget. Väg E4 som sträcker sig i nord-sydlig riktning 
genom kommunen, väg El 2 (Blå vägen) som går i öst-västlig riktning (figur 1) samt järnvägen 
vilken går från Vännäs by i Vännäs kommun västerut mot Umeå med omlastningsplats mitt i 
stadskärnan för att därefter gå vidare längs Umeälven ut mot Holmsund. Bägge europavägarna går i 
dagsläget genom centralorten men arbete har påböljats med bland annat att lägga om El 2 så att den 
går via den planerade Kolbäcksbron över älven mellan stadsdelarna Teg och Sofiehem samt delvis 
över Röbäcksslätten. Dessa trafikomläggningar kommer att påverka flödet av farligt gods och bör 
därför föras in i kartan så snart de är genomförda.

Jämvägsdragningen går, som tidigare nämnts, från Vännäs till Umeå och därefter vidare till 
Holmsund. Det finns dock planer på att bygga en ny sträckning, den s.k. Botniabanan, från Kramfors 
i Västemorrlands län till Umeå. Sträckningen in mot Umeå stad av denna bana är ännu inte avgjord 
men Banverket behandlar för närvarande både ett östligt och ett västligt alternativ. Effekten av en 
östlig dragning torde bli att det farliga gods som fraktas till och genom Umeå forslas genom staden 
vilket skulle kunna undvikas med en västlig dragning. Detta är av betydelse för en framtida 
miljökänslighetskarta om hänsyn skall tas till frekvensen av transporter farligt gods samt efter vilka 
vägar dessa genomförs.

Det förekommer omfattande transporter av farligt gods inom kommunen och dessa är koncentrerade 
till E4 och El2. Det förekommer även transporter av farligt gods med tåg men inte i samma 
omfattning som över vägnätet (Bergfors 1997).
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2. Material och metod
Det material som har använts kan delas upp i datorer (hårdvara), program (mjukvara) och underlag i 
form av digitaliserade kartor. Kartorna redovisas nedan tillsammans med en kortare beskrivning av 
den programmeringskod som har förekommit och som redovisas i fullständig form i Bilaga 5. 
Slutligen beskrivs hur de olika kartunderlagen har behandlats, hur dessa har slagits samman samt hur 
MKK används.

2.1 Datorer och mjukvaror
Den dator som har använts under hela projektet är en Pentium 166Mhz med 32 RAM och 1,62 Gb 
hårddisk. Denna kapacitet är ett krav för genomförandet men en högre kapacitet hos hårdvaran vore 
att föredra (Lars-Inge Karlsson, muntl.). Mjukvarorna som har använts redovisas nedan.

2.1.1 ArcView 3.0a
Denna programvara har utvecklats av ESRI™ (Environmental Systems Research Institute). 
Programmet har legat som grund för MKK och den användarmodell som har utvecklats. Det mesta 
arbetet med MKK har utförts i ArcView. En begränsning har dock varit att det ej är möjligt att slå 
samman underlagskartoma i ArcView. För att genomföra denna operation krävdes ARC/INFO (se 
nedan).

2.1.2 ARC/INFO 3.5
Denna programvara har också utvecklats av ESRI™. Huvudsyftet med att använda ARC/INFO i 
detta arbete var att kunna slå samman underlagskartoma till en gemensam karta med kommandot 
Union (kapitel 2.3). Till ARC/INFO hör en MS-DOS applikation vilken kallas WShell. Detta är ett 
verktyg vars syfte är att underlätta hanteringen av ARC/INFO och det är i allmänhet denna 
applikation som har använts som hjälpmedel vid olika konverteringar och då i synnerhet mellan 
MIF-format och SHP-format.

2.1.3 MS Access 97
MS Access 97 är ett program för databashantering framställt av Microsoft™. Programmet har 
använts för länkning av våtmarksinventeringen, VMIUME (kapitel 2.2.3), vilken är framställd av 
Länsstyrelsen i Västerbottens län, och Umeå kommuns översiktliga naturinventering (Sporrong 
1992) samt för ffamställan av diagramunderlag (figur 14 och 15).

2.2 Kartunderlag
En utgångspunkt för framtagandet av MKK har varit att i första hand nyttja befinntliga digitala 
kartunderlag. Det innebär att samtliga kartor som har legat till grund för miljökänslighetskartan har 
funnits tillgängliga i digitaliserad form vid projektets böljan och har alltså inte digitaliserats enkom 
för detta projekt. Ett antal varierande företeelser och områden kan tänkas ingå i MKK. Dessa 
redovisas i kapitel 2.2.4. För att fa en enhetlig form har samtliga kartor som använts tillhandahållits i 
koordinatsystemet Rikets Nät. Här följer en uppräkning på vilka kartor som har använts, om och hur 
de har modifierats, vad de visar samt var de har sitt ursprung.
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2.2.1 Naturinventeringen
En Översiktlig naturinventering - Umeå kommun (Sporrong 1992) är framställd vid 
Miljövårdsenheten, Umeå kommun. Den är en översiktlig inventering av värdefulla naturområden i 
kommunen och fungerar som utgångsmaterial för den fortsatta naturvårdsplaneringen. Inventeringen 
är uppdelad i Naturgeografiskt värdefulla områden och Biologiskt värdefulla områden. Mellan dessa 
teman förekommer överlappning då ett område kan vara värdefullt ur både naturgeografisk och 
biologisk synvinkel. Den sistnämnda gruppen är i sin tur uppdelad i sex klasser vilka finns närmre 
beskrivna i naturinventeringen (Sporrong 1992). Dessa kallas Klass I, II, III, Riksintresse för 
Naturvård, Riksintresse för Friluftsliv samt Skyddade områden. Alla dessa företeelser finns 
digitaliserade var för sig i separata skikt vilket underlättar arbetet i ARC/INFO avsevärt.
Vad gäller de naturgeografiska intressena så blev viss modifiering nödvändig. Detta då 
kartmaterialet i sitt ursprungsskikt är digitaliserat i Maplnfo. Vid digitaliseringen har ett fel 
uppkommit vilket har medfört att överlappande polygoner saknar data i den tillhörande 
attributtabellen (figur 2). Det är därför nödvändigt att slå sönder skiktet i två kartor i vilka ingå 
polygoner överlappar varandra och därefter sammanfoga kartorna i ARC/INFO med bibehållna 
attribut (figur 3).

Figur 2. Två överlappande polygoner (A och B) felaktigt digitaliserade i Maplnfo resulterar i att det 
överlappande området saknar attribut. Färgteckningen symboliserar enbart förekomst av attribut 
och inte vad som visualiseras av kartan.

Figur 3. Två överlappande polygoner efter redigering där två separata skikt har bildats och därefter 
slagits samman med kommandot union i ARC/INFO visar att det nya område som uppkommit, 
område C, har egna attribut. Dessa attribut består av en summering av attributen från område A 
och B.

Temat med naturgeografiskt värdefulla områden redigerades i ArcView. De områden som 
överlappade andra områden valdes ut tillsammans med de icke överlappande områden som de 
tillhörde ursprungligen. Dessa lyftes därefter till ett eget tema, NatGeo2, där nya områden 
sammanfogades. Motsvarande utfördes med resterande områden och döptes till NatGeol. NatGeo2 
innehöll områden med objektsnummer 5,20,47-53 varför NatGeol innehåller resterande områden.
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S ammans laget
Tema med fyra 
överlappande polygoner överlappning

Sammanslaget tema. Nya 
polygoner skapas och 
överlappning saknas

Överlappning av 
polygoner saknas

Figur 4. Schematisk skiss över bearbetning av tema med överlappande polygoner. I detta fall tema 
med Naturgeografiska intressen.

2.2.2 Skyddsområden för vattentäkt
Kommunala och större privata (byasamfälligheter etc.) vattentäkters skyddsområden tillhandahölls 
av Miljökontoret, Umeå kommun. Dessa består av de två klasserna inre och yttre skyddsområde. I 
fråga om skyddsvärde har dessa bägge klasser bedömts vara likvärdiga vilket diskuteras i kapitel 2.5.

2.2.3 Våtmarksinventeringen
Våtmarksinventering över Västerbottens län har utförts av länsstyrelsen. Denna fil levererades i 
ARC/INFO exportformat (.E00) och har huvudsakligen använts för att skaffa fram ytterligare 
information om de våtmarker som finns upptagna i naturinventeringen. Då både 
våtmarksinventeringen och naturinventeringen har samma typ av klassifikation är det mycket enkelt 
att överföra data från våtmarksinventeringen till de våtmarker som berörs i naturinventeringen. Detta 
görs genom att dokumentet från våtmarksinventeringen länkas till tabellen över naturinventeringen 
med ett s.k. ’'Många till En”-villkor i MS Access vilket är möjligt då våtmarksinventeringens 
attributfält Externklass motsvarar naturinventeringens attributfält VM1. Tabellen som skapas då lyfts 
ur MS Access och in i temat med naturinventeringen i ArcView. Totalt omfattar 
våtmarksinventeringen 709 objekt. Av dessa har 116 stycken använts för att införskaffa utförligare 
information till de våtmarksobjekt vilka finns upptagna i naturinventeringen. Resterande objekt (593 
st.) är antingen så kallade Nollobjekt, det vill säga ingå verkliga objekt alls utan enbart håligheter i 
temat, eller också är de av så lågt värde att de ej finns medtagna i naturinventeringen. Noteras bör att 
i våtmarksinventeringen tas samtliga våtmarker i kommunen med oavsett naturvärde.

