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ABSTRACT

GIS on the Internet is a rather new phenomenon, which has evolved from the need of 
distributed geographical data. It is also a powerful tool for presenting information on the 
Internet. This master thesis aim to create a web based GIS application with information on 
lime spreading and the situation concerning acidification in the county of Kronoberg, Sweden. 
The web based GIS application will be used by the county administrations in Kronoberg to 
inform the public and the municipal authorities of current counteracting acidification activity. 
This report includes documentation on acidifying processes and liming activities, which are 
publicised together with the web based GIS application. The web based GIS application was 
created with ArcIMS, a new program in the ESRI family of GIS programs. The program 
includes a guided structure, to development of everything from a map to a complete GIS 
application, including mapservice and websites. As it was found that ArcIMS lack the ability to 
interact with two map layers to analyse the geographical relationship of the objects, an exemple 
of an GIS based analysis was handled outside the program. The analysis concerned the impact 
of air pollutions on the acidification in  the county of Kronoberg. The demands from the 
county administrations in Kronoberg, concerning the functionality and geographical content 
of the GIS application, prompted us to create a customised application based on the standard 
HTML Viewer. The modifications of the GIS application concerned the identification and 
search function. The ArcIMS system has a complex structure which demands knowledge of 
programming, datasystems and GIS data management, in order to create a customized web 
based GIS application. 
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FÖRORD

Detta är ett examensarbete, vilket är en obligatorisk del i magisterexamen i naturgeografi vid 
institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys, Lunds universitet. Idén till uppsatsen 
uppkom genom att länsstyrelsen i Kronobergs län kontaktade GIS-centrum vid Lunds 
universitet. Länsstyrelsen i Kronobergs län hade få medarbetare med kunskaper i geografisk 
informationstekonologi, men behov och önskemål från olika funktioner på länsstyrelsen om 
att skapa webbaserade GIS-applikationer som kan förmedla information om deras respektive 
verksamhet. Vi besökte GIS-avdelningen på länsstyrelsen i Växjö och fick då möjlighet att 
välja ämne utifrån interna önskemål för en webbaserad GIS-applikation. Valet blev kalkning 
och försurning, främst på grund av vårt gemensamma intresse för miljövetenskap. Uppsatsen 
är tvärvetenskaplig med tonvikt på geografisk informationsbehandling, internetteknologi, 
kartografi och naturvetenskap.

Vi vill ta tillfället i akt och tacka de personer som på olika sätt har hjälpt och stöttat oss i 
vårt arbete. Ett stort tack till vår handledare Petter Pilesjö, institutionen för naturgeografi 
och ekosystemanalys samt GIS-centrum, Lunds universitet, som gett oss goda råd och 
synpunkter samt lotsat oss rätt bland examensarbetets många villovägar. Ett stort tack även 
till Michael Sundström, Anders Ahlström och Sandra Hermansson, länsstyrelsen i Växjö, för 
ett gott samarbete. Tack för all data, bakgrundinformation och lärorika diskussioner om 
systemuppbyggnad. Tack till alla medarbetare på UCLU och GIS-centrum för allt stöd och 
teknisk support. Till sist vill vi tacka våra familjer och våra närmaste för deras stora tålamod 
och alltid lika entusiastiska på-hejande.
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1. INLEDNING

På uppdrag av länsstyrelsen i Kronobergs län fick vi i uppgift att skapa en GIS-applikation 
(GIS=geografiska informationssysten) med syfte att sprida kalkningsinformation via Internet. 
Webbsidan skall förmedla kunskap om länets aktuella försurningssituation och den rådande 
kalkningsverksamhetens temporala och geografiska utbredning i länet. Presentation av 
kalkningsverksamhet i tid och rum är speciellt lämplig som GIS-applikation på Internet, 
eftersom informationen blir lättillgänglig, kostnadseffektiv samt aktuell genom regelbunden 
uppdatering.

Kalkning är en av de åtgärder som används i Kronobergs län, liksom nationellt för att bekämpa 
den försurningssituation som råder i Sverige. I de nationella miljömålen är ett av målen att 
motverka försurning i mark och vatten.

Kronobergs län ligger inom den region som brukar kallas den sydsvenska urbergsslätten, 
söder om sydsvenska höglandet. Berggrunden består huvudsakligen av urbergsarter som är 
fattiga på basiska mineral. Detta har stor betydelse ur försurningssynpunkt vilket beror på att 
vittringsprodukterna från dessa bergarter är surare och mer svårvittrade än andra bergarter i 
andra delar av Sverige och speciellt i jämförelse med andra europeiska länder. I kombination 
med en sur nederbörd, vilken är bland de högsta i de sydvästra delarna av Sverige, blir 
Kronobergs län, framförallt de västra delarna, utsatta för en kraftig försurningspåverkan.

Kalkning av sjöar och vattendrag, samt uppföljning av densamma finansieras huvud-
sakligen med statliga medel. Det är därför viktigt att information om verksamheten och dess 
effekter är lättåtkomlig för den intresserade allmänheten, skolor, universitet, föreningar 
m fl. Kommunerna ansvarar för utförande och planering av kalkningen. Det är därför önskvärt 
att resultaten från uppföljningen av kalkningens effekter snabbt och enkelt kan komma dessa 
tillgodo.

Under det senaste decenniet har efterfrågan på distribuerad GIS, dvs utbyte av digitala 
geografiska data och tillhörande tjänster, ökat. Detta har tillsammans med andra kost- samt 
tidseffektiva önskemål genererat en utveckling för GIS på Internet. GIS på Internet skulle 
medföra att utbyte av geografisk data förenklades. GIS på Internet är även intressant med 
tanke på den ökade spridningsmöjligheten av just geografisk information samt kunskapen om 
geografiska informationssystem. 

Genom webbaserad GIS kan användare utnyttja GIS-program genom en webb-
läsare utan behov av eget GIS-program. Med hjälp av webbaserad GIS kan detaljerade kartor 
genereras från stora geografiska databaser och distribueras över hela världen. Internet är på 
så sätt ett kostnads- och tidseffektivt sätt att dela med sig och publicera data till användare 
världen över. 
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2. SYFTE

Examensarbetets syfte är att utveckla en GIS-applikation för Internet med ESRIs system 
ArcIMS. Den webbaserade GIS-applikationen skall sprida information om kalknings- och 
försurningssituationen i Kronobergs län. Applikationen skall omfatta en databas och ett 
webbaserat gränssnitt, samt bakgrundsinformation till allmänheten om de försurande 
processerna. 

För att uppnå det övergripande syftet kommer följande delmål att inbegripas i examensarbe-
tet:

• Dokumentation och undersökning av försurningsprocesser och kalkningsverksamhet i 
Kronobergs län.

• Dokumentation och undersökning av webbaserad GIS.
 
• Uppbyggnad av geografisk databas avseende hydrologi, försurningsstatistik, kalknings-

verksamhet samt bakgrundsinformation för orientering. 

• Utforskning av ArcIMS som geografiskt informationssystem avseende rumslig analys, 
där ett exempel på en regional analys över hydrologisk försurning och eventuellt 
bidragande faktorer i den omgivande miljön, används. 

•  Värdering av ArcIMS som ett geografiskt informationssystem avseende presentation 
samt utforskning av möjliheter till utveckling av dess GIS-applikation.

• Utveckling av Kronobergs läns webbplats, karttjänst och webbsida för presentation.
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3. BAKGRUND

Bakgrundsinformationen inleds med en allmän beskrivning av de politiska beslut som ligger 
till grund för det nationella och regionala miljöarbetet med avseende på försurning. Sedan 
följer en ingående redogörelse för de processer som råder i mark och vatten vid en pågående 
försurning. Kalkning som åtgärd mot den onaturliga försurningen redovisas i form av dess 
mål och utförande. Därefter beskrivs GIS på Internet och internetteknologi samt metodik 
för webbaserad GIS förklaras. Till sist redogörs programvaran ArcIMSs arkitektur och 
funktionalitet för uppbyggnad av webbaserade GIS-applikationer. Informationen är samlad 
för att skapa en god förståelse för den metodik som krävs, och den produkt som skapas, vid 
utveckling av en webbaserad GIS-applikation. 

3.1 Svensk miljöpolitik

I det svenska arbetet för en bättre miljö har 
länsstyrelserna en övergripande och samordnande 
roll som regionala miljömyndigheter. De skall 
arbeta tillsammans med andra regionala 
myndigheter och organ samt i dialog med 
kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer 
och andra aktörer för att säkra att de nationella 
miljökvalitetsmålen och delmålen får genomslag i 
respektive län. I länsstyrelsernas ansvar ingår även 
att samordna uppföljningen av miljömålsarbetet i 
den egna regionen. (www.mijomal.nu)

Sveriges riksdag antog år 1999 femton nya 
nationella miljömål (se tabell 1) för vägledning i 
miljöpolitiken och för att nå en balans i samhället 
där vi har ekologisk hållbar utveckling. I november 
år 2001 antog riksdagen en miljöproposition, 
i vilken miljömålen specificerades i termer av 
delmål och ett antal åtgärdsstrategier (prop. 
2000/01:130). Ett av de 15 nationella miljömålen är relaterat till försurningsproblematiken 
och definieras som ”Bara naturlig försurning”.

För att få målstyrningen att fungera väl i det svenska miljöarbetet krävs effektiv uppföljning, 
vilket uppmärksammades i regeringens proposition om en vidareutveckling av miljömålen 
(prop. 2000/01:130). Ett miljömålsråd har inrättats hos Naturvårdsverket just för att sam-
ordna den information som skall ligga till grund för den föreslagna årliga redovisningen av 
miljömålsarbetet till riksdagen. Naturvårdsverkets uppdrag har varit att, i samarbete med 
andra myndigheter, föreslå handlingsvägar samt föreslå och precisera delmål för att nå de 
övergripande målen. För att planera åtgärder som leder i rätt riktning behöver man veta vilka 
förändringar i samhället som behövs för att vi skall nå miljökvalitetsmålen och hur mycket 
påverkan måste minska eller ändras från idag till år 2020. Vi måste veta vad som orsakar 
miljöproblemen och vilka som har ett ansvar för att åtgärder genomförs. Uppföljningsbara 

De 15 miljökvalitétsmålen:

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Giftfri miljö

Bara naturlig försurning

Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitét

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö

Tabell 1. De 15 miljökvalitétsmålen,
(www.mijomal.nu).
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delmål skall visa om vi är på väg att nå målen och hur fort det går. Vi behöver veta om vi 
måste ingripa i det pågående skeendet eller om miljöarbetet fortgår som planerat. För att belysa 
utvecklingen mot respektive miljökvalitetsmål fokuserars det på några centrala ”sakområden”. 
För varje sådant ”sakområde” har det valts ett mått. En indikator består av ett ”sakområde” 
och ett (eller flera) specificerade mått. Måttet bör alltså spegla ”sakområdet” men gör vanligen 
detta inte fullt ut. Indikatorn speglar på så sätt endast en del av miljökvalitetsmålet (2000/01:
130). En del av de föreslagna måtten återfinns under flera miljökvalitetsmål. Vissa av måtten 
anger någonting klassificerat enligt ”bedömningsgrunder”. Bedömningsgrunderna är ett sätt 
att bedöma miljötillståndet genom att mäta avvikelsen från ett ”naturligt” tillstånd.

3.2 Försurningsproblematik

Försurningen av mark och vatten är ett av Sveriges allvarligaste miljöproblem. Sverige tillhör 
ett av de mest drabbade länderna, där flertalet sjöar och vattendrag saknar naturligt försvar 
mot försurande processer (SNV, 2000). Försurningsproblemet är komplext, bl a beroende på 
att effekterna orsakas av olika typer av föroreningar: svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak. 
Naturliga ekosystem i Sverige domineras av skog och våtmarker som i många fall är sura. 
Under senare tid har försurningsförloppet accelererat i delar av Sveriges skogsområden genom 
”onaturlig” försurning. Nedfall av försurande luftföroreningar är den tydligaste orsaken till 
denna försurningsutveckling.

3.2.1 Vattnets väg i landskapet
Vatten är en viktig komponent i våra ekosystem eftersom det fungerar som lösningsmedel 
för många näringsämnen. På grund av sin lösningsförmåga tar vatten även upp andra typer 
av ämnen, t ex försurande ämnen, på sin väg genom landskapet (Grip och Rodhe, 1994). 
Vattnet kan transportera lösta ämnen samt partiklar långa sträckor och på så sätt sprida  
föroreningar. Avrinning pågår ständigt och överallt, genom att vattnet sipprar fram i marken 
mellan jordpartiklar och i bergssprickor p g a gravitation och tryckskillnader i markvattnet. 
Avrinningen från varje enskilt landområde bildas av den nederbörd som når marken och som 
inte magasineras eller avdunstar inom området. Både det markbundna vattnet och flödet i 
vattendragen ingår i avrinningen. 

När marken är torr krävs stora mängder nederbörd innan några större vattenmassor kan ta sig 
vidare. Den ’första’ nederbörden går åt att fylla markens fuktighetsunderskott (SNA, 1995). 
Det regn och smältvatten från snö, som inte går åt till att fukta marken, rör sig först vertikalt 
ner mot grundvattnet (se figur 1). Detta sker i terrängens inströmmningsområden, som ofta 
finns i högre belägna partier. Därefter strömmar vattnet vidare genom marken mot de mer 
låglänta utströmmningsområdena. Det vatten som rinner vidare från utströmmningsområdena 
bildar ett nät av små rännilar och bäckar, som växer sig samman till större vattendrag eller 
sammanfaller med ett befintligt vattendrag. De topografiska och geologiska förhållandena 
avgör vilken väg vattnet tar och därmed vilket landområde som dräneras till ett visst 
vattendrag. Höjdsträckningar utgör vattendelare som avgränsar dessa dräneringsområden 
(avrinningsområden). Avrinningsområdets topografi påskyndar eller motverkar vattenföringen 
i vattendragen (SNA, 1995). Varje avrinningsområde uppvisar en komplex mosaik av topografi, 
geologiska förhållanden, vegetation, markanvändning och utsläpp i vattendragen. Den samlade 
effekten av dessa återspeglas i vattenföringen och kvaliteten på vattnet. Om t ex skog av-
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verkas på en del av området så minskar växternas transpiration och därmed ökar den lokala 
avrinningen. 

3.2.2 Kemiska processer längs vattnets väg

Som tidigare nämts är vatten ett viktigt lösningsmedel. Dess närvaro i landskapet medför även 
många kemiska processer som påverkar det lokala ekosystemet. Vid infiltrationen (se Figur 1) 
passerar nederbörden först markens översta skikt, vilket består av mer eller mindre nedbrutet 
organiskt material. Detta så kallade humusskikt innehåller utbytbara väte- och metallkatjoner, 
vilka byter plats med joner i nederbörden och på så sätt utjämnar tillfälliga variationer i 
nederbördens sammansättning. Humus fungerar som jonbytare för positiva joner, eftersom väte-
joner avges vid kontakt med markvattnet. Det är framför allt baskatjonerna (katjon=positiv 
jon) Ca2+, Mg2+, Na+ och K+ som upptar dessa katjonpositioner. Förutom dessa binds nya väte-
joner och aluminium (Grip och Rodhe, 1994). 

De bergarter som en gång omvandlats till jordarter genom vittring eller annan omvandlings-
process återspeglas idag i markens mineraluppsättning. Bergarterna består av olika mineral 
som vart och ett har sin speciella kemiska sammansättning. I markens rotzon vittrar dessa 
markmineral genom hydrolys och kemisk nedbrytning vid kontakt med organsiska syror 
(Grip och Rodhe, 1994; SNV, 1999). Vid upplösning av markmineral tillförs vattnet ytter-
ligare metallkatjoner. Vid vittring bryts i första hand lättvittrade mineral ned. Även växterna 

Figur 1. Processöversikt vid vattnets infiltration i en icke försurad markprofil, (idé och information från 
NE, omarbetad av M. Hedberg, 2003). 
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i marken bidrar till en vittring av markmineraler. Med hjälp av sina rötter tar de upp närings-
ämnen (baskatjoner) och vatten och avger vid andning koldioxid till marken. När koldioxiden 
löses i markvattnet bildas kolsyra. Denna bidrar till fortsatt vittring under vattnets perkolation 
ned genom markprofilen tills det når grundvattnet. 

3.2.2.1 Försurning

Antropogen försurning av mark och vatten har pågått under flera decennier och är 
huvudsakligen en effekt av industrialiseringen. Det är dock viktigt att skilja på begreppen 
surt vatten, naturlig försurning och antropogen försurning. Ett surt vatten behöver inte vara 
försurat; det kan vara surt av naturliga orsaker. Naturlig försurning, även kallad biologisk 
försurning, beror på ett jonbyte mellan växt och mark. Växtroten tar upp näringsämnen och 
avger vätejoner i utbyte. Detta är en mycket långsam process, som i princip pågått sedan den 
senaste istiden (Grip och Rodhe, 1994; SNV, 1999). Försurning som orsakats av antropogen 
påverkan har oftast ett hastigt förlopp. Till antropogen påverkan räknas människans utsläpp 
av luftföroreningar som svaveldioxid och kvävoxider och försurning från markanvändning i 
form av skogs- och jordbruk.

Kemiskt sett innebär en försurning först en urlakning av mineralnäringsämnen från mark och 
vatten, vilket följs av ett sjunkande pH-värden. Vid tillräckligt låga pH-värden frigörs 
aluminium och aluminumhalterna stiger i sjöar och vattendrag. Vid tidiga stadier i 
försurningsprocessen, där inte pH-värdet har börjat sjunka, mäter man alkaliniteten i marken/
sjön/vatten för att avgöra lokalens försurningsgrad. Alkalinitet är ett mått på koncentration 
av vätekarbonatjoner (HCO 3-) i vatten, dvs mängden av joner som kan neutralisera de 
sura vätejonerna (H+) (SNV, 1999). Väterkarbonatjoner är de joner som framför allt utgör 
buffert vid tillskott av försurande ämnen i mark- och vattensysytem. Ekvationen nedan visar 
reaktionsformeln för buffertfunktionen, där vätekarbonatjonen tillsammans med den sura 
vätejonen bildar kolsyra, vilken i sin tur bildar vatten och koldioxid.

H+ + HCO 3- ↔ H
2
CO

3
 ↔ H

2
O + CO

2
  Ekvation 1

         (vätejon) (vätekarbonatjon) (kolsyra)  (vatten) (koldioxid)

3.2.2.2 Naturlig försurning 

PH-värdet i sjöar och vattendrag uppvisar stora variationer, både geografiskt och tidsmässigt. 
I stor utsträckning är dessa variationer en naturlig företeelse. Den naturliga försurningen 
orsakas bl a av att markmineralens vittringshastighet långsamt minskar med tiden (SNV, 
2000). Vittringen är som nämnts tidigare ett resultat av hydrolys samt nedbrytning av 
organiska syror (se Figur 1). Vid hydrolys reagerar markmineral med vatten varvid en syra och 
en bas bildas (Grip och Rodhe, 1994). 

De geografiska skillnaderna avseende försurning beror huvudsaklig på avrinningsområdets be-
skaffenhet. Viktiga faktorer i avrinningsområdet är bl a berggrundens sammansättning, mar-
kens uppbyggnad, humusskiktets mäktighet samt förekomst av våtmarker (SNV, 1999). Dessa 
faktorers egenskaper är ofta avgörande eftersom det vatten som rinner i vattendragen och sjö-
arna till 90% härrör från grundvatten (SNV, 1999). Tillskottet av vatten från nederbörden 
har naturligt ett litet innehåll av lösta ämnen. Vid markpassagen tillförs bland annat kalcium,
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magnesium och vätekarbonat vilka ursprungligen härrör från vittringen av markmineralen. 
Vätekarbonat fungerar naturligt som en buffert och reagerar med de fria vätejoner. Tunna och 
grovkorniga marker som domineras av svårvittrade jordar är starkt begränsade i sin buffring 
av vätejoner.