2.2.4 Kartor lämpliga att införliva i MKK
Det finns ett antal olika företeelser och områden vilka kan tänkas ingå i MKK. Dock finns det 
utredda områden som ännu, av olika anledningar, inte är tillgängliga i digitalt format. Till dessa hör 
naturinventeringen av odlingsmarker (Svensson 1992) och fomminnesregistret, av vilka det 
sistnämnda är planerat att digitaliseras (Jan Sundström, muntl.). Naturinventeringen av 
odlingsmarker har funnits i digitaliserat format vid Umeå kommun men den datafilen har förkommit 
(Fredrik Sjunnesson, muntl.).
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2,3 Sammanslagning av kartor
I syfte att skapa ett tema där alla ursprungskartor ingår och där samtliga kartors attribut medföljer 
används ARC/INFO och kommandot union där kartorna läggs samman en efter en (ESRI 1995). 
Innan kartorna kan slås samman skall de förberedas i ArcView så att attributtabellen innehåller de 
data som är nödvändiga för att slutresultatet skall bli tillfredsställande (figur 5). Då kartorna 
levererades i Maplnfo-exportformat (.MIF) är det nödvändigt att dessa konverteras till ArcView-filer 
(.SHP) innan arbetet kan påbörjas. Konverteringen utförs i ARC/INFOs WShell och efter utförd 
konvertering läggs två till tre kolumner till i varje karta. Den första innehåller informationstext och 
är den som ska visas av identifieringsverktyget. Den andra innehåller det viktade värdet av 
polygonen (kapitel 2.5). Den tredje kolumnen läggs till om det finns någon textfil som kan visas 
under Mer information i informationsverktyget. I fälten här läggs sökvägen till det aktuella 
dokumentet till och länkas som en s.k. HotLink (ESRI 1996 - Online help ”Ffotlink”).

SHP-format

Färdigt ArcView-tema

Konvertering i Arclnfo

MIF-format

Tillägg i attributtabellen

Figur 5. Schematisk bild över hur MIF-filer konverteras till SHP-format för att slutligen, efter tillägg 
i attributtabellen, bli ett ArcView-tema anpassat att användas i MKK.

Här kan ett problem med textdokumentlänkama (HotLinks) uppstå. Dessa finns spridda i ett antal 
fält i attributtabellen och för att kunna använda sig av länksystemet optimalt så måste dessa placeras 
i ett och samma fält med hjälp av fältkalkylatom i ArcView. I detta projekt ska det inte förekomma 
att ett område har två textfiler på grund av att de textfiler som har varit tillgängliga kommer från de 
tre klasserna som finns i natur inventeringen. Om naturinventeringsskikten är korrekta ska dessa 
områden ej överlappa varandra. På grund av tidigare nämnda felaktigheter i digitaliseringen av dessa 
skikt så förekommer områden som, vid en summering av attributfälten med textdokumentlänkar, får 
två textdokumentlänkar. Dessa är få till antalet och söks därför upp manuellt. De områden som 
berörs korrigeras med papperskarta från naturinventeringen som referens. Dessa textdokument ska 
kunna utökas att innehålla mer information än vad de gör idag, till exempel information om 
naturgeografi, kulturmarker etc.

För att utföra union i ARC/INFO krävs att kartorna ligger som ARC/INFO-skikt. Här uppstår 
problem om man försöker lägga samman kartorna direkt. Med anledning av att de har digitaliserats 
direkt från papperskarta uppstår ett problem, skräppolygoner eller s.k. slivers vilka i sin tur genererar 
fler problem. En skräppolygon är ett litet område som bildas när två områden inte är exakt likadant 
digitaliserade. Om dessa blir för många överskrids mjukvarans arbetskapacitet och det blir omöjligt 
att genomföra en operationen. Därför måste dessa skräppolygoner korrigeras för hand både under 
arbetets gång samt när arbetet med att färdigställa kartan löper mot sitt slut.
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2.3.1 Hur använda Union trots uppkomst av skräppolygoner
Då mjukvaran endast kan hantera en viss mängd med skräppolygoner måste de ursprungliga teman 
klyvas i mindre och mer lätthanterliga delar. Här är det nödvändigt med ett verktyg som klyver 
polygoner efter en exakt linje och därför tillverkades programmeringsunderlaget 
View.SplitPolyTheme (kapitel 2.4.1) vilket klyver polygoner i det aktiva temat efter två korslagda 
linjer. Funktionen knyts till en menyknapp i ArcView vilken gör det aktiva polygontemat 
redigeringsbart, delar temat i fyra delar, för att till sist stoppa redigeringen (figur 6 B). Detta kräver 
att kartorna har sparats som ArcView-teman (figur 6 A).

När temats polygoner har delats enligt ovan så väljs kartdelama ut och sparas som separata teman 
(figur 6 C). Därefter konverteras ArcView-teman till ARC/INFO-skikt så att union är möjlig att 
utföra. Nämnda operation behövde bara utföras med de skikt som hörde till naturinventeringen. 
Dessa lades samman i två undergrupper i syfte att hålla antalet skräppolygoner nere. Kartorna med 
de biologiskt intressanta områdena lades samman i ett skikt och skikten med de naturgeografiska 
intressena i ett annat (figur 6 D). Vartefter de olika skikten läggs samman med union så uppstår ett 
behov av att rensa bort skräppolygoner och fält i attributtabellen. För att detta ska vara möjligt måste 
ARC/INFO-skikten återkonverteras till ArcView-format. Det vore mycket enkelt om skikten kunde 
rensas automatiskt men detta är inte möjligt då det minsta reella området kan vara mycket mindre än 
den största skräppolygonen. Detta uppstår exempelvis vid Holmön där ett antal skikt läggs på 
varandra och då dessa inte är digitaliserade exakt lika uppstår långsmala skräppolygoner i 
kantzonema vilka har en relativt stor area. Rensningen av skräppolygoner blir ett arbete som är 
nödvändigt att utföra för hand.

Arbetet med skräppolygoner har följt ett antal premisser. Vikten av att inte förlora information eller 
area av områden har bedömts som hög. Kartan kontrolleras dels manuellt med okulärbesiktning och 
dels genom att studera de områden som har minst area i attributtabellen. Detta avslöjar tämligen väl 
vilka areor som är skräppolygoner. När en skräppolygon har upptäckts undersöks dess attribut så att 
ursprunget klargörs. Därefter söks ursprungspolygonema upp och med hjälp av papperskarta avgörs 
bl.a. om skräppolygonen kan härstamma ur rena digitaliseringsfel det vill säga att områden som inte 
ska överlappa varandra gör det ändå. Här finns två huvudsakliga alternativ. Om skräppolygonen 
uppkommit som tidigare föreslagits avlägsnas den och tomrummet fylls ut med 
ursprungspolygonema. Den nya gränsdragningen avgörs med hjälp av papperskarta och kunskap om 
objektstypen (till exempel passar det dåligt att förlägga skogstyper i hav eller sjö). Om 
skräppolygonen å andra sidan kan antas ha uppkommit i likhet med det tidigare nämnda exemplet 
Holmön så används funktionen Union feature under vyns redigera-meny för att slå samman 
skräppolygonen och den ursprungspolygon som innehåller den korrekta mängden information. Det 
är dock nödvändigt att kontrollera polygonemas attribut före och efter operationen så att de är 
korrekta.

Avslutningsvis appliceras en stor polygon över temat med de skyddsvärda områden. Under 
redigerarmenyn väljs Combine feature varpå en polygon skapas vilken innehåller de områden i 
kommunen vilka inte ingår i de skyddsvärda områdena. Dessa är så kallade oinventerade områden 
och far inte bedömas som icke skyddsvärda (kapitel 4.1). Detta utförs enkom för att 
identifierings verktyget (kapitel 2.4.5) skall fungera som önskat.
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SHP-format

Teman splittras med 
kartklyvmngs verktyget
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separata ArcView-teman

ArcView-teman vilka belyser 
olika företeelser över samma 
geografiska område

Figurerna nedan visar varje 
temas unika utseende och ligger 
utanför själva 
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Konvertering till Arclnfö där union utföres 
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Figur 6 A-E. Schematisk redovisning av arbetsförfarande vid sammanslagning av de ArcView-teman 
som hör till naturinventeringen. Operationen utföres växelvis i ArcView och ARC/INFO.

När var och en av kartdelama har genomgått union används programmeringsunderlaget 
View.MergeThemes för att slå ihop dem (figur 6 E). Sålunda slås alla områden som berörs i 
naturinventeringen samman till ett skikt, NATINV, och konverteras åter till ARC/INFO-skikt där 
operationen union utförs mellan NATINV och det skikt som innehåller skyddsområden för 
vattentäkter. MKK är nu klar för den sista finputsningen.

Den sista fasen i arbetet är då de sista skräppolygonema ska rensas ut samt att de polygoner som 
delades av kartklyvnings verktyget sammanfogas. Den sistnämnda operationen är den smidigaste då 
bägge polygonema har samma attribut. Förfarande vid rensning av skräppolygoner och vid 
sammanslagning av polygoner med Union feature enligt ovan beskrivna metod

Generellt gäller att ju fler skikt ett och samma område finns representerat i desto större är risken för 
att skräppolygoner ska uppkomma. I denna karta var det främst vid sammanslagning av skiktet med 
biologiska intressen och skiktet med naturgeografiska företeelser som skräppolygoner uppkom och 
då i synnerhet runt de stora vattendragen i kommunen. Vattendragen är svåra att digitalisera på 
grund av sin oregelbundna form.
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2.4 Programmeringsunderlag / Scripts
Den användarmodul som har skapats i ArcView-miljö utvecklades genom att bygga på funktioner i 
ArcView med programmeringsspråket Avenue. Bland annat skapades ett antal 
programmeringsunderlag, så kallade scripts, vilka beskrivs nedan. Den kompletta 
programmeringskoden redovisas i Bilaga 5. De verktyg som hör till användarmodulen appliceras i 
en så kallad Popup-meny vilken aktiveras av klick med höger musknapp.

2.4.1 Kartklyvningsverktyget
Då ett antal kartor skulle delas i fyra delar innan sammanslagningen i ARC/INFO krävdes att ett 
verktyg som klyver polygoner enligt ett exakt mönster tillverkades. Därför plockades fyra 
koordinatpunkter ut vilka, två och två, skulle representera linjer över kartan efter vilka polygon ernå 
kunde klyvas. Programmeringsunderlaget kallas View.SplitPolyTheme och bygger på en 
kombination av de befintliga programmeringsunderlagen View.SplitTool samt View.ToggleEditing.

2.4.2. Zoomnings verktyg
Användarmodulen har tre tänkbara ”zoomnings”-möjligheter, Nuvarande Skala, Bestämd Skala och 
Full Skala. Detta i syfte att underlätta förståelsen av den digitala kartan. Om skalan anges i ett 
bestämt mått är det lättare att förstå och uppfatta storleken på kartobjekt. Detta torde vara uppskattat 
av exempelvis räddningstjänstpersonal vilka använder papperskartor i fält under sitt dagliga arbete.

Nuvarande Skala
Nuvarande skala är till en början baserat på det befintliga programmeringsunderlaget 
View.PopupZoomln men visade sig i slutändan bli identiskt med programmeringsunderlaget 
View.PopupPan. Funktionen är att kartan panorerar till platsen som markören pekat ut och behåller 
den ursprungliga skalan. Programmeringsunderlaget levereras infört i ArcView 3.0a.

Bestämd Skala
Bestämd skala bygger på en modifierad version av programmeringsunderlaget View.PopupZoomln. 
Detta programmeringsunderlag bygger på att den önskvärda skalan till vilken programmet ska 
zooma och panorera anges. Exempelvis anges 10000 under MyScale i programmeringsunderlaget då 
skalan 1:10 000 önskas. Denna programmering utfördes till skalorna 10 000, 25 000, 50 000, 100 
000 och 250 000. Exemplet anger skala 1:10 000 (Bilaga 5).

Full Skala
Här användes det ovanstående programmeringsunderlag (Bestämd Skala). MyScale är satt till 
1370000 och panoreringen fixerar vid angivna koordinater (Bilaga 5).

2.4.3 Programmeringsunderlag för uppställning av projekt
När projektet startas upp är det med tanke på användarvänligheten viktigt att rätt vy med rätt tema 
aktiveras. Detta sker genom att programmeringsunderlaget MyStartupScript aktiveras under 
Projecf>Properties i projektfönstret. I detta programmeringsunderlag måste namnet på den vy som 
ska aktiveras, i detta fall UmeKarta, anges. Programmet omöjliggör ytterligare anpassning av 
användarmodulen. Anpassningsarbete skall enbart vara tillgängligt för personal med kunskap i 
Avenue. Först då är det lämpligt att sekvensen som hindrar anpassningsarbete avlägsnas ur 
programmeringsunderlaget (Bilaga 5).
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2.4.4 View.ClipThemeOnTheme
Programmeringsunderlaget erhölls och nedladdades från ESRIs hemsida:
http://www.esri.com/scripts/avenue3/conv.html 1998-03-23 och har använts vid framställandet av de 
bakgrundsteman som redovisas under kapitel 2.6.

2.4.5 Identifieringsverktyget
Detta verktyg är användarmodulens viktigaste. Det används till att välja ut ett specifikt område och 
automatiskt visa den information som finns tillgänglig, med andra ord varför området har ett visst 
skyddsvärde. Programmeringen av detta programmeringsunderlag är inte baserat på något specifikt 
befintligt programmeringsunderlag med undantag för den sista sekvensen där 
programmeringsunderlaget View.ClearSelect har lagts till i syfte att avlägsna markeringar från 
undersökta områden. Programmeringsunderlaget kallas View.IDUmekarta.

2.4.6 Funktionen för ”Visa Mer Information”
Som tidigare beskrivits innehåller den modifierade användarmodellen en funktion för att visa ett 
textdokument. Denna är förlagd till den nedersta positionen i ”Popup-menyn” och länkar till det 
befintliga programmeringsunderlaget View.HotLink. I temats egenskaper anges attributtabellens fält 
”HotLink” som HotField. HotField är det fält i vilket sökvägen till den textfil som skall visas vid val 
av Visa Mer Information i Popup-menyn.

De textdokument som visas är objektsbeskrivningar från naturinventeringen. Dessa återfinns som 
worddokument (.doc) men för att användas här omformateras de till formaterad text (.txt). Dessa 
lagras enligt figur 19 och sökvägarna i fältet HotField byggs upp därefter.
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2.4.7 Nödutgången
Det är nödvändigt att ge den anpassade användarmodellen funktion för hantering av oförutsedda 
situationer. Exempelvis kan en oerfaren användare bölja påverka kartan på ett icke önskvärt vis. Då
fungerar nödfunktionsknappen tu som en nödutgång vilken stänger ned kartan utan att spara några 
förändringar som gjorts i kartan. Denna funktion är inte bara till för nödsituationer utan bör även 
användas då arbetet med MKK skall avslutas och ArcView och datorn ska stängas av. 
Programmeringsunderlaget kan om så önskas kompletteras med, i programmeringstexten nämnda 
av.Quit, vilket innebär att nödutgången inte bara stänger ned MKK utan även avslutar ArcView.

2.5 Klassificering och viktning
Den slutgiltiga kartprodukten är som tidigare sagts en sammanslagning av ett flertal kartor såsom 
naturgeografiskt intressanta områden, skyddsområden för vattentäkter etc. Dessa områden har vart 
och ett tilldelats ett värde vilket är tänkt att motsvara det skyddsvärde som är aktuellt för det 
speciella objektet. Värdet är en preliminär bedömning av områdets betydelse utförd av författaren. 
Detta ger att efter sammanslagningen far varje område på så vis ett viktat värde med avseende på de 
kartföreteelser som ingår. Dessa värden summeras i kartans attributtabell och ligger till grund för 
den klassificering som utgör stommen till den slutgiltiga kartproduktens indelning i fyra färger 
(tabell 2). Klassificeringen är konstruerad så att enbart heltal används.

Tabell 1. De olika teman som använts samt det viktningsindex de erhållit.
Tema Viktningsindex a Exempel

(geografisk plats eller typex.)

Automatisk
klasstillhörighet

Klass 1 - Högsta Naturvärde 
(Sporrong 1992)

15 Öreälvsdeltat, Ersmarksberget. Högt skyddsvärde

Klass 2- Mycket Högt Naturvärde 
(Sporrong 1992)

10 Norrbyskärs skärgård, 
Bjännberget.

Skyddsvärt

Klass 3 - Högt Naturvärde 
(Sporrong 1992)

5 Fjärdhälloma, Rötjämberget. Skyddsvärt

Skyddat område - Officiellt 
naturskyddade områden.
(Sporrong 1992)

15 Naturminnen, Naturreservat. Högt skyddsvärde

Riksintresse för friluftsliv 15 Holmöama, Vindelälven. Högt skyddsvärde

Riksintresse för naturvård 15 Vindelälven, Umeälvsdeltat. Högt skyddsvärde

Naturgeografiska intresseområden lb ~W~ Skalgrusförekomster, Högt skyddsvärde

Naturgeografiska intresseområden 2C 4C Grottor, Kalottbergsområden. Skyddsvärt

Skyddsområde för vattentäkt 50 Inre- och Yttre skyddsområden 
för vattentäkt.

Mycket högt 
skyddsvärde

a Stigande viktningsindex markerar ökad känslighet vilket här betyder ökat skyddsvärde. 
b Områden utöver de upptagna i boch vilka bedöms ha en högre känslighet.
c Detta index är givet de naturgeografiskt intressanta områden med objektsnummer 4, 20, 25, 27, 39, 46, 58, 64, 84, 88- 
90 då de bedöms ha en mindre känslighet mot olyckor med kemiskt spill.
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Klassificeringen har följt ett antal premisser. Såväl Inre- som Yttre skyddsområde för vattentäkt har 
tilldelats indexvärde 50 efter samråd med räddningstjänsten i Umeå kommun. Om ett skyddsområde 
för vattentäkt klassas som inre eller yttre beror huvudsakligen på avståndet till vattentäkten. 
Vanligtvis är jordartema i de båda skyddsområdestypema lättgenomsläppliga, permeabla, varför en 
eventuell sanering måste inledas så fort som möjligt för att arbetsbördan och saneringskostnaderna 
ska minimeras. Det vill säga att föroreningen transporteras snabbt i det genomsläppliga 
markunderlaget både i det inre- och yttre skyddsområdet. Automatiskt innebär detta att de 
skyddsområden i miljökänslighetskartan vilka inbegriper inre alternativt yttre skyddsområde för 
vattentäkt placeras i klassen med högsta skyddsvärdet (tabell 2).

Tabell 2. Klassindelning efter summerat indexvärde.
Skyddsvärde Summa indexvärde

Mycket högt skyddsvärde •50

Högt skyddsvärde 15-49

Skyddsvärt 1 -14

Oklassificerade områden 0

Vad gäller övriga intresseområden vilka samtliga är från den översiktliga naturinventeringen av 
Umeå kommun har de riktlinjer som däri anges legat till grand för index enligt tabell 1 (Sporrong 
1992). Några modifikationer har dock utförts. Ett antal av de områden vilka är av naturgeografiskt 
intresse har sänkts i betydelse relativt andra områden. Dessa framgår av tabell 1 och anledningen till 
det sänkta värdet beror på skyddsobjektets typ. Det rör sig främst om grottor, kalottbergsområden 
och stora fält med drumliner. Dessa kan inte anses vara känsliga för den typ av olyckor MKK är 
tänkt att behandla i detta skede. Däremot är det heller inte lämpligt att avlägsna dessa områden helt 
och hållet från kartan. De har ett naturgeografiskt värde och detta bör noteras.

De övriga områdena med naturgeografiska värden har indexerats lika högt som den mest 
skyddsvärda klassen med biologiska värden (Klass 1). Detta i enlighet med rekommendationer 
angivna i naturinventeringen (Sporrong 1992).

Vissa områden har bedömts vara av riksintresse för friluftsliv eller naturvård. Dessa samt de 
officiellt skyddade områden som finns inom kommunen har även de givits värde efter klass 1. 
Avslutningsvis finns det två klasser till av skyddsområden med biologiskt värde (Sporrong 1992). 
Dessa har indexerats med en (klass 3) respektive två tredjedelar (klass 2) av den högsta klassens 
(klass 1) värde. Teoretiskt ger detta att ett skyddsområde av klass 1 har samma värde som summan av 
ett klass 2- och klass 3-område.