3.2.2.3 Antropogen försurning

De försurande ämnena, framför allt svavel- och kväveoxider, som deponeras i löst form i 
samband med nederbörden kallas för våtdeposition. Till den totala depositionen tillkommer 
även torrdeposition som består av föroreningar som når jordytan utan ha fångats upp av 
moln och regndroppar, och som fastnar direkt på vegetation och mark, t ex sotpartiklar 
från vedeldning. Dessa försurande ämnen, t ex kvävedioxid, förkommer naturligt, men de 
utsläpp som människan ger upphov till är flera gånger större än de naturliga. Svavel- och 
kväveföreningar i nederbörd är framför allt ett resultat av den industriella utvecklingen och 
dess användning av fossila bränslen, i första hand kol och olja. Källorna till svavelutsläppen 
är framför allt förbränning av svavelhaltig olja, medan kväve oxideras från kvävgas i luften 
vid alla former av förbränning. Cirka 90% av det svavel som deponeras i Sverige härrör 
från utländska utsläpp. Även deposition av kväveoxider är till 90% av utländsk härkomst. 
Cirka 40% av kväveoxidutsläppen kommer från vägtrafiken och resterande del främst från 
arbetsmaskiner, sjöfart och energiproduktion. Ammoniak har en betydligt kortare uppehållstid 
i atmosfären och de inhemska utsläppen står därför för en högre andel av depositionen. Cirka 
30% av depositionen kommer från inhemska källor (SNV, 1999). Den dominerande orsaken 
till försurningen i Sverige är svavelbelastningen från luften. Dock andelen kväve i form av 
kvävedioxid och ammoniak ökat stadigt. Idag bedömer forskarna att kvävet står för 5-30% av 
bidraget till försurningen (Brandt och Gröndahl, 2000).

Det är inte enbart den sura nederbörden som är skuld till försurningen. Skogsbruket är 
också en bidragande faktor. Som tidigare nämnts har avrinningsområdets karaktär en avgörande 
betydelse för pH-värdet i sjöar och rinnande vatten. Förändringar i avrinningsområdet medför 
således också en risk för påverkan av ytvattnet. Skogsbruket bidrar till försurningen genom 
kalhuggning, dikning och körskador som förändrar vattnets transportvägar (SNV, 1999). Detta 
leder till att näringsämnen lättare lakas ut och läcker vidare till vattendrag. Med kalhuggning 
bortförs basiska ämnen som träden tar upp i samband med tillväxten (Brandt & Gröndahl, 
2000). I ett opåverkat skogsekosystem återförs dessa ämnen i samband med nedbrytningen. 
Konventionellt skogsbruk med enbart stamavverkning gör att förlusterna är betydligt mindre 
jämfört med helträdsutnyttjande, men all skördning medför en försurning p g a en mindre 
mängd vegetation som håller baskatjonerna kvar i jordarna, vilket i näringsfattiga jordar inte 
alltid kan kompenseras av vittring och atmosfäriskt nedfall av baskatjoner. Framgångsrik 
utveckling av skogsskötsel, samt i sydvästra Sverige ett kraftigt förhöjt nedfall av kväve, har 
dock ökat tillväxten av växtlighet under de senaste decennierna.

3.2.2.4 Försurningskänslighet

I samband med vittringen av markmineral neutraliseras en del av det sura nedfallet. Ju 
snabbare vittringen kan äga rum, desto kraftigare syratillförsel tål marken utan att bli försurad. 
Kalkrika jordar är särskilt lättvittrade, och dessa finns framför allt på Öland och Gotland och 
i delar av Skåne, Östergötland, Västergötland, Uppland och Jämtland. I merparten av vårt 
land är jordarna emellertid uppbyggda av svårvittrade mineral från det skandinaviska urberget. 
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Detta betyder att den kritiska syrabelastningen (den maximala syratillförsel som marken 
förmår neutralisera) är låg i större delen av Sverige. Med andra ord är Sverige känsligare för 
surt nedfall än flertalet andra länder. Hos oss är redan en måttlig syratillförsel tillräcklig för 
att marken skall försuras (www.naturvardsverket.se/2002-03-21).

3.2.2.5 Hydrologisk försurning

Resultatet av infiltrationsprocesser återspeglas i det vatten 
som når vattendrag och sjöar. Försurningspåverkan av 
ytvatten brukar förenklat indelas i basflödesförsurning och 
episodförsurning. Basflödesförsurning innebär att marken 
inte förmår att neutralisera all syra via jonbyte, trots att den 
tillförda syran infiltreras i marken med nederbördsvattnet. 
Detta leder till att sjöar och vattendrag är försurade under 
hela året, även vid lågt flöde, s k basflöde (SNV, 1999). 
Episodförsurning kallas den försurning som uppträder 
vid höga vattenflöden. Under episoder transporteras 
mycket vatten i markens ytskikt och under denna snabba 
transport hinner inte den deponerade syran att neutrali-
seras fullständigt. Detta leder till en onaturlig minskning 
av pH-värdet som adderas till den naturliga pH-min-
skningen till följd av utspädning. Detta fenomen benämns 
ofta som en surstöt. Surstötar är alltså delvis naturliga 
fenomen i vattendragen, men eftersom antropogena min-
skningar av pH adderas till den naturliga kan vattnet nå 
kritiskt låga pH-värden.

Graden av försurningspåverkan varierar beroende på 
belastning och känslighet. I områden med kraftig påverkan 
är såväl mark- som ytvatten försurade. I sådana områden är 
pH-värdet lågt under hela året, även vid låga flöden, och 
halten av oorganiskt aluminium är genomgående högt. I 
mindre försurningsbelastade områden uppträder allvarlig påverkan endast i samband med 
episoder. Figur 2 visar antalet sjöar i olika delar av landet som bedömdes vara försurade år 
1990. Inga större förändringar av försurningsläget har ägt rum sedan dess, bortsett från 
att något fler sjöar har blivit kalkade. Skador i vattendrag kan förekomma också i områden 
där sjöarna undgått försurningsskador. Detta gäller inte minst inre Norrland, där de stora 
snömängderna kan ge upphov till markanta surstötar vid snösmältningen, även i vattendrag 
som under andra årstider har relativt höga pH-värden (SNV, Rapport 4421).

3.2.2.6 Effekter av försurning

En följd av försurningen är att antalet växt- och djurarter i de drabbade vattnen sjunker. Den 
främsta orsaken till skadorna tycks vara att försurningen medför ökade halter av aluminium i 
en, för många arter, giftig form. Några ”döda” sjöar finns dock inte ens i de kraftigast för-
surade delarna av Sverige. 

Figur 2. Procentuellt antal försurade 
sjöar år 1990.
(www.environs.se, 2003).
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Vid tillförsel av sura ämnen med 
nederbörd sker en kemisk upplösning 
av kalciumkarbonat (CaCO3) och 
istället för syror bildas vatten och 
koldioxid, dvs kalken buffrar mot 
försurningen (se Ekv. 1). Utan 
tillgång till kalciumkarbonat sker 
en liknande buffertprocess genom 
lättlösliga silikater, och när dessa 
börjar ta slut (vid pH-värde 5) sker 
istället ett jonbyte enligt bilden till 
höger (Figur 3). Vid detta jonbyte 
kommer tillskottet av vätejoner att 
fästa vid kolloiderna (minsta mark-
partiklarna) och tränga undan i 
första hand magnesium- och kalciumjonerna . Genom denna jonbytarprocess blir marken allt 
surare och efter några år finns inte mycket kvar att byta ut, speciellt i en kolloidfattig mark, 
dvs en grovkorning jord. Då börjar aluminiumföreningar att lösas upp (vid pH-värde 4-4,5) 
och fria aluminiumjoner kommer både att fästa på kolloiderna och lösas i markvattnet. De 
sura vätejonerna motverkas på detta sätt, men endast tillfälligt. Då de återbildas igen, på större 
markdjup, kan olösta aluminiumjoner åter fällas ut. På så sätt rör sig markförsurningen snabbt 
neråt i marken. Vid ännu lägre pH-värden sker en upplösning av järn och en rad andra tung-
metaller, som t ex bly, krom, koppar och nickel. (Nihlgård, 1989). Bilden nedan (Figur 4) ger 
en schematisk översikt över processerna.

Figur 3. Jonbyte vid tillskott av vätejoner. (idé och informa-
tion från NE, omarbetad av M. Hedberg, 2003), 

Figur 4. Processöversikt vid vattnets infiltration i en försurad markprofil, idé och information från NE, 
omarbetad av M.Hedberg (2003). 
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Beroende på typ av sjö/vattendrag, dvs vilket naturligt utgångsläge vattnet har, påverkas 
vattnet olika av de sura ämnena. Under den första tiden fungerar bikarbonatjonerna som 
buffert mot försurningen. Men när bikarbonatjonerna börjar ta slut blir läget snabbt kritiskt. 
Våldsamma pH-fluktuationer kan uppträda i vattendrag och småsjöar under t ex snösmältning 
då pH-värden kan sjunka ända ned till under 5,0. När den sura snösmältningen är över kan 
sjön återhämta sig. Om sjön/vattendraget ständigt får tillförsel av sura ämnen och inte hinner 
återhämta sig uppstår en permanent sur sjö/vattendrag, och pH-värdet kan ligga på 5 och 
även under 4,5 (Nihlgård, 1989). Under dessa omständigheter uppträder ofta höga halter 
av aluminiumjoner, vilka fälls ut på djur och växter i sjön/vattendraget. Höga aluminium-
halter kan även uppträda i de sura humussjöarna, men här binds de till humusämnen och är 
inte alls lika giftiga för de levande organismerna.