Som alternativ till att sätta det indexerade värdet direkt på en klass kan man klassificera de 
skyddsvärda områdena i två steg. I steg ett jämförs betydelsen av de olika områdena inom en klass 
och en för det aktuella området lämplig konstant appliceras (Ia). Denna konstant kan exempelvis vara 
ett heltal fr.o.m. 1 t.o.m. 5 där 5 anger det högsta skyddsvärdet inom klassen. Steg två innebär att de 
olika klasserna klassificeras sinsemellan. Klasserna viktas då med hjälp av lämpliga konstanter eller 
variabler sinsemellan (Va). Vaije område far då ett viktat värde jämförbart med det värde som ges 
området enligt tabell 1. Totalsumman (T) av dessa värden beräknas enligt formel 1 varpå polygonen 
värderas enligt exempelvis tabell 2.
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Formel 1

r =!(/.* f.)
a-+z

Där:
T = Indexvärdet vilket miljökänslighetskartan graderas efter
a*z = De klasser vilka ingår i den aktuella polygonen
Ia = Polygonens skyddsvärde jämfört inom klassen
Va = Polygonens skyddsvärde jämfört mellan samtliga klasser i kartan

Att klassificera enligt det sistnämnda alternativet innebär dock att samtliga områden måste studeras 
nogsamt och bedömas av sakkunnig expertis. Detta är ett omfattande och tidskrävande arbete som ej 
kunnat utföras inom ramen för föreliggande examensarbete.

2.6 Färdigställning av kartan till presentabelt skick med hjälp 
av bakgrundsteman.
Miljökänslighetskartan i sig kan vara svårtolkad om den inte förses med diverse hjälpteman såsom 
vägnät, kommungräns, kustlinje och vattenområden vilka samtliga endast har som funktion att 
underlätta orientering på kartan. De hjälpteman som har använts kommer från den Blå Kartan (tabell 
4) samt den Gröna Kartan (tabell 3) och har tillhandahållits av Umeå kommun. Samtliga teman som 
skapades har modifierats och anpassats så att de förutom att täcka kommunen enbart sträcker sig 
strax utanför kommungränsen (Bilaga 1).
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Tabell 3. De delar av den Gröna kartan vilka helt eller

Gröna kartan

Huvuddel Använda delar

20j Vännäs NordOst (NO)

SydOst (SO)

20k Umeå NordOst (NO)

SydOst (SO)

NordVäst (NV)

SydVäst (SV)

2 lj Vindeln NordOst (NO)

SydOst (SO)

21 k Robertsfors NordOst (NO)

SydOst (SO)

NordVäst (NV)

SydVäst (SV)

2.6.1 Vägnät och kommungräns
Dessa teman är hämtade från den blå kartan (tabell 4)

Tabell 4. De delar av Blå kartan vilka har använts i syfte
till miljökänslighetskartan. 

Blå kartan

Huvuddel Använda skikt

Umeå 207 Kommungräns (linje)

Vattendrag (linje)

Vägtema (linje)

Vindeln 21J Kommungräns (linje)

Vattendrag (linje)

Vägtema (linje)

Robertsfors 21K Kommungräns (linje)

Vattendrag (linje)

Vägtema (linje)

Kommungränsen har lagts till kartan som ett separat linjetema vilket erhölls i MIF-format från Umeå 
kommun.

att skapa bakgrunds teman
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Ovanstående gäller även för det tema som lagts att utgöra vägnätet. Detta har dock separerats till två 
teman där det forsta enbart behandlar riksvägarna i kommunen samt väg El2 och väg E4. Detta är 
möjligt genom att sortera efter faltet Vagnr i ursprungsfilen. Linjerna i temat slås ihop med 
operationen Union feature i Arc View. Resultatet blir ett tema vilket enbart innehåller tre linjeobjekt 
vilket i sin tur innebär en avsevärd minskning i storlek på temat och därmed ger en högre 
behandlingshastighet av kartan. Det andra skiktet behandlar övriga vägar, så kallade småvägar, och 
modifieras som ovan tills det enbart består av ett linjetema med ett linjeobjekt.

Linjetemat med riksvägarna far ett begränsat skalningsområde under vilket det visas. Detta fastställs 
i Arc View under Theme > Properties > Display där maxskala anges till 1:100 001 och minskala till 
1:0. Detta innebär att riksvägarna enbart visas då vyn visas i en skala lägre än 1:100 001 vilket 
medför att kartan blir betydligt mer lätthanterlig och avsevärt mindre detaljerad.

Linjetemat med vattendrag sorterades och behandlades enligt samma förfarande som vägtemat. 
Temat sorterades efter fältet Kkod i två klasser och gavs begränsat skalningsområde enligt ovan. 
Temat har adderats i syfte att åskådliggöra för insatspersonal om ett utsläpp har skett i närheten av 
vattendrag. Detta då vattendrag i nuläget alltid ges högsta prioritet i händelse av utsläpp.

2.6.2 Markanvändning
Kartunderlaget för markanvändning har använts till att åskådliggöra vatten, tätort och markområden. 
Detta tema är ett destillat av gröna kartans markanvändningsskikt. I sitt ursprungliga skick består 
den sistnämnda gruppen av klasserna skog, blåmyr, brunmyr, skogsklädd myr och öppen mark. 
Dessa sorteras samman genom att samtliga polygoner slås ihop med operationen ”Union feature” i 
ArcView (kapitel 2.6.1). Denna operation utförs även på de områden som utgör vatten och tätort 
vilka tillsammans med föregående polygon utgör det så kallade bakgrundstemat.

När kartan presenteras är det viktigt att åskådliggöra vilka skyddsvärda områden som omfattar 
vatten. Genom att använda programmeringsunderlaget View.ClipThemeOnTheme (Bilaga 5) är det 
möjligt att skapa ett tema som visar de delar av skyddsområden som överlappar vatten. Detta tema 
kommer att kallas ”Insats Vatten”. Operationen förutsätter att ett tema vilket endast visar 
vattenarealer skapas genom att vattenpolygonen selekteras ur det ovan nämnda bakgrundstemat och 
därefter konverteras till SHP-format, det vill säga ett eget tema. Temat med de skyddsvärda 
områdena sätts nu som genomskärande tema och temat med vatten sätts som klippande tema. Temat 
Insats Vatten indelas i samma klasser som temat Skyddsområden men ges ett perforerat mönster 
samt samma bakgrundsfärg som vattendelen i bakgrundstemat. Resultatet blir ett tema där det klart 
framgår vilken klass de olika skyddsområdena tillhör samt att de sträcker sig ut över vatten (figur 7).
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HVfycket Högt Skyddsvärde 
Högt Skyddsvärde 
| | Skyddsvärt
Konxmngräns

0 5 10 15 20 25 Klometer

Figur 7. Det förtydligande temat ”Insats Vatten ” som visar de delar av 
skyddsområden vilka överlappar vattenområden. Här infört tillsammans med 
kommungränsen för att underlätta orientering på kartan.

2.6.3 Möjligheten att använda Blå kartan på CD-rom som bakgrundstema
I juni 1998 planerar lantmäteriverket utkomma med den blå kartan nummer 7 på CD-rom. Blå kartan 
torde vara mer lämplig att använda som bakgrundstema istället för det tema vilket skapats ur den 
gröna kartans markanvändningsdel (kapitel 2.6.2). Med hjälp av ett kartverktyg, Kartex, vilket 
levereras tillsammans med CD-rom skivan är det möjligt att skära små delar av kartan och lagra 
dessa som grafikfiler. Kartdelama bör skäras ut med minst två pixlars överlappning för att minska 
risken för glipor i temat då kartan visas (ESRI 1996).

Dessa bilder lagras därefter i en så kallad bildkatalog vilken läggs in i vyn som ett tema. Under 
Theme properties > Definition sätts sedan temats omfattningsegenskaper (ESRI 1996).
Egenskaperna bör anpassas så att enbart kartdelar vilka är synliga i den aktuella vyn aktiveras. På så 
vis är det möjligt att visa en detaljerad bakgrundskarta för att underlätta orientering samtidigt som 
kartan blir så lättmanövrerad som möjligt.

2.7 Användandet av MKK och användarmodellen
Grundprincipen för framställandet av MKK och dess användarmodell har varit enkelhet. Detta har 
lett fram till en användarmodell där manövrering och exponering görs enbart med datoms 
musverktyg.
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2.7.1 Visa önskat område i önskad skala
Då MKK har startats upp och visas på skärmen är identifieringsverktyget automatiskt aktiverat 
(kapitel 2.4.5) och MKK visas i sin helhet. Markören fors därefter till det område som användaren 
önskar studera närmare. Då höger musknapp trycks in och hålls kvar dyker en popup-meny upp 
(figur 8).

Sk*, 14 ’so x»

Nuvwande Skala

1:10000 
1:25 000 
1:50000 
1 100 000

FiJI Skala

Mai Irtamation

TjIMn-v. »a
•y&yyi

Figur 8. Val av område samt skala ur popup-meny.

I popup-menyn väljs önskad skala och då höger musknapp släpps ändras kartans centrering och 
skalning (figur 9).

Figur 9. MKK centrerad över norra Holmöama i skala 1:250 000.

Ifall det område användaren önskar information om syns tydligt vid aktuell skala så fors markören 
till olycksplatsen. Ett klick med vänster musknapp tar fram en textruta innehållandes grundläggande
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information som finns angiven i attributtabellen (kapitel 2.3). Textrutan placeras centrerat i MKK 
och avlägsnas genom klick på knappen markerad OK (figur 10).

Skata lj 250.300

Au:Virw lilS V.:

rrr ■ Trtr "-mm

Skärgård. Våtmark och Naturskoga. Natuinventeringen klass 1.

Riksintresse lör friluftsliv 
Riksintresse lör naturvård.
Skyddat område
Skärgårdsarkipelag. Natur geografiskt intresse

Figur 10. Textruta med information om utvalt område. Textrutan
visas efter klick med vänster musknapp.

När textrutan med den grundläggande informationen har stängts ned framträder MKK enligt figur 9. 
Det är då möjligt att göra nya val av skala eller söka information om andra områden.

Längst ned på popup-menyn finns tillvalet Mer Information (figur 11). Om användaren önskar 
utförligare information om ett område så väljs detta på samma vis som för önskad skala (se ovan). 
Då öppnas en textfil vilken visar eventuella textdokument (kapitel 2.4.6). Textfilen visas i en 
centrerad informationsruta (figur 12).

1:10 000 
1:25 000 
1:50 000 
1 100000 
1:250000

Figur 11. Popup-meny med val av mer information.

AmV».n> lits Vn.-ium .11).»
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l-inixl

Figur 12. Textdokumentet med utförligare information centrerat 
i MKK efter val av Mer Information i popup-menyn.

Textdokumentet stängs ned genom att man vänsterklickar med musen på ikonen ~l*Jl i 
informationsrutans övre högra hörn.

2.8 Beräkning av mängden skyddsvärda områden längs väg 
E4 och E12

Vid klassificeringen av skyddsvärda områden har ingen hänsyn tagits till närheten till transportleder 
eller till flödet av farligt gods längs dessa. Metod för detta saknas och att utarbeta en sådan faller 
utanför ramen för detta examensarbete.

En intressant uppgift däremot är att ta reda på i hur stor utsträckning skyddsvärda områden berörs av 
de största transportvägarna för farligt gods. Transporten av farligt gods genom Umeå är som störst 
längs väg E4 och E12 (Bergfors 1997). Av förekommen anledning har dessa vägar skiljts från 
MKKs vägtema (kapitel 2.6.1) och satts att bilda ett nytt tema, E4E12.shp. Därefter har E4E12.shp 
konverterats till ARC/INFO-format i syfte att utföra kommandot Buffer i ARC/INFO. Detta innebär 
att en buffertzon av valfri bredd appliceras runt det linjetema som E4E12.shp utgör (figur 13). Tre 
buffertzoner om 100,200 respektive 400 m bredd har applicerats. De polygonskikt som konstrueras 
konverteras till SHP-format och laddas in i ArcView. Där används programmeringsunderlaget 
View.ClipThemeOnTheme (kapitel 2.4.4) för att visa vilka delar av de skyddsvärda områdena som 
faller inom buffertzonen (tabell 8).

30



Buffertzonens bredd

Figur 13. Schematisk bild av buffertzon applicerad längs väg E4 och El2 i Umeå kommun.
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3. Resultat
De resultat som redovisas är:

MKK vilken återfinns som bilaga 1,2 och 3 där bilaga 2 enbart visar skyddsvärda områden.
Tre utvalda områden vilka vart och ett få anses representativt för sin specifika klass och som 
sedermera beskrivs utförligare i kapitel 3.1 - 3.3 samt diskuteras i kapitel 4.
Utfallet av klassificeringen av områden med avseende på antal polygoner inom vaije klass samt den 
totala arean för vaije klass.
Utfallet av buffertberäkningen längs väg E4 och El2.

3.1 Område A - representerande klassen Mycket Högt 
Skyddsvärde

Ett bra exempel på ett område med mycket högt skyddsvärde utgörs av Holmön (Bilaga 2, nr 1). 
Denna har erhållit sin höga klassning beroende på förekomst av flera typer av skyddsvärda områden 
(tabell 5) och har alltså inte automatiskt fatt sitt värde beroende av att området skulle utgöra ett yttre 
eller inre skyddsområde för vattentäkt. Holmön består av fyra olika polygoner varav två tillhör 
denna klass, vilka också ska behandlas här. Två områden i öns nordvästra hörn tillhör klassen Högt 
Skyddsvärde. Den totala arean av samtliga områden i klassen är 495 km2.

Tabell 5. Skyddsområdestyper för områden med Mycket Högt Skyddsvärde på Holmön, deras olika 
indexvärden samt totalsumma av densamma.

Skyddsområdestyper för Holmön

Norra delen Värde Södra delen Värde

Naturinventeringen klass 1 15 Naturinventeringen klass 1 15

Riksintresse för friluftsliv 15 Riksintresse för naturvård 15

Riksintresse för naturvård 15 Skyddat område 15

Skyddat område 15 Naturgeografiskt intresse 15

Naturgeografiskt intresse 15 • • • •

Totalsumma 75 60

De objekt tillhörande naturinventeringens Klass 1 och Naturgeografiska intressen som sträcker sig 
över Holmön är objekt nummer 7 och 54 (Sporrong 1992). De övriga tillhör generella klasser och 
mer detaljerad information om varför de har denna klassning är inte möjlig att nå genom 
naturinventeringen. Objekt 7 innehåller skärgård, skog, våtmarker och naturskogar till en areal av ca 
260 km2 varav 220 km" utgöres av vatten. Objekt 54 är definierad som skärgårdsarkipelag utan 
någon ytterligare beskrivning. *

* Naturgeografiskt intresse. Se naturinventeringens karta B (Sporrong 1992).
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3.2 Område B - representerande klassen Högt Skyddsvärde
Sävarån norr om Sävar är lämpligt att redovisa då dess klassificering beräknas utifrån två 
skyddsområdestyper vilka var för sig lägger ån i denna klass men ändå inte räcker till för att nå den 
högsta klassen. Den totala arean av samtliga områden i klassen är 495 km2.

Tabell 6. Skyddsområdestyper för Sävarån norr om Sävar tillhörande klassen med Högt 
Skyddsvärde, dess indexvärden samt totalsumma av densamma.

Skyddsområdestyper för Sävarån

Sävarån Värde

Naturinventeringen klass 1 15

Naturgeografiskt intresse 15

Totalsumma 30

De objekt tillhörande naturinventeringens Klass 1 och Naturgeografiska intressen som utgör 
Sävaråns skyddsområde norr om Sävar är objekt nummer 70 och 53* (Sporrong 1992). Objekt 70 
utgörs enbart av vattendraget självt och objekt 53* består av älvavlagringar, HK-delta och åssystem.

3.3 Område C - representerande klassen Skyddsvärt
Rödbergsdåvama m.fl. är lämpligt att redovisa då dess klassificering beräknas utifrån två 
skyddsområdestyper vilka inte ens tillsammans lyckas placera området i någon högre klass.. Den 
totala arean av samtliga områden i klassen är 506 km2.

Tabell 7. Skyddsområdestyper för Rödbergsdåvama m.fl. tillhörande klassen Skyddsvärt, dess 
indexvärden samt totalsumma av densamma.

Skyddsområdestyper för Rödbergsdåvama m.fl.

Rödbergsdåvama m.fl. Värde

Naturinventeringen klass 2 10

Naturgeografiskt intresse 4

Totalsumma 14

Naturinventeringens Klass 2 och dess Naturgeografiska intressen är de klasser som innefattar 
Rödbergsdåvama (Sporrong 1992). Objektsnumren är 183 och 89*. Objekt 183 har klassats som 
våtmark i naturinventeringen och objekt 89 är ett kalottbergsområde med strandhak. *

* Naturgeografiskt intresse. Se naturinventeringens karta B (Sporrong 1992).
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3.4 Utfall av klassificering
Då miljökänslighetskartan är helt färdigställd består den av 852 polygoner vilka samtliga har erhållit 
ett indexerat värde enligt kapitel 2.5 ovan. I syfte att åskådliggöra fördelningen klasserna emellan 
redovisas den totala arean för varje klass, det vill säga summan av alla polygoners area samt antalet 
polygoner som ingår i klasserna nedan i figur 14 och 15.

Totalarea/Klass

Mycket Högt 
Skyddsvärde

Högt Skyddsvärde 

□ Summa Area

Skyddsvärt

Figur 14. Fördelningen av den totala arean av samtliga polygoner 
i varje klass av Skyddsvärda områden.

Antal polygoner/Klass

Mycket Högt 
Skyddsvärde

Högt Skyddsvärde 
□ Summa Antal

Skyddsvärt

Figur 15. Fördelningen av antalet klassade områden mellan de 
olika klasserna Skyddsvärda områden.

Fördelningen av antalet polygoner i de tre klasserna kan synas skev. Ur miljökänslighetskartan kan 
dock tydas att det förekommer stora sammanhängande områden av framförallt den lägsta klassen 
men så är även fallet med den högsta klassen. Detta förekommer bland annat vid Holmön, 
drumlinområdet vid Sävar samt i Hömefors och Skeppsviks skärgård (figur 17). Dock är det klassen 
Skyddsvärt som har den största totala arean men samtidigt det lägsta antalet polygoner. Detta innebär 
att de polygoner som hör till den klassen i genomsnitt har en något större area. Vid närmare 
betraktande av arean för Holmön i figur 17 framgår att denna är cirka 220 km2 trots att arean i 
kapitel 3.1 anges till 260 km2. Detta beror på att den area som framträder i figur 17 syftar till den 
nordliga polygonen av de två vilka visas under punkt 1 (Bilaga 2) samt kapitel 3.1.
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I syfte att bättre redovisa förhållandet mellan de övriga polygonema, det vill såga utan de fyra 
extremema, har de fyra största polygonema avlägsnats i figur 18. Det är således olämpligt att 
försöka bygga ett resonemang kring antalet polygoner i varje klass. Detta då man tidigare kan 
konstatera förekomst av skräppolygoner. Dessa kan ge sken av att det främst förekommer en viss typ 
av klass. Exempelvis vid jämförelse mellan figur 14 och 15 framgår att klassen Mycket Högt 
skyddsvärde har det högsta antalet polygoner och samma totalarea som klassen med Högt 
Skyddsvärde. Sannolikt har klassen Skyddsvärt ett lägre innehåll av skräppolygoner.

Det kan ligga nära till hands att försöka styra klassificeringen efter exempelvis en linjär, icke-linjär 
(eventuellt logaritmisk) regressionslinje eller efter en normalfördelad kurva som till exempel 
Stainenskalan (Råde 1966). Exempel på regressionstyper återspeglas i figur 16. Detta kan tyckas 
korrekt enligt principen att det som är mest skyddsvärt är minst till antal men så behöver inte vara 
fallet. Exempelvis kan Umeå kommun till stor del bestå av skyddsvärda områden det vill säga att 
den typen av företeelser uppträder aggregerat i jämförelse med övriga landet. Om klassificeringen av 
de skyddsvärda områdena i miljökänslighetskartan får styras av förekomsten inom kommunen 
kommer en skev bild av områdens skyddsvärde att uppstå ifall miljökänslighetskartan över Umeå 
kommun jämförs med en miljökänslighetskarta över en kommun där förekomsten av skyddsvärda 
områden är mycket sparsam

Regressionstyper

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Skyddsvärde

Figur 16. Exempel på regressionstyper.
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Förhållande Area/Skyddsvärde
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Figur 17. Förhållande mellan area och skyddsvärde hos samtliga 
polygoner. De fyra största extremerna är markerade med namn 
eller platsbeskrivning.