En försurad sjö är inte en död sjö utan en 
sjö vars ekosystem kraftigt förändrats. Den 
näringsfattiga skogssjön blir ännu fattigare 
på näring bl a genom att höga halter av 
fritt aluminium binder sjöns fosfater. 
Planktonproduktionen minskar, antalet arter 
sjunker från ca 50 i en frisk sjö till under 10 
i en starkt försurad sjö, vattnet blir klarare 
och siktdjupet längre (Brandt & Gröndahl, 
2000). Konkurrensen och livsvillkoren för 
de olika arterna förändras. Därför kan en för-
surad sjö ibland framstå som en massiv 
insektsvärld, ett nytt ekosystem, där fiskarna 
som toppkonsumenter har ersatts av rov-
insekter. Den negativa responsen på 
försurning är huvudsakligen en effekt av sänkt 
pH i kombination med förhöjda halter av 
oorganiskt aluminium. Känsligheten för dessa 
förändringar varierar mellan olika arter (se 
Figur 5) och bland fiskarna är exempelvis mört, 
lax och elritsa betydligt känsligare än abborre 
och gädda (SNA, 1995). Sänkt pH-värde 
medför en fysiologisk stress. Fisken påverkas 
genom att aluminium fäster på gälarna som 
därmed skadas. Skadorna leder till en försämrad 
jonreglering, vilket påverkar fiskens vatten- 
och jonbalans (Brant & Gröndal, 2000). Höga 
halter eller lång exponering av aluminium kan leda till död. Vissa bottendjur som snäckor, 
iglar och dagsländelarver är extremt känsliga, medan exempelvis många bäcksländelarver 
tål mycket låga pH-värden (Brant & Gröndal, 2000). Låga pH-värden medför också att 
kläckningen av fiskrom försvåras eller omöjliggörs. Detta beror på att ett enzym i romen, som 
behövs för kläckningen, inaktiveras vid låga pH-värden. Aluminium har en mycket komplex 
kemi, vilket har betydelse för den biologiska responsen. pH-värdet och förekomst av ämnen 
som kan binda de giftiga aluminiumfraktionerna, exempelvis humus, har stor betydelse för 

Figur 5. Organismers känslighet för försurning.
(Brant & Gröndal, 2000)
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fördelningen mellan giftiga och ogiftiga fraktioner (Nilhlgård, 1990). I samband med att pH 
höjs kan aluminium vara särskilt giftigt. En höjning sker bland annat när vatten med lågt pH 
och hög aluminiumhalt blandas med ett mera välbuffrat vatten. För den biologiska responsen 
är också koncentrationen av baskatjoner betydelsefull. Höga kalciumhalter innebär att 
aluminium blir mindre giftigt. 

De biologiska effekterna av försurning är naturligtvis beroende av försurningsgraden. 
Basflödesförsurning och episodförsurning innebär delvis olika påverkan på biologin. Eftersom 
basflödesförsurade vatten ofta även är episodförsurade kan dessa antas vara mera påverkade 
än sådana som bara är försurade under episoder. I vattendrag har det visats att de biologiska 
effekterna av episodförsurning ofta är så kraftiga att skadebilden knappast kan förvärras ytter-
ligare om vattnet även är försurat vid basflödet.

3.2.3 Hälsorisker
Försurning kan ha en direkt påverkan på människans hälsa genom inandning av sura 
partiklar som bildats genom utsläpp av svavel och kväveoxider, men kanske framför allt en 
indirekt påverkan genom ökad exponering av ett antal giftiga metaller (SNV, 1997). När 
surhetsgraden ökar ändras bindningsstyrkan i marken för ett antal, för oss människor giftiga, 
metaller och läckaget av dessa i markvattnet ökar. Aluminium är en av jordskorpans vanligaste 
metaller, och genom dess lösligheten vid låga pH har metallen en förmåga att infiltrera djur 
och växter i sjöar och vattendrag, och på så sätt förgifta dem. Aluminiumhalten i grundvattnet 
har ökat tiofalt i försurningsdrabbade områden. Områden med höga kadmiumhalter 
sammanfaller även de med de mest försurningsdrabbade regionerna. Rörligheten och upp-
taget av kadmium i flera sädesslag ökar vid pH-värden nedåt 4,5. Risken finns även att 
kadmium läcker in i brunnar och kontaminerar dricksvattnet. Kvicksilver finns lagrat i stora 
mängder i marken. Ytterst små mängder kan förgifta en sjö. Försurningen påverkar i hög 
grad tillgängligheten av kvicksilver genom dess omvandling av kvicksilver till metylkvick-
silver. Metylkvicksilver tas upp av t ex fiskar och vandrar i allt högre koncentrationer uppåt 
genom näringskedjan där människan är toppkonsument. Koppar är en annan metall, vilken 
vi däremot behöver i små mängder, men det finns misstankar om att halter omkring 1 mg/l i 
dricksvatten kan orsaka diaréer hos små barn (SNV, 1993 Rapport 4139). Mjukt vatten och 
vatten med lågt pH löser ut koppar ur vattenledningsrör och varmvattenberedare. Selen som 
hos Sveriges befolkning utgör ett bristämne, binds däremot hårdare vid låga pH-värden och 
mängden som tas upp i spannmålsväxter minskar ytterligare vid en försurning. Selen anses ha 
en skyddande effekt mot kranskärlssjukdom och minskar den toxiska effekten av vissa tung-
metaller (SNV, 1993 Rapport 4139).

3.3 Kalkning som åtgärd för att förebygga och motverka 
försurning

I syfte att återställa biologisk mångfald i försurade vatten sprids numera varje år ungefär 
200 000 ton finmald kalksten i svenska sjöar och vattendrag eller i deras tillrinningsområden 
(SNV, 1988; SNV, 1999). Sjökalkning förekommer också i andra länder med försurnings-
problem, i första hand Norge, Finland och Kanada, men det svenska kalkningsprogrammet är 
det största i världen. Sedan 1970-talet har över 7 000 svenska vatten kalkats minst en gång. I 
allmänhet utgår statsbidrag med 85% av kostnaden, och Naturvårdsverket delade år 2000 ut 
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185 miljoner kronor i sådana bidrag. Större delen av de sjöarealer som var försurade i slutet av 
1970-talet har tack vare kalkningen återfått pH-värden i närheten av förindustriella nivåer. 

3.3.1 Kalkningsmetodik
Kalkning kan liknas vid konstgjord andning i väntan på att nederbördens sura innehåll skall 
reducerats. Kalkning av en sjö sker tidigt på våren innan det biologiska livet har startat. Ofta 
lägger man ut finmald kalksten (CaCO3) på olika ställen på isen, så att kalken sprids jämt 
över hela sjön när isen smälter. Mängden kalksten, dess kornstorlek och var kalken placeras 
bestäms bl a av sjöns volym, tillrinningsstorlek och därmed sjöns omsättningshastighet (SNV, 
1988).

I en kalkad sjö kan arter som tidigare slagits ut av det låga pH-värdet så småningom 
återkolonisera sjön. En annan viktig effekt av kalkning är att näringshalten totalt sett kan öka, 
även om viss fastläggning av fosfor också kan märkas. Ökad näringshalt ökar den biologiska 
produktionen, vilket är viktigt för att hela ekosystemet skall stabiliseras (Brandt och Gröndahl, 
2000). Kalkning är en temporär insats för att hålla uppe försvaret mot försurning, och som 
med några års mellanrum ständigt måste upprepas. 

I områden med kraftig markförsurning har även skogsmark kalkats i avsikt att undersöka 
om det på så sätt går att säkra skogens långsiktiga produktivitet. Det råder emellertid delade 
meningar om hur framgångsrik behandlingen är, och skogsmarkskalkningen har hittills 
stannat på försöksstadiet. Att över hela Sverige upphäva den rådande markförsurningen genom 
kalkning vore ett åtagande av många gånger större omfattning än den nuvarande sjö-
kalkningen. 

Den biologiska målsättningen med kalkning är att avgifta vatten så att den naturliga floran 
och faunan kan bestå eller återkolonisera det kalkade vattnet. Den kemiska målsättningen vid 
kalkning är att höja pH-värde över 6,0 och alkaliniteten över 0,1 mekv/l. Dessutom sker, vid 
kalkning, en utfällning av metaller varvid deras giftverkan minskar (SNV, 1988).

Kalkning av våtmarker/utströmmningsområden har oftast två syften, dels att höja pH i 
avrinnande vatten, dels att binda metaller i marken. För att få ett tillräckligt högt pH i yt-
vattnet (dvs pH>6) krävs att avrinningsområdena till de utströmmningsområden som skall 
kalkas utgör minst hälften av det totala avrinningsområdet. Med andra ord bör minst hälften 
av det tillrinnande vattnet passera igenom de kalkade utströmmningsområdena. I södra 
Sverige behövs en högre dos än i övriga landet eftersom vattendragen där är försurade året runt 
medan vattendragen i norra delen av Sverige bara är försurade under högvattenflöden, främst 
p g a en lägre deponeringshalt av sura föroreningar.

Vid sjökalkning bör kalken spridas jämnt fördelad över en stor del av sjöytan. Såväl djup-
områden som grunda och strandnära områden bör kalkas. Det är ur biologisk synpunkt 
speciellt viktigt att kalk sprids över hårdbottnar och inre grundområden närmast land. 
Kalken sprids med helikopter, snöskoter, snövessla eller annat terrängfordon över istäckta sjöar 
under vinterhalvåret. Under de isfria perioderna av året används båt. Då sprutas eller pumpas 
vanligen kalken ut i en vattenblandning i sjön. För kalkning av mycket små sjöar, som ligger i 
nära anslutning till vägar, kan spridning från olika typer av vägfordon vara ett alternativ.
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Från våtmarker som utgör utströmmningsområden för grundvatten är utlakning av 
tillförd kalk god. Generellt sker en grundvattenutströmmning längs alla strand- och bäck-
zoner. Flödesstorleken varierar dock och kalkningsinsatsen bör därför koncentreras till 
svackor och de nedre delarna av konkava eller raka sluttningar nära vattendraget, där det 
mättade utströmmningsområdet är stort. För optimal effekt i ytvattnet är det viktigt att kalken 
sprids över en så stor andel av lämpliga utströmmningsområden som möjligt. Flygspridning kan 
ibland vara den enda utvägen i svårtillängliga områden. Det är viktigt att utdoseringen av kalk 
kan regleras och att spridningen kan ske med god precision. Metoden används vid kalkning av 
utströmmningsområden under hela året.