Förhållande Area/Skyddsvärde
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é 20 -

< 10 -

SkyddsvärdeSkyddsvärt område

Figur 18. Förhållande mellan area och skyddsvärde hos samtliga 
polygoner utom de fyra områden vilka har störst area.
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3.5 Utfall av buffertberäkning längs väg E4 och E12
Utfallet av buffertberäkningen redovisas i tabell 8. Där framgår att den procentuella skillnaden 
mellan de olika typerna av buffertzoner är väldigt liten. Dessutom bör andelen områden med Mycket 
Högt Skyddsvärde respektive Högt Skyddsvärde kunna anses som liten. Avvikande från detta är 
områden ur klassen Skyddsvärn Dessa utgör ca 12 % av buffertzonernas areal. Detta beror dock på 
det stora drumlinområdet vid Sävar (figur 17).

Tabell 8. Utfall av buffertberäkning längs väg E4 och El2.
Buffertzoner a

100 m 200 m 400 m
Objektstyp b km2 % km2 % km2 %

Mycket Högt Skyddsvärde 0.306862 1.30 0.614397 1.31 1.195466 1.27

Högt Skyddsvärde 1.103590 4.69 2.150718 4.58 4.854650 5.17

Skyddsvärn 2.661124 11.31 5.456807 11.62 11.362034 12.10

Drumlinområde vid Sävar 1.546737 6.57 3.138657 6.68 6.176780 6.58

Hela buffertzonen 23.529620 100 46.959040 100 93.880950 100

a Angivet värde markerar totala bredden av zonen. 
b Objektstyp syftar på den skyddsklass de summerade områdena tillhör.

Drumlinområdet utgör över hälften av den areal av områden ur klassen Skyddsvärn vilka faller inom 
de tre buffertzonerna (tabell 8).
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4. Diskussion
Detta examensarbete är till huvuddelen en metodbeskrivning över uppbyggnaden av en 
miljökänslighetskarta. Diskussionen nedan har därför uppdelats efter dels vilket arbete som har 
utförts, dels efter det arbete som kan göras i framtiden. Det senare rör bland annat uppdatering och 
förbättringar av kartan men även vad som kan göras för att använda den vid framställandet av större 
kunskapsmodeller typ KEMSEK (Liljedahl 1997).

4.1 Kartmodellens konstruktion och användande
Miljökänslighetskartan grundar sig på befintligt digitaliserat kartmaterial. Detta för med sig att 
enbart de områden i kommunen som har inventerats, klassificerats samt digitaliserats ingår i kartan. 
Det är därför olämpligt att benämna områden, vilka inte ingår i de skyddsvärda områdena (Bilaga 2) 
som icke skyddsvärda områden. Dessa bör istället betraktas såsom icke utvärderade.

Metoden för konstruktion av miljökänslighetskartan har vuxit fram under arbetets gång och varefter 
svårigheter har uppkommit har arbetsförfarandet modifierats för att åtgärda dessa. Ett gott exempel 
är det beskrivna förfarandet vid sammanslagning av kartorna över biologiskt och naturgeografiskt 
skyddsvärda områden (kapitel 2.3.1). Problemet i just detta specifika fall berodde på det 
ursprungliga skicket hos det digitaliserade materialet. Risken att dylika problem skall uppkomma 
kan alltså kringgås vid digitaliseringen av de ursprungsdata som senare skall ingå i 
miljökänslighetskartan. Till exempel hade den eller de som digitaliserade naturinventeringen kunnat 
välja en standardpolygon för exempelvis Sävarån istället för att digitalisera två separata områden 
vilka vid sammanslagningen ger upphov till ett mycket stort antal skräppolygoner.

Det finns ett antal olika företeelser och områden vilka kan tänkas ingå i MKK. Det finns dessutom 
kartlagda och beskrivna områden som ännu, av olika anledningar, inte är tillgängliga i digitalt 
format. Dessa redovisades under kapitel 2.2.4.

För närvarande prioriterar räddningstjänsten kemikalieolyckor i närheten av vattendrag högt. Detta 
skulle kunna nyanseras genom att kommunens vattendrag inventeras och klassificeras i likhet med 
naturinventeringen. Därefter kan en buffertzon vars omfattning bestäms av skyddsvärdet appliceras. 
Genom länkning till detaljerad information om avrinningsområden bör ännu större effektivitet i 
samband med insats uppnås. Exempelvis ökar möjligheten att förutsäga hastighet och riktning för 
marktransporten av kemikalier.

4.1.1 Klassificeringen
Under kapitel 3.1-3.3 visas tre exempel från vaije klass av skyddsvärda områden. Dessa områdens 
skyddsvärde bygger på indexvärden enligt tabell 1. För vissa naturgeografiska områden har det 
bedömts att påverkan av ett kemiskt spill och efterföljande saneringsarbete inte blir lika kraftig som i 
de övriga naturgeografiska områdena (tabell 1). Övriga naturgeografiska intresseområden har givits 
samma värde som de biologiska intresseområden av klass 1 i enlighet med naturinventeringens 
rekommendation av skyddsvärde (Sporrong 1992). Samtliga indexvärden som är tilldelade (tabell 1) 
samt de klassindelningar som gjorts (tabell 2) kan givetvis diskuteras men det är bland annat häri 
finessen med en digitaliserad miljökänslighetskarta ligger. Den är fullständigt uppdateringsbar i 
händelse av att den verklighet den beskriver förändras eller till exempel att en användare önskar 
omvärdera indexering.
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Som exempel på ovanstående resonemang kan man ponera ett oljeutsläpp till havs vilket driver in 
mot Holmöama. I detta fall är det av stor betydelse att saneringsarbetet kommer igång redan ute till 
havs innan oljan når kusten. När oljan når stranden riskerar den att slå ut exempelvis fågelkolonier 
på ön Stor-Fjäderägg. Här kan en snabb insats med stora resurser minska både skador och kostnader 
i samband med saneringen av utsläppet. Jämförelsevis med Rödbergsdåvama m.fl., vilka använts 
som exempel på skyddsvärda områden, behöver det inte vara samma tidspress vad gäller att påbörja 
saneringsarbetet. Vid oljespill här påverkas omgivningen, men kostnaderna och skadorna ökar inte 
lavinartat med tiden. Istället kan det räcka med att ett antal grävskopor får schakta bort kontaminerad 
jord. Resultatet av denna sanering bör inte påverka kalottbergsområdet på samma vis som om 
oljespillet till exempel hade kontaminerat en skalgrusförekomst vars naturgeografiska värde hade 
förstörts i samband med schaktningen

4.1.2 Beräkning av buffertzoner - Slutsats
Beräkningen av andelen skyddsvärda områden vilka överlappas av buffertzoner visar på att de 
nuvarande dragningarna av väg E4 och E12 är tämligen tillfredsställande ur risksynpunkt. Återigen 
måste påpekas att MKK i dess nuvarande format inte på något vis ger en komplett bild av hela risken 
med transport av farligt gods. Däremot visar buffertberäkningen att den är väl lämpad att användas 
som ett rådgivande material i planeringsarbete. För närvarande så täcks endast ca 1.3 % av 
buffertzonerna av områden med Mycket Högt Skyddsvärde (tabell 8). Dessa områden har fått sitt 
höga skyddsvärde på grund av att de ligger inom skyddsområde för vattentäkt. Väg E12 korsar 
skyddsområdet strax väster om Umeå stad. Vägen passerar här i utkanten av skyddsområdet varför 
en omläggning av vägen inte bör bli allt för problematisk. Dessutom kan nyttan med en sådan 
omläggning diskuteras då väg El2, som tidigare nämnts, enbart berör skyddsområdets yttersta kant.

4.1.3 Förberedelser inför och installation av MKK
För att kunna arbeta med miljökänslighetskartan krävs att den installeras som ett Projekt i ArcView. 
Det är nödvändigt att ingen annan katalog som kallas MKK finns under C:\ samt att filerna har 
konfiguration enligt figur 19 för att sökvägarna till bland annat textfiler skall fungera. Textfilerna 
under katalogen Natlnv (figur 19) åsyftar den information som visas vid menyvalet Mer Information 
(kapitel 2.4.6) Code Page Profile anges under File>Code Page Profile i ArcViews projektfönster. 
Detta är nödvändigt för att bokstäverna å, ä och ö skall kunna avläsas korrekt av ArcView.

C: MOK
Harddisk

Huvudkatakig

KartTema

Legender

Bakgrund B ak grund; ■ta man 

MiljöolyckskartanTemat

Scripts

Uiwe Karta UmaKarta.apr

UmeTeman
Doc Word-dokument

Natlnv Textfiler

Coda Page Profile 
dos 865

Code Page Profile 
8859-1

Figur 19. Nödvändig konfiguration och inställning av filer på hårddisken för att möjliggöra 
installation av MKK.
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Verktygen till användarmodulen kopplas enligt instruktioner i Bilaga 5 och övriga knappar och 
verktyg rensas från användarsnittet i Arc View.

Vid högerklick med musverktyget på ArcViews ikon framträder en popupmeny. Under 
Properties>Shortcut>Target kan man med fördel ange sökvägen
C:\MOK\UmeKarta\UmeKarta.apr. Sökvägen läggs in efter den sökväg som anger var ArcViews 
programfil återfinns med endast ett mellanslag som skiljetecken. Detta innebär att om ArcView 
startas via denna ikon så kommer MKK automatiskt att startas upp.