Direkta kalkningsinsatser i rinnande vatten sker med doserare. Dessa placeras där vatten-
hastigheten är hög och turbulensen god. Kalkkornen sedimenterar då långsammare, 
blandningen med vattnet blir effektivare och en större del av kalken löses upp.

3.4 Områdesbeskrivning

Kronobergs län (Figur 6) ligger 
inom vad som brukar kallas den 
sydsvenska urbergsslätten, söder 
om sydsvenska höglandet. Denna 
urbergsslätt är Sveriges största 
slättområde. Landytorna har, med 
några undantag, mindre än 50 meters 
nivåskillnad. Inom höglandet i länets 
norra del uppgår nivåskillnaderna 
lokalt till mer än 100 m. Berggrunden 
består av urbergsarter, som bildats 
genom veckningsrörelser och 
andra omvälvningar i jordskorpan. 
Berggrunden (se Figur 8, nästa sida) 
består huvudsakligen av gnejs i länets 
västra delar och av granit och profyr 
i de östra delarna (Länstyrelsen 
Kronobergslän, 1977). Alla dessa urbergsarter är fattiga på basiska mineral. För vegetationen 
är järngnejserna i väster och smålandsporfyrerna i öster speciellt magra bergarter. Detta har 
betydelse ur försurningssynpunkt och beror på att vittringsprodukterna från järngnejsen är 
surare än från andra bergarter i länet och på att smålandsporfyren är mycket svårvittrad. I 
sprickzonen mellan dessa områden, samt på några ytterligare platser, förekommer så kallade 
grönsten, bildad ur basiska smältor i jordens inre. Grönstenen är däremot lättvittrad och ger 
upphov till näringsrikare jordar.

Detaljutformningen av landskapet skedde i samband med nedisningar av Sverige. Landisarna 
rensade ut sprickdalar och sjöar bildades. Jordarterna (se Figur 7, nästa sida) liksom bergarterna 
är fattiga på basiska mineral. Minst dåliga förhållanden finns i ett nordsydligt stråk genom 
länets mellersta delar, där det finns förhållandevis leriga jordar (Rapport Länsstyrelsen 

Figur 6. Kronobergs län (www.g.lst.se, 2003).
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Figur 7. Utbredning av jordarter i Kronobergs län,
(datakälla SGU). 

Figur 8. Utbredning av bergarter i kronobergs län (datakälla  SGU). 

Figur 9. Markanvändning i Kronobergs län,
(datakälla Lantmäteriet). 
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Kronoberslän, 1996). I dessa områden finns den värdefullaste jordbruksmarken. Den kargaste 
moränen är mestadels bevuxen med barrskogar.

Kronobergs län ligger växtgeografiskt inom den så kallade södra barrskogsregionen, en 
naturtyp som förekommer i ett bälte runt norra halvklotet. Här dominerar i allmänhet 
gran- eller tallskog, men rester av forna lövskogar förekommer alltjämt, mest på bättre jordar 
i odlingsbygderna. Bok finns här och var i södra och västra delen. Ek och lind är spridda 
nästan överallt, hassel är i regel vanlig, alm och ask i högre grad koncentrerade till goda jordar. 
Även myrar är vanliga i länet, då särskilt i de nederbördsrikare västra delarna. Här liksom 
i länets östra kant är myrarna tämligen blöta, medan den centrala länsdelen domineras av 
myrar av torrare typ. Naturen präglas också starkt av talrika sjöar, som är tämligen jämnt 
fördelade i länet. De största, t ex Bolmen, Åsnen, Helgasjön och Möckeln, erbjuder öppna 
vyer i ett annars små-skaligt landskap. Sjöarna är alla naturligt näringsfattiga klarvatten- eller 
brunvattensjöar.

Småjordbruket hade ända in på 1940-talet en stor utbredning inom länet (Länsstyrelsen 
Kronobergs län, 1977). Kalk var då ett nödvändigt jordförbättringsmedel som tillfördes 
jordbruksmarken, speciellt till de utdikade mossarna med sura humusjordar. Idag är de flesta 
av dessa jordbruk nedlagda. Istället har skogsbruket (Figur 9, föregående sida) i vissa delar 
övettagit den gamla jordbruksmarken. Följderna har blivit ett modernt skogsbruk med ökad 
areal barrskog (surare nedbrytningsprodukter), omfattande dikning (minskad uppehållstid i 
marken, mera surt myrvatten till sjöarna, oxidering av svavel i markskiktet och ökad nitri-
fikation), skogsgödsling samt kalavverkning.

3.5 Försurningssituationen i Kronobergs län

Det finns idag en tydlig regional skillnad i markens försurningstillstånd i Sverige. I sydvästra 
Sverige är skogen kraftigt försurad flera meter ner i marken (Brandt och Gröndahl, 2000). 
Uppmätta pH-värden i nederbörden över Norden mellan åren 1986 till 1990 visade att södra 
och sydvästra Sverige var hårdast drabbat. Där understiger pH-värdet i genomsnitt 4,3 (Brandt 
och Gröndahl, 2000). Förklaringen finns troligen i att dessa områden har ett kortare avstånd 
till kontinenten där de största utsläppen av kvävedioxid och svaveldiox förekommer samt att 
de dominerande vindriktningarna är sydliga/sydvästliga vilket medför en luftburen transport 
av sura föroreningar från kontinenten och Storbrittanien.

Mätningar av Kronobergs läns luftvårdsförbund visar att i genomsnitt för länet har det 
årliga nedfallet av svavel halverats från ca 16 till 8 kg/ha mellan 1986 och 1992 (Rapport 
Länsstyrelsen Kronobergs län, 1996). Nedfallet av kväve, som för närvarande är ca 8 kg/
ha och år tycks däremot inte minska. Hälften av nedfallet sker som nitratkväve och hälften 
som ammoniumkväve. Det torra nedfallet av kväve är svårt att mäta eftersom en betydande 
del tas upp direkt av träden som näringsämne. Det totala kvävenedfallet kan därför vara 
betydligt större än 8 kg/ha. Luftvårdsförbundets mätningar visar också att nederbördens pH 
i genomsnitt är ca 4,5 (Rapport Länsstyrelsen Kronoberslän, 1996). Genom torrdeposition 
sänks pH-värdet ytterligare i det vatten som droppar från träden. 
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Kritisk belastning är ett mått på vad naturen tål av olika ämnen utan att skadliga effekter 
uppstår. Naturvårdsverket har kommit fram till att den genomsnittliga kritiska belastningen 
i Sydsverige är 3 kg/ha och år för svavel och 5 kg/ha och år för kväve. Nedfallet i Kronobers 
län är alltså i genomsnitt närmare 3 gånger för högt beträffande svavel och drygt 11⁄2 gång 
för högt avseende kväve. I västra delen av länet överskrids dock den kritiska belastningen för 
kväve 2-3 gånger (Rapport Länsstyrelsen Kronoberslän, 1996).

3.6 GIS på Internet

Vid förmedling av information med geografisk anknytning är kartor oslagbara. En karta visar 
en företeelse eller ett skeende i rummet. Ett geografiskt informationssystem kan dessutom via 
information av kartobjekt redovisa icke-rumslig information. Internet är ett medium som idag 
används av allt fler, och blir allt mer lätttillgängligt. Kombinationen av GIS och Internet har 
pga av dessa egenskaper blivit en populär informationsbärare. 

3.6.1 Internet
Internet är ett världsomspännande nätverk mellan datorer anslutna till regionala eller lokala 
nät. Datorerna kommunicerar på nätverket enligt fastställda regler, kommunikationsprotokoll 
av familjen TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Kommunikationsp
rotokollen är olika beroende på hur man vill kommunicera. Om man t ex vill skicka e-post 
använder man sig av SMTP (Simple Mail Transfer), flytta filer; FTP (File Transfer Protocol) 
och för att hämta dokument från world wide web; HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). 

The world wide webb (www) är ett samlingsnamn för alla de dokument som gjorts tillgäng-
liga på Internet. Till Internet är ett stort antal resursdatorer (servrar) anslutna. Informationen 
på dessa servrar kan bestå av sidor med hypertextmedia som internetanvändare kan ta del av 
via läsprogram, webbläsare (klienter). Informationen som webbläsaren tolkar är uppbyggd 
av ett märkspråk; HTML (Hypertext Markup Language), där märkorden (även kallade 
”taggar”) anger dokumentuppbyggnad, utseende och om bild, ljud eller text ingår. Man kan 
likna Internet vid ett klient/server-förhållande. Det är ett uppdelat system med en central 
enhet (servern) som tillhandahåller vissa tjänster eller data vilket en användare (klienten) kan 
ta del av.

När användaren vill komma åt en sida anropas vanligtvis dess URL (Uniform Resource 
Locator), även kallad webbadress. I adressen anges först vilket protokoll dataöverföringen 
skall ske med (ofta http), sedan följder ett kolon och två snedstreckstecken. Texten efter 
snedstrecken anger webbserverns domännamn. Webbadressen avslutas vanligen med antingen 
landstillhörighet eller organisation (t ex se eller com). 

När kontakten skall upprättas har en internetanvändare utgått ifrån sin webbläsare och 
angett en URL till en webbsida t ex http://www.sydsvenskan.se (sydsvenskan är här domännamn). 
För att få kontakt med Sydsvenska Dagbladets webbplats måste webbläsaren ta reda på IP-
adressen. En IP (Internet Protocol) -adress är ett unikt nummer som identifierar datorn 
på Internet. Den sökta IP-adressen får man reda på genom att webbläsaren kontaktar sin 
internet-operatörs DNS (Domain Name Server) som har tabeller som översätter domän- och 
IP-adresser. När adressen erhållts fortsätter webbläsaren att söka kontakt med Sydsvenska 
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Dagbladets webbserver. När kontakten etablerats sänder webbläsare en förfrågan till 
Sydsvenska Dagbladets server, i vårt fall för att begära en webbsida. Servern som tagit emot 
förfrågan överför det förfrågade objektet, som kan bestå av HTML-text och bilder, men även 
kan vara digitala filmer, ljud eller annan data.

3.6.2 Utvecklingshistorik
För ett par år sedan användes Internet endast för publicering av statiska texter och bilder. 
Webbläsare använder sig oftast av HTTP, vilket är ett tillståndslöst protokoll, dvs det kan 
inte hjälpa en webbserver att komma ihåg ett tidigare samtal med en klient. Om man t ex fyller 
i ett formulär, i en webbsida, och har skrivit i ett fält felaktigt och måste backa tillbaka en sida, 
kommer inte webbservern ihåg vad som fyllts i tidigare. Detta var ett utvecklingsproblem för 
GIS på Internet. I webbaserad GIS är det viktigt att webbservern kommer ihåg var i kartan 
(vilka koordinater) som hon/han befinner sig när t ex en zoomningsoperation utförs. Det är 
bl a därför det krävs det mer dynamiska lösningar när det gäller GIS på Internet. 

När ny teknologi introducerades blev det möjligt att utveckla webbaserad GIS som redskap för 
användare av geografisk information. De första prototyperna för interaktiva kartor på Internet 
använde sig av CGI (Common Gateway Interface)-formulär, där användaren kunde definiera 
vilka kartparametrar som skulle genereras och visas upp. År 1994 publicerades det första 
exemplet, viket kallades Xerox Parc Map Viewer (http://mapweb.parc.xerox.com/map). CGI-
metoden var ännu begränsad till att visa kartor vilka var skapade på förhand. Andra tidiga 
exempel på denna metod var TIGER Mapping Service (http://tiger.census.gov/cgi-bin/
mapbrowse-tbl) och NAIS (http://ellesmere.ccm.emr.ca/naismap.html). GRASSlinks, vilken 
utvecklades av Huse 1995, var den första webbsida där CGI-metoden används där den 
utvecklats så att användaren nu kunde erbjudas spatiell analys m h a buffert, överlagring, 
areaberäkningar samt enkla omklassningsfunktioner (http://regis.berkeley.edu/grasslinks/
index.html). Företag, vilka ofta spenderar miljontals kronor på utskrift och distribuering av 
information på papper, var några av de första som insåg Internet som ett sparsamt medium för 
publicering av stora mängder data. Tillika var telefonbolagens ”gulasidor” på internet några av 
de första webbaserade GIS-applikationerna. 

Utvecklingen av webbaserad GIS har förändrats dock i takt med Internet/webbteknologins 
utveckling, eftersom den föregående är starkt beroende av den andra. Utvecklingen har på 
sistone framför allt gått mot användande av Java vid utfomning av webbaserad GIS, vilket är 
mer interaktivt än många andra lösningar. Med Java har användaren större kontroll över kartan 
och webbdesignern kan inkludera förmål som t ex menyer, vilket många GIS-användare är vana
vid ifrån dagens desktop-GIS-program. Java är fortfarande en ganska ny teknologi, och många 
Javabaserade webbsidor fungerar inte lika smärtfritt som dess föregångare. Java lider också av 
problem vad gäller bandbredd (bandbredden är hastigheten för transmission över nätverket). 
Eftersom Java kräver stor datakapacitet för transport, kan Java-baserade webbsidor vara svåra 
att visa för användare av långsammare Internet-uppkopplingar (som t ex modem) (Musser, 
1997).

3.6.3 Vad är webbaserat GIS
Vad är då webbaserat GIS eller InternetGIS? Internet är ett globalt nätverk av datorer, vilket 
utgör ett medium för GIS-användare att utbyta data, genomföra geografiska analyser och 
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presentera GIS utan tillgång till GIS-program på den lokala datorn. Därför kan man säga att 
webbaserad GIS är ett speciellt GIS-redskap som använder Internet. GIS på Internet är objekt-
orienterad, dvs varje GIS-data och funktion är ett specifikt objekt. Dessa objekt är lagrade på 
olika servrar på Internet och tillkallas vid behov. Data och analysfunktioner kan utbytas och 
nås av alla datorer som är uppkopplade på Internet (Peng, 1997).

Som redan framkommit används det många olika termer för GIS på Internet; Internet-
GIS, webbaserat GIS, webbkartor och interaktiva kartor är några av de vanligaste termerna. 
Webbsidor som kan kopplas till ämnet ”GIS på Internet” kan delas in i olika kategorier. De 
enklaste interaktiva kartorna är kartbilder i bildformat. Dessa är statiska kartbilder med 
”hotspots”, vilka länkar till data eller andra webbsidor. Här särskiljer man på statiska kartbilder 
och statiska kartbilder med ”hotspots”, där de senare innehåller ytterligare information 
relaterad till objekt i kartan, (enkla statiska kartbilder ingår alltså inte i begreppet GIS på 
Internet och kommer därför inte att kommenteras i fortsättningen). De flesta GIS-baserade 
webbsidor är antingen kartgeneratorer som kopplar till färdiga kartbilder eller kartservrar, 
vilka genererar kartor vid begäran (Musser, 1997).

3.6.4 Klient/server-arkitekturer
Klient/server-system kan ha olika utformningar. Vanligen delar man upp dessa i tvånivås- 
resp. trenivås-arkitekturer (Figur 10). En tvånivås-arkitektur består förenklat av en klient 
(en webbläsare) och en server. Systemet kan delas upp i två olika varianter, tunna respektive 
feta klienter (Gao, 1998). En tunn klient har hög arbetsbelastningen på servern, medan en 
fet klient kan vara utrustad med extra programvara, så att det mesta av beräkningarna utförs 
lokalt hos användaren. 

HTML stödjer inte format som t ex rumsliga data eller vektorgrafik i en vanlig webbläsare 
(klient). Dessa format kräver extra programvara eller kod, antingen hos klienten eller hos 
servern. För att en webbläsare skall kunna visualisera t ex rumslig data eller vektordata 
krävs en typ av ”tolk”. Tolken utgör grundförutsättningen för att en användare skall kunna 

Figur 10. Tvånivås- resp. trenivås-arkitektur. Skissad från Gao, (1998).
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göra en förfrågan som kan översättas till ett språk som webbläsaren förstår. Tolken eller 
klientprogrammet implementeras i webbläsaren, vilken sköter kommunikationen genom 
HTTP-protokollet. Klientprogrammets funktionalitet beror på vilken typ av program man 
har samt användarens behov. Om tolken ligger på serverns sida kallas det serverbaserad GIS 
eller tunn klient. Ligger tolken hos användaren kallas det klientbaserad Internet-GIS eller fet 
klient (Peng, 1998). 

Den tunna klienten kräver oftast endast en webbläsare, vilken inte behöver någon extra 
installation av programvara. Den rumsliga informationen levereras som rastergrafik i GIF 
(Graphic Interchange Format), JPEG (Joint Photographic Experts Group) eller PNG (Portable 
Network Graphic), vilka är bildformat som stöds av webbläsare. Vid krav på mer avancerade 
funktioner hos klienten krävs det en ”fetare”klient (Abel, Ackland & Hungerford, 1997). 

I trenivås-klient/serversystemet (se Figur 10 föregående sida) lägger man in ett mellanled, 
en applikationsserver (Gao, 1998). En applikationsserver är en server som beräknar och 
analyserar data innan den skickas till en klient. Denna nivå skyddar data från direkt åtkomst 
från användarna. Ibland kan denna mellannivå delas upp i två eller flera enheter med flera 
funktioner, då kallas arkitekturen en flernivåsarkitektur (Li, 2001). Klienterna presenterar 
data, förfrågningar och svar samt kontrollerar användargränssnittet. Applikationsservern 
sköter anrop och svar från klienterna och har en nära koppling till webbservern som hanterar 
anrop från webbläsaren. Slutligen har man ett databassystem som lagrar rumlig data och 
processar anrop från och till kartservern (Brinkhoff, 2000). 

3.6.5 Tunna klienter
Tunna klienter påminner i vissa fall om en textterminal. En server sköter behandlingen 
och beräkningarna av GIS-data och användarna är uppkopplade via ett nätverk, i detta fall 
Internet som agerar som ”display” -terminal för kartor, bilder och tabeller.

Fördelen med tunna klienter är att om en högpresterande snabb server används, kan 
användare få tillgång till stora komplexa dataset som skulle ta tid att ladda ner från Internet. 
Användare kan även, utan att ha tillgång till avancerade GIS-program, utföra operationer på 
dessa. Nackdelen med tunna klienter är att varje förfrågan, oavsett hur enkel den är, måste till 
servern och beräknas. Detta leder till att systemets prestanda påverkas av bandbredd och trafik 
på Internet. En annan nackdel är att servern blir hårt belastad vid många användare och att 
man inte drar nytta av klientens lokala arbetskapacitet. (Foot & Kirvan, 1997)

3.6.5.1 Tunn klient med hjälp av CGI

CGI står för Common Gateway Interface (se även avsnitt 3.6.2) och är ett programgränssnitt 
som ger användaren möjlighet att anropa ett program på serverdatorn för åtkomst av dynamisk 
data. Med dynamisk menas här data i en databas (Svenska datatermsgruppen). Ett CGI-anrop 
fungerar på följande sätt:

Användaren anropar ett dokument, (se Figur 11), genom att klicka på en webbadress på 
en webbsida. Webbläsaren avkodar webbadressen och kontaktar en webbserver (Fig 11,  
användarens förfrågan). Webbservern tar emot begäran och översätter webbadressen till 
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en sökväg och ett filnamn. Servern inser att webbadressen pekar mot ett program (CGI-
skriptet) istället för till en statisk fil (Fig 11, webbserver anropar CGI-skript).  Servern laddar 
CGI-koden, som exekveras (programkodens instruktioner utförs). CGI-skriptet anropar 
GIS-servern och översätter inmatningen från webbsidan till ett format eller en variabel som 
GIS-servern kan förstå och använda (Fig 11, variabler sänds till servern). GIS-servern utför 
beräkningen som begärts av användaren. Det kan t ex vara att generera en tematisk karta och 
överföra den till ett bildformat som t ex JPEG eller GIF (Figur 11, resultatet). Webbservern tar 
emot resultatet från CGI-skriptet och överför det till webbläsaren. Webbläsaren visar slutligen 

resultatet för användaren. (Huang, 2000; Peng, 1998).
Fördelen med CGI-baserad GIS på Internet är att analyser och tunga beräkningar utförs på 
serverdatorn, vilket innebär att användarens dator inte belastas. Alla som har tillgång till 
Internet kan även använda CGI-baserad GIS oavsett vilken plattform de arbetar på eftersom 
tolken, i detta fall CGI-skriptet, ligger på serversidan (Yuan, 2000). CGI-baserad GIS på 
Internet ärver dessvärre begränsningarna hos webbläsaren och det statiska HTML–språket,  
vilket innebär att en förfrågan till en webbserver är bortglömd så fort den är utförd. Detta 
innebär att för varje en operation, måste hela rutinen med anrop via CGI-skriptet upprepas 
(Lee et al, 1998). Förutom att varje operation tar lång tid, kan det uppstå problem om finns 
många användare, speciellt om anrop från dessa kommer samtidigt. 