4.2 Felkällor
Huvuddelen av det digitaliserade materialet är vid dags dato närmare sju år gammalt. Detta utgör 
dock inget hinder från att nyttja materialet även om man måste ha i åtanke att vissa faktorer kan ha 
påverkats under tidens gång. Antingen kan dessa förändringar redigeras i kartan löpande varefter 
materialet tillhandahålls från ursprungsleverantören (i detta fall Umeå kommun). Alternativt kan 
man invänta en nyinventering av kommunen och ersätta den tidigare utförda naturinventeringen med 
denna.

Vad gäller det digitala grundmaterialets spatiala exakthet kan inget annat antas än att den är 
tillfredsställande. Den rikliga uppkomsten av skräppolygoner hade dock kunnat undvikas om 
digitaliseringsrutinema hade varit annorlunda. Däremot kan skyddsområdens utbredning efter 
rensning av skräppolygoner diskuteras närmare då det beskrivna arbetsförfarandet (kapitel 2.3.1) 
innebär att de skyddsvärda områdena enbart blir större till arealen sett. Om skräppolygonen som 
rensas bort har uppkommit till följd av felaktigheter vid digitaliseringen kan alltså större områden än 
nödvändigt komma att redovisas som skyddsvärda på miljökänslighetskartan.
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6. Sakordsregister
I detta arbete förekommer ett antal termer och fackuttryck vilka normalt brukas i samband med GIS- 
arbete. En kort förklaring ges nedan. Förkortningen (eng.) efter ett uttryck anger att termen är ett 
engelskt uttryck.

ARC/INFO

ArcView

Avenue

Attributtabell

Maplnfo

.MIF (MIF-format) 

Polygon

Programmeringsunderlag

Projekt

Script (eng.)
.SHP (SHP-format)
Skikt

Skräppolygon

Sliver (eng.)
Tema

Vy

En GIS-programvara som har utvecklats av ESRI™ (Environmental 
Systems Research Institute). Programmet arbetar i DOS-miljö och 
har något större möjligheter än ArcView men är å andra sidan mindre 
användarvänligt.
En GIS-programvara som har utvecklats av ESRI™ (Environmental 
Systems Research Institute). Programmet är mycket användarvänligt 
och arbetar i Windows-miljö.
Programmeringsspråk skapat för redigering av ArcView. Avenue 
levereras tillsammans med ArcView.
Attributtabellen innehåller information om de objekt som finns i ett 
tema.
Ett vanligt GIS-program i synnerhet använt av kommuner. 
Programmet har möjligheter till presentation av data men saknar 
ArcViews och ARC/INFOs förmåga till bearbetning av data.
Maplnfo Interchange Format är Maplnfos exportformat. Formatet 
används med fördel om en karta framställd i Maplnfo ska användas i 
ArcView-miljö.
Yta i ett tema. En polygon är ett område av vilket areaberäkningar är 
möjliga att utföra.
Programmeringskod skriven i Avenue med syfte att skapa önskade 
funktioner i ArcView. Synonymt med Script (eng.).
Fil i vilken arbete utfört i ArcView lagras. Projektet innehåller bland 
annat alla vyer, programmeringsunderlag och attributtabeller som 
används i arbetet.
Synonymt med Programmeringsunderlag.
Lägesbundna data skapade i ArcView sparas i detta format. 
ARC/INFOs motsvarighet till ArcViews teman. Termen skikt kan 
användas som synonym för teman.
Polygoner vilka uppkommer som resultat av en icke fullständig 
överlappning vid sammanslagning två eller flera polygoner 
Synonymt med Skräppolygon.
ArcView-datatyp vilket innehåller geografiska data, det vill säga 
information vilken bundits till koordinater. Data ligger som objekt till 
vilka information är knuten i attributtabeller. Läggs till och redigeras 
i vyer. Teman består av antingen punkter, linjer eller polygoner 
(ytor).
Arbetsyta i ArcView vilken består av flera lager med geografiska 
data, det vill säga Teman, ovanpå varandra.
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7. Bilagor
Bilaga 1. MKK - Umeå kommun.
Bilaga 2. MKK - Umeå kommun. Enbart skyddsvärda områden.
Bilaga 3. Orienteringskarta Umeå kommun anpassad till MKK.
Bilaga 4. Orienteringskarta Umeå kommun anpassad till MKK. 
OH.
Bilaga 5. Programmeringstext.
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Bilaga i. Miijokanslighetskarta over Umeå kommun.
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Bilaga 2. Skyddsvärda områden från miljökänslighetskarta över Umeå kommun. 
De tre typexemplen är markerade med siffrorna 1-3.
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Bilaga 3. Orienteringskarta över Umeå kommun anpassad för miljökänslighetskartan.
Generaliserad kustlinje efter fij
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Bilaga 5 Programmeringstext
Nedan redovisas den fullständiga programmeringskoden som ligger till 
grund för användarmodulen samt de program som har använts under 
framställandet av miljökänslighetskartan. Numreringen hänvisar till den 
förklarande text som återfinns i rapporten.

2.4.1 Kartklyvningsverktyget ”View.SplitPolyTheme”

’View.SplitPolyTheme Startar editering av aktivt tema, klyver polygoner och stoppar 
editering’

theView = av.GetActiveDoc
active = theView.GetActiveThemes.Get(O)
editThm = theView.GetEditableTheme

it (editThm <> nil) then 
’ we need to stop editing this theme

doSave = MsgBox.YesNoCancelfSave Edits to "+editThm.GetName+
"Stop Editing", true) 

if (doSave = nil) then 
return nil 

end
if (editThm.StopEditing(doSave).Not) then 
’ save failed, remain editing this theme 

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

return nil 
end
’ save succeeded 
theView.SetEditableTheme(NIL)

if (editThm = active) then
’ user wanted to stop editing the active theme, were done 
return nil 

end

end

if (active.GetFTab.lsBeingEditedWithRecovery) then

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

doSave = MsgBox.YesNoCancelfSave Edits to the table for "+ 
active.GetName+"?", "Stop Editing", True) 
if (doSave = nil) then 

return nil 
end
if (active.GetFTab.StopEditingWithRecovery(doSave).Not) then 

MsgBox.Info ("Unable to Save Edits, please use the Save Edits As option","") 
return nil ’unable to save, remain editing 

end
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end

’ start editing the active theme 
theView.SetEditableTheme(active)

theView = av.GetActiveDoc
MyLine= PolyLine.Make( {{1720000 @7175000, 1720000@7030000}}) 
theTheme = theView.GetEditableTheme

if (theTheme <> nil) then 
theTheme.GetFtab.BeginTransaction 
theField = theTheme.GetFTab.FindFieldfShape") 
theType = theField.GetType
if ((theType = #FIELD_SHAPEPOLY) or (theType = #FIELD_SHAPELINE)) then 
theTheme.Split(MyLine) 

end
theTheme.GetFtab.EndTransaction

end
av.GetProject.SetModified(true) 

theView = av.GetActiveDoc
MyLine = PolyLine.Make( {{1650000@7095000, 1800000@7095000}}) 
theTheme = theView.GetEditableTheme

if (theTheme <> nil) then 
theTheme.GetFtab.BeginTransaction 
theField = theTheme. GetFTab.FindFieldfShape") 
theType = theField.GetType
if ((theType = #FIELD_SHAPEPOLY) or (theType = #FIELD_SHAPELINE)) then 
theTheme.Split(MyLine) 

end
theTheme.GetFtab.EndTransaction

end
av.GetProject.SetModified(true)

theView = av.GetActiveDoc
active = theView.GetActiveThemes.Get(O)
editThm = theView.GetEditableTheme

if (editThm <> nil) then 
’ we need to stop editing this theme

doSave = MsgBox.YesNoCancel(''Save Edits to "+editThm.GetName+
“Stop Editing", true) 

if (doSave = nil) then 
return nil 

end
if (editThm.StopEditing(doSave).Not) then 
’ save failed, remain editing this theme 

MsgBox.Info ("Unable to Save Edits to"
+ editThm. GetName +
", please use the Save Edits As option", “”)

return nil 
end
’ save succeeded 
theView.SetEditableTheme(NIL)

if (editThm = active) then
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’ user wanted to stop editing the active theme, were done 
return nil 

end

end

if (active.GetFTab.lsBeingEditedWithRecovery) then

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

doSave = MsgBox.YesNoCancelfSave Edits to the table for"+ 
active.GetName+''?", "Stop Editing", True) 
if (doSave = nil) then 

return nil 
end
if (active.GetFTab.StopEditingWithRecovery(doSave).Not) then 

MsgBox.Info ("Unable to Save Edits, please use the Save Edits As option","") 
return nil ’unable to save, remain editing 

end 
end

’ start editing the active theme 
theView.SetEditableTheme(active)

2.4.2. Zoomnings verktyg

Nuvarande Skala 
av.GetProject.SetModified(true) 
theView = av.GetActiveDoc 
theDisp = theView. GetDisplay 
theMouseLoc = theDisp.GetMouseLoc 
theDisp. PanT o(theMouseLoc)

Bestämd Skala
av.Get Project.SetModified(true) 
theView = av.GetActiveDoc 
theDisp = theView.GetDisplay 
theMouseLoc = theDisp.GetMouseLoc 
MyScale = 10000 
theDisp. PanTo(theMouseLoc) 
theDisp.ZoomToScale(MyScale)

Full Skala
av.Get Project.SetModified(true) 
theView = av.GetActiveDoc 
theDisp = theView.GetDisplay 
TheMouseLoc = theDisp.GetMouseLoc 
MyScale = 1370000 
p = Point.Make (1720000,7090000) 
theDisp. PanTo(p) 
theDisp.ZoomToScale(MyScale)

2.4.3 Programunderlag för uppställning av projekt
if(av.lsCustomizable) then 
av.SetCustomizable (FALSE)
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else
end
theView = av.GetProject.FindDocfUmeKarta") 
theView. G etWi n. Open

2.4.4 View.ClipThemeOnTheme
Erhölls och nedladdades från ESRIs hemsida:
http://www.esri.com/scripts/avenue3/conv.html 1998 03 23 och har använts 
vid framställandet av de bakgrundsteman som redovisas under 2.6.

Name: View.ClipThemeOnTheme

Title: Clips one line or polygon theme using another polygon theme 

Topics: GeoData

Description: Clips one theme by a selected polygon theme, returning 
a new shapefile with the clipped features and their attributes.