3.6.6 Feta klienter 
En fet klient innebär att analyser och beräkningar utförs lokalt i användarens webbläsare 
istället för på serverdatorn. För att tolka data och utföra beräkningar på klientsidan finns 
det åtminstånde 3 grupper av hjälpmedel: dessa är Insticksprogram (eng. plug-in) eller 
hjälpprogram, Javabaserad Internet GIS samt GIS ActiveX. 

Insticksprogram, ActiveX eller Java-applets laddas ner i webbläsaren (klienten) för att kunna 
tolka mer än statisk HTML eller för att kunna visa t ex vektorgrafik (Brinkhoff, 2000). 
Medan insticksprogram ofta är små skript är de så kallade hjälpprogrammen mer omfattande 

Figur 11. Schematisk översikt över hur en tunn klient med CGI fungerar, efter 
Peng, (1998).
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och kan t ex vara GIS-programvara såsom ArcView eller MapInfo. Fördelen med feta klienter 
är att man utnyttjar användarens datorkraft och att användaren får större kontroll över 
beräkningsprocessen. När en server har besvarat en förfrågan kan användaren bearbeta datan, 
utan att åter igen behöva göra nya förfrågningar till servern. En nackdel är att den initiala 
nedladdlingen från servern innebär att det skickas stora mängder data och hjälpapplikationer 
över Internet, vilket kan innebär långa väntetider om man har långsam uppkoppling. En 
annan nackdel är att den stora mängden mottagen data kan vara svår för en användare att 
processa om inte klientens dator är kraftfull. Om hjälpprogrammet är avancerat kan det 
dessutom krävas utbildning för användaren (Foot & Kirvan, 1997). 

3.6.6.1 Instickprogram

Insticksprogram är små program som samarbetar med webbläsaren för att webbläsaren skall 
kunna visa speciell data, eller utföra operationer. Insticksprogrammen skapar förutsättningar 
för att kunna visa t ex video, Flash (ett animeringsprogram för vektorgrafik) och inte minst 
kartor med vektorgrafik. Traditionellt definieras multimediafilernas visning i MIME -tabellen 
(Multipurpose Internet Mail Extensions), vilket från början var det sätt som man kunde  t ex 
grafik i e-post. MIME-tabellen, som är lagrad på webbläsaren, talar om vilka program som 
olika filer skall öppnas med. Om webbläsaren stöter på ett format som är okänt, dvs inte står 
inskrivet i MIME-tabellen, söker den efter ett insticksprogram associerat med den filtypen. 
Hjälpprogrammen fungerar på i stort sett samma sätt:

En webbläsare skickar en förfrågan till 
en webbserver genom att anropa en 
webbadress via en länk (se Figur 12). 
Webbservern tar emot förfrågan och 
identifierar MIME-typen på den begärda 
datan och talar om för webbläsaren 
vilken typ av data eller filer som skickas. 
Webbläsaren tolkar dokumentet efter vilken 
MIME den har. Om webbläsaren 
inte stödjer GIS-MIME-typen kommer den 
att leta efter ett insticks- eller hjälpprogram 
som kan öppna dokumentet. Om det 
inte finns dylika program installerade på 
datorn behöver de laddas ner från servern 
på nätverket eller Internet och installeras. 
När programvaran är installerad kan 
kommunikation ske mellan webbläsare 
och server. Insticksprogram kan även vara 
inbäddade i HTML-
dokument, så att de laddas samtidigt som 
sidan laddas ner. 

Insticks- och hjälpprogram används för att utöka webbläsarens möjlighet att tolka data, i detta 
fall GIS-data. GIS-data tillhandahålls från servern och insticksprogrammet gör det möjligt 
att utföra funktioner på GIS-data som t ex zooma, panorera och ställa frågor. Användaren 

Figur 12. Schematisk översikt över hur en fet klient med 
insticksprogram fungerar. Skiss efter Peng, (1998).
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kan hämta data på servern på begäran utan att behöva gå igenom något skript. En nackdel 
med insticksprogrammen är att de är plattformsberoende dvs de är beroende av vilket 
operativsystem som användaren använder. Om man tänker sig två användare, där den ena 
använder sig av PC och den andra av Mac krävs det alltså att GIS-programmeraren har skapat 
två insticksprogram, ett för varje plattform. En annan nackdel är mängderna av olika format i 
GIS-världen, där varje format kräver sitt insticksprogram. Om det inte utvecklas ett generellt 
insticksprogram eller en standardisering av GIS formaten genomförs kommer det att behöva 
produceras en mängd olika insticksprogram. (Peng 1997). 

3.6.6.2 Java-baserad Internet GIS 

Java (se även avsnitt 3.6.2) är ett objektorienterat programmeringsspråk. Med objektorienterad 
menas att dataprogrammeringen eller utvecklingen av programmet bygger på en modell 
av en verklig värld uppbyggd av objekt. Java är plattformsoberoende och använder sig av 
”den virtuella Javamaskinen” (JVM), vilken har som enda funktion att vara en virtuell 
standardplattform, en Javadator. Med hjälp av JVM så uppfattar ett Javaprogram det som om 
man hade en Javabaserad dator, oavsett om man använder sig av en PC med Windows eller en 
Mac (Ek, 1998) 

Java-applets, eller appletprogram, är små hjälpprogram skrivna i Java som laddas ner tillsammans 
med HTML-sidorna och därefter exekveras av mottagarens webbläsare (Brinkhoff, 2000). 
En skillnad mellan insticksprogram och appletprogram är att insticksprogram installeras 
på förhand medan appletprogram laddas ner samtidigt som HTML-sidan (Abel et al, 
1997). Appletprogram kan programmeras till att tolka GIS-data och utföra GIS-funktioner, 
t ex kan GIS-funktionerna zoomning och panorering vara olika appletprogram. Initialt 
ligger appletprogrammen på serversidan, precis som HTML-dokumenten. Filerna laddas ner 
när användaren kopplar upp sig mot webbplatsen och åberopar en tagg i HTML-dokumenten 
(<APPLET>). Detta går till på följande sätt: 

En användare skickar en förfrågan till en 
webbserver genom att klicka på en webb-
adress via en länk (se Figur 13). Webbservern 
mottagar begäran och skickar HTML-
dokumentet. Webbläsaren tolkar HTML-
filen och upptäcker taggen <APPLET>. 
Applet-programmet laddas då ner från 
servern. Applet-programmet visas inne eller 
utanför webbläsaren, berorende på om den 
har ett eget ramfönster eller ej. 

Appletprogrammen tillhandahåller 
funktioner som inte är tillgängliga i HTML. 
Programmen är dynamiska där HTML är statiskt och de körs på klientsidan, vilket innebär 
att man kan nyttja den lokala datorresursen istället för serverdatorns. Ett applet-program 
upptar liten plats p g a att koden är översatt till direkta datorinstruktioner och därför kan 
transporteras snabbt över Internet. Java har en hög säkerhetsnivå och är därför säker att använda 
i samband med webbaserade GIS-applikationer. När ett appletprogram laddats ner körs JVM 
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Figur 13. Schematisk översikt över hur en fet klient 
med ett Javaapplet-program fungerar. Skiss efter Peng 
(1998).
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på den lokala datorn. Applet-programmen har inte tillgång till lokala systemresurser och 
virus kan inte korrumpera lokalt minne eller filsystem. Nackdelen är att de måste köras i 
en Javakompatibel webbläsare. En annan nackdel är att man inte kan spara GIS-data och 
beräkningar p g a Javas säkerhetsrestriktioner. 

3.6.6.3 ActiveX-kompatibla GIS-program

ActiveX-kontroller bygger på Object Linking and Embedding (OLE), en standard för att 
tillhandahålla ett gemensamt ramverk för att utöka kapaciteten hos Microsofts webbläsare, 
Internet explorer. En ActiveX-komponent är en programvara som utför uppgifter och han-
terar kommunikation mellan olika program och moduler på Internet via OLE. Det finns 
många olika typer av ActiveX-kontroller, varje kontroll har sina egenskaper och funktioner. 
GIS-kontroller skapas för att visualisera GIS-data och utföra GIS-analyser. ActiveX kon-
troller påminner om insticksprogram på det sätt att de både utökar funktionaliteten hos 
webbläsarna, men de kan även utökas till att användas till programmeringsspråk eller 
program som stödjer OLE standarden (Somro, Zheng & Pan, 1998).

En webbsida kan innehålla en ActiveX-kontroll. Om en användare vill titta på ett  filformat 
som t ex en shapefil kan det till filen associerade programmet (t ex ArcView) startas i webb-
läsarens fönster och kombinera webbläsarens verktyg med programmets. För att nyttja ActiveX 
kontroller måste användarens programvara vara ActiveX-kompatibel, vilket innebär att GIS-
programmen på användarens maskin måste vara skräddarsydda. Fördelen med ActiveX-
kontroller är att de kan tillhandahålla GIS-information över Internet som kan läsas av 
användaren direkt eftersom egna program startar lokalt på datorn. Istället för att ladda ner en 
fil och sedan starta ett program sker detta i ett steg. Nackdelen med ActiveX-komponenter är 
att bara en person i taget kan jobba med ett dokument (Peng, 1997).