Requires: Should have a update script to enable only if 2 + themes 
are in the view and only if at least one is a polygon theme.

Self:

Returns: New shapefile of clipped features.

Version: ArcView 3.0a

theView = av.GetActiveDoc 
theActThemes = theView.GetThemes 
if (nil = theActThemes) then exit end 
if (theActThemes. Count < 2) then

MsgBox.ErrorfYou must have at least 2 themes in the View",“Error") 
exit 

end

themelist=theView.GetThemes

SRCTheme=MsgBox.ChoiceAsString(themelist,"Which theme is the intersect 
theme?",

"Clip Theme: Line or Polygon theme to be clipped") 
if (SRCTheme = NIL) then exit end 
clsn = SRCTheme.GetFTab.GetShapeClass.GetClassName 
if ((clsn = "Point") or (clsn = "Multipoint")) then 

MsgBox.InfofYou can only clip line and polygon themes.","Clip Theme”) 
exit 

end

polylist = List. Make
for each atheme in themelist
if (atheme.GetFTab.FindField("Shape").GetType = #FIELD_SHAPEPOLY) then 
polylist.Add(atheme) 

end 
end
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interTheme=Msgbox.ChoiceAsString(polylist,"Which polygon theme is the clipping 
theme?",

"Clip Theme: Theme to clip with") 
if (interTheme = NIL) then exit end

’ Specify the output shapefile...
outFName = av.GetProject.MakeFileName("theme", "shp") 
outFName = FileDialog.Put(outFName, "*.shp", "Output Shapefile") 
if (outFName = Nil) then 

exit 
end

shapeType = SRCTheme.GetFTab.FindField("Shape").GetType

if (shapeType = #FIELD_SHAPELINE) then 
outclass = POLYLINE

elseif (shapeType = #FIELD_SHAPEMULTIPOINT) then 
outclass = MULTIPOINT 

elseif (shapeType = #FIELD_SHAPEPOINT) then 
outclass = POINT

elseif (shapeType = #FI ELD_SHAPEPOLY) then 
outclass = POLYGON 

else
MsgBox.Error("lnvalid shape field type.", "Merge Themes") 
exit 

end

’Set the variables

OutputFTab = FTab.MakeNew( outFName, outclass)

SRCfields = List. Make 
InterFields = List. Make

for each f in SRCTheme.GetFTab.GetFields 
if (f.GetName = "Shape") then 
continue 

else
fCopy = f.Clone 
SRCfields. Add(fCopy) 

end 
end

’add the fields to the output file

if (SRCFields.Count > 0) then 
OutputFTab.AddFields( SRCFields) 

end

outshpfld = OutputFtab.FindFieldf'Shape") 

Themel = SRCTheme
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ftabl =Theme1 .GetFTab 
shpfldl =ftab1 .FindFieldfShape") 
therecsl = ftabl .GetSelection 
theoldsel = ftabl .GetSelection.Clone

if (therecsl .Count=0) then 
therecsl =ftab1 

end

Theme2 = InterTheme 
ftab2=Theme2.GetFtab 
shpfld2=ftab2.FindField("Shape") 
therecs2 = ftab2.GetSelection

if (therecs2.Count=0) then 
therecs2=ftab2.GetSelection.SetAII 
ftab2.UpdateSelection 
therecs2 =ftab2.GetSelection 

end

Output Ftab.SetEditable(False)
OutputFtab.SetEditable(T rue)

totalshape=ftab2.ReturnValue(shpfld2, therecs2.GetNextSet(-1)) 

for each apshape in therecs2
totalshape = totalshape.ReturnUnion(ftab2.ReturnValue(shpfld2, apshape)) 

end

’Start processing each record in the selected overlay polys

’Get the polygon shape and select all records within that shape 
theSRCshape = totalshape 
if (theView.GetProjection.isNull) then
Themel .SelectbyShapes({theSRCshape}, #VTAB_SELTYPE_NEW) 

else
pshp=theSRCShape.ReturnProjected(theView.GetProjection) 
Themel .SelectbyShapes({pshp}, #VTAB_SELTYPE_NEW) 

end

’For each selected record 

recordCount = 0
for each Selrec in ftabl .GetSelection 

recordCount = RecordCount +1 
av.ShowMsg("Splitting Shapes...")
av.SetStatus((recordCount / ftabl .GetSelection.Count) * 100)

’Get the shape of the record
Select edShape = ftabl .ReturnValue(shpfld1,Selrec)

'If the output is a line
if (outshpfld.getType = #FIELD_SHAPELINE) then

’If the line is wholly within the polygon (no intersection) then 
if (SelectedShape.lsContainedln(theSRCShape)) then
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aLineshp = SelectedShape 
’Else split the line using the polygon 

else
aLineShp = SelectedShape,Linelntersection(theSRCshape) 

end
’Add the new record 
theoutrec=outputftab.AddRecord 
'Set the shape value
outputFtab.SetValue(outshpfld, theoutrec, alineshp)
’Set the field values 
for each afield in SRCfields 

oldfield=ftab1.FindField(afield.GetName)
’ Due to field name renaming between INFO and dBASE,
’ some of the fields may not be found. In those cases,
’ leave the value blank, 
if (oldfieldonil) then
oldvalue=ftab1.ReturnValue(oldfield, selrec) 
outputftab.SetValue(afield, theoutrec, oldvalue) 

end 
end

This enters into the polygon loop 

else
shplntersect = SelectedShape. Returnlntersection(theSRCshape) 
if (shpintersect.lsEmpty) then 
continue 

end
theoutrec=outputftab.AddRecord 
outputFtab.SetValue(outshpfld,theoutrec,shplntersect)

for each afield in SRCfields 
oldfield=ftab1.FindField(afield.GetName)
’ Due to field name renaming between INFO and dBASE,
’ some of the fields may not be found. In those cases,
’ leave the value blank, 
if (oldfieldonil) then

oldvalue=ftab1 .ReturnValue(oldfield, selrec) 
outputftab.SetValue(afield, theoutrec, oldvalue) 

end 
end

end
av.PurgeObjects

end

’Set editing OFF

Output FTab.SetEditable(false)

theView.GetGraphics.EndBatch

ftabl .SetSelection(theoldsel) 
ftabl .UpdateSelection

if (OutputFTab.HasError) then 
MsgBox.ErrorfThe out FTab has an error","") 
exit 

end
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if (MsgBox.YesNofAdd shapefile as theme to a view?",
"Clip Theme", true).Not) then 
exit 

end

’ Create a list of views and allow the user to choose which view to 
’ add the new theme to...

viewList = {}
for each d in av.GetProject.GetDocs 

if (d.ls(View)) then 
viewList.Add( d) 

end 
end

’ Include a choice for a new view... 
viewList.Add("<New View>")

addToView = MsgBox.ListAsString( viewList,"Add Theme to:", "Clip Theme")

’ Get the specified view, make the theme, and add it... 
if (addToView <> nil) then

if (addToView = "<New View>“) then 
addToView = View. Make 
addToView.GetWin.Open 

end

mergeTheme = FTheme.Make( OutputFTab ) 
addToView.AddTheme( mergeTheme)

’ Bring the View to the front... 
addToView.GetWin.Activate 

end

av.clearmsg

2.4.5 Identifieringsverktyget
’Name: View.lDtoolEAM’

Title: Identifyes the chosen attributes of ’
’an Environmental Accident Map and present the’
’information in a MsgBox’

’Topics: View.Tool’

’Description: Use the tool to get information about’
the need of a quick decontamination stake. It is necessary’
’to prepare this script in a proper way that is more ’
’described under Requires.’

’Requires: It is necessary to set the correct name of the Theme in’
’which the EAM is placed and to set the correct fieldnames ’
’i.e. the names of the fields in the table of attributes in which the’
’wanted information is placed. Be sure that this script is’
'removed from the project so that it doesn't activates’
’if some variable not is initialized.’
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theView = av.FindDocfUmeKarta") 
theTheme = theView.FindThemefllmeKarta.shp") 
pnt = theView.GetDisplay.ReturnUserPoint 

if (theTheme.CanSelect) then 
theThem e. Sel ectByPoi nt (pnt, #VTAB_S ELTY P E_N EW) 
theFTab = theTheme.GetFTab 
for each record in theFTab.GetSelection 

a = theFTab.FindFieldfinfokir)
va = theFTab.ReturnValueString(a,record) 

b = theFTab. FindField("infokl2")
vb = theFTab. Return ValueString(b, record) 

c = theFTab. FindField("infokl3")
vc = theFTab.ReturnValueString(c,record) 

d = theFTab. FindFieldfDatariksfr")
vd = theFTab.ReturnValueString(d,record) 

e = theFTab. FindFieldf'Datariksna")
ve = theFTab.ReturnValueString(e,record) 

f = theFTab.FindFieldfDataskydso")
vf = theFTab. ReturnValueString(f,record) 

g = theFTab. FindFieldfDatangl'1)
vg = theFTab.ReturnValueString(g,record) 

h = theFTab. FindField(''Datang2'')
vh = theFTab. Return ValueString(h, record) 

i = theFTab. FindFieldfTyp")
vi = theFTab.ReturnValueString(i,record) 

end 
end

theVal = va+vb+vc+vd+ve+vf+vg+vh+vi 
if(theVal.lsNull) then

MsgBox.lnfofPlatsen är ännu inte värderad med avseende på skyddsvärde 
“."Inventering saknas") 
else

MsgBox.Report(va.AsString+NL+vb.AsString+NL+vc.AsString+NL+vd.AsString+NL
+ve.AsString+NL+vf.AsString+NL+vg.AsString+NL+vh.AsString+NL+vi.AsString,“")
end

theView = av.GetActiveDoc 
for each t in theView.GetThemes 
t.ClearSelection 
end

Ikonen för identifieringsverktyget placeras längst till vänster i vyns 
verktygsfält varför den aktiveras automatiskt när programmet aktiverar vyn.

2.4.7 Nödutgången
theProject = av.GetProject 
theProject.Close

'Vill du att ArcView ska stängas'
'automatiskt så lägg till av.Quit sist'
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