AktiveX fungerar på följande sätt : 
En webbläsare sänder(se Figur 14) en 
förfrågan till webbservern genom att 
klicka på en hyperlänk. Webbservern 
tar emot förfrågan och laddar HTML-
filen. Webbläsaren tolkar HTML-filen 
och upptäcker GIS-kontrollreferensen 
(<OBJECT>). GIS-kontrollen laddas ner 
från servern. GIS-kontrollen visas i eller 
utanför webbläsaren som inbäddade, 
fullskärm eller dolda kontroller. GIS-
kontrollerna som har inbyggda GIS 
funktioner tolkar och manipulerar data 
som strömmas (med strömmning av data menas att användaren kan se datan medan den 
laddas ner  från servern) ut från servern. ActiveX-kontroller måste laddas ner till användarens 
maskin, vilket tar upp diskutrymme på datorn. En annan nackdel med ActiveX-kontroller 
är att de har åtkomst till hela Windows operativsystem. Detta ger ett kraftfullt verktyg men 
kan även skada användarens maskin, då den kan blir känsligare för virusattacker etc. Man 
kan numera dock stänga av ActiveX i sin webbläsare. (Kolar, 1994).
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Figur 14. Schematisk översikt över hur en fet klient 
med en ActiveX-kontroller fungerar. Skiss efter 
Peng (1998). 
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3.7 ArcIMS 

Detta avsnitt behandlar hur programmet ArcIMS är uppbyggt och hur dess funktiona-
litet kopplad till vald klienttyp, i detta fall HTML-klienten. ArcIMS är en programvara från 
företaget ESRI och är utformat för att skapa karttjänster, utveckla webbsidor, som 
kommunicerar med dessa karttjänster, och administrera tillhörande HTML-sidor. För att 
beskriva den ganska komplexa arkitekturen hos ArcIMS är fakta hämtat från dokumentet 
ArcIMS 3.1 Architecture and Functionality, om inget annat refereras.

3.7.1 ArcIMS-arkitektur
ArcIMS består av en flernivåsarkitektur (se Figur 15) med följande nivåer: En presentations-
nivå med klienter för att visualisera, analysera och få tillgång till geografisk data,  dvs de 
webbläsare som ArcIMS tillhandahåller vid skapandet av en webbplats. Business logic-nivån, en 
mellannivå som hanterar förfrågningar efter data och administrerar webbsidor. Management 
-nivån, innehåller verktyg för uppbyggnad, administration samt underhåll av webbsidor. I data-
nivån ligger den rumsliga datan lagrad.

Business logic-nivån består av komponenter som hanterar karttjänsterna (se Figur 15) 
och förfrågningar om data från klienten. Nivån är uppdelad i följande delar webbservern, 
applikationsserver-kopplare, applikationsserver samt en rumslig server. 

För att kunna använda sig av ArcIMS måste man implementera dels en webbserver och dels 
en servlet-motor. Servlet-motorn består av en servlet, vilket förenklat är ett insticksprogram 

Figur 15. Schematisk översikt ArcIMS-arkitektur, skiss efter Esri (2001)
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till serverprogramvaran. Denna servlet är kop-
plad till Java Virtual Machine (JVM), vilket 
som tidigare noterats (se avsnitt 3.6.6.2 ) är en 
”virtuell dator”, vilken används för att skapa 
en plattformsoberoende miljö (Huang, 2000). 
Servlet-motorn kopplas till webbservern och 
bildar länken mellan JVM och webbservern 
(se Figur 16 ). 

När en begäran av data görs av en klient sker 
detta i ett par olika steg. Begäran hanteras 
först av webbservern, sedan passerar den en 
av servlet-kopplarna för att sedan föras vidare 
till applikationsservern. Applikationsservern skickar begäran av data vidare till den rumsliga 
servern för att bearbetas där. Kommunikationen mellan komponenterna i Business logic-nivån 
hanteras via ArcXML, en variant av XML som är implementerad i ArcIMS(se Figur 17). XML, 
eller Extensible Markup Language (sv utbyggbar märkkod) är en uppsättning regler för att med 
hjälp av taggar identifiera och dela upp ett dokument i olika delar. XML-specifikationen har 
liksom HTML utarbetats av World Wide Web Consortium (W3C). XML strukturerar ett 
textdokuments innehåll med hjälp av märktaggar. Dessa märktaggar kan anpassas för olika 
ändamål, t ex har ArcXML taggar som <MAP> och <LAYER type=”featureclass”> (exempel 
är tagna från Bilaga 2) vilka är skapade för att användas till en GIS-applikation.
 

ArcXML-element och attribut tillhandahåller strukturen för kartkonfigurationsfiler, de filer 
som beskriver hur en karta skall ritas med kartskikt och kartsymboler, men hanterar även 
förfrågningar och svar mellan klient och applikationsservern. Den administrerar även start, 
stopp och borttagning av ArcIMS rumsliga - och virtuella servrar samt karttjänsterna.

För att webbserver och applikationsserver skall kunna förstå varandra används en kopplare 
(eng. connector) som förbinder dem (se Figur 17 och 18). ArcIMS har fyra olika alternativ av 

Figur 17. Kommunikationen mellan komponenterna i Business logic-nivån utgörs av 
ArcXML. Skiss efter Esri (2001). 

Figur 16. Uppbyggnad av servletmotorn och hur 
den är kopplad till webbservern. Skiss efter Esri, 
(2001). 
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kopplare, där ArcIMS Servlet Connector är standard för programmet. Denna kopplare använder 
servlet-motorn för att tillhandahålla en länk mellan webbservern och applikationsservern. 
Man kan även välja att använda Cold Fusion Connector, ActiveX Connector eller ArcIMS 
Application Server Link. Eftersom vi har använt standardinställningen kommer dessa inte att 
behandlas vidare (de är därför nedtonade i Figur 17 och 18). 

Applikationsservern hanterar förfrågningar om data från användaren via webbserver och 
kopplare. Den håller även reda på vilken rumslig server en karttjänst ligger på, så att förfrågan 
går till rätt plats. Applikationsservern förstår bara förfrågningar ställda dess eget språk, 
nämligen ArcXML. 

ArcIMS rumsliga server (se Figur 18 och 19) 
är stommen i ArcIMS. Den rumsliga servern 
ser till att sammansättning av karta och 
data är i rätt format innan det skickas till 
webbläsaren. Den rumsliga servern består 
av fem serverkomponenter (se Figur 19), där 
var och en fyller en viktig funktion. Nedan 
behandlas respektive serverkomponent.

Imageserver skapar en bildfil i ett format som 
kan laddas ner till en webbläsare, t ex JPEG-
, PNG-, eller GIF-fil, när klienten begär 
data. Klienten är en tunn HTML-klient 
(webbläsare). I bakgrunden är Queryservern 
verksam, denna serverkomponent hanterar alla sökningar av rumsliga data och attributdata. 
Vektorgrafik till Javaklienten levereras av Featureservern. Data från denna består av 
vektorgrafik från bl a Shapefiler. Extractservern svarar på en förfrågan genom att skapa en zip-
fil (en komprimerad fil) innehållande Shapefiler, vilken sedan tillgängliggörs för nedladdning. 
Punkter i kartan lokaliseras av Geocodeservern, vilken kan användas både tillsammans med 

Figur 19. Den rumsliga servern har 5 serverkompo-
nenter; Image-, Feature-, Query- och Geocode-
server. Skiss efter Esri (2001). 
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Figur 18. Webbserverns förbindelse med applikationsservern och de rumsliga 
servrarna via servletmotorn, och ArcIMS Servlet Connector. Skiss efter Esri, 
(2001). 
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Image- och Featureservern. Denna lokaliserar punkter på en karta baserade på t ex adress, stad 
eller namn. Georeferenserna baseras på Shapefilernas adressinformation.

På den rumsliga servern ligger även karttjänsten, MapService. Det finns två typer av 
karttjänster: Image- respektive Feature map service. Karttjänsten tillgängligör innehållet av 
kart-konfigurationsfilen (kartlager, symbolik etc) på webben.  

ArcIMS datanivå är den data som är tillgänglig för ArcIMS. Data som stöds av ArcIMS är bl a 
Shapefiler och även ett flertal bildformat som t ex TIFF (Tagged Image File Format) JPEG, 
GIF, BMP (Bitmap) samt MrSID (Multi-resolution Seamless Image Database).

3.7.1.1 Klienten

Klientnivån, som även kallas presentationsnivå, är ett gränssnitt för användaren av webbplatsen 
i form av en webbläsare. Det finns tre olika klienter i standardversionen, en HTML-baserad 
(HTML Viewer, i fortsättningen benämnd HTML-läsare) samt två Javabaserade (Java Standard 
och Java Custum Viewer). HTML-läsaren är skriven i HTML, DHTML (Dynamic HTML) 
och Javascript och räknas som tunn klient. De feta klienterna, Java-läsarna, använder sig av 
applet-program för att visa och bearbeta den rumsliga datan. De Javabaserade klienterna kan 
hantera både bild och vektorbaserade karttjänster (image- resp. feature mapservice). HTML-
läsaren har däremot enbart stöd för imagekarttjänsten, dvs den hanterar bara rastergrafik. 

På grund av att HTML-läsaren valdes som klient till vår webbaserade GIS-applikation 
kommer endast denna dokumenteras vidare. ArcIMS HTML-läsare är en klient uppbyggd i 
olika ramar (eng. frames). Ramarna (se Figur 20) används för att definiera strukturen i 
webbläsaren snarare än att definiera innehållet. En specifik HTML-fil används för att dela 
upp webbläsaren i multipla ramar, där varje ram innehåller en HTML-sida. Fördelarna med 
HTML-klienten är kompabiliteten mellan olika webbläsare; den fungerar med både Internet 
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Figur 20. Ramverket i HTML-läsaren. Skiss efter Esri, (2001).
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Explorer och Netscape (dock något sämre med Netscape). Den upptar obetydlig datorkraft 
för användaren, behöver inget insticksprogram samt är relativt enkel att göra personlig. Den 
kan dock bara visa en karttjänst i taget, hanterar inte vektorgrafik samt nya kartlager kan inte 
läggas till av användaren.

Der finns ca 20 HTML-filer som definierar sidinnehållet för webbläsaren. En del JavaScript 
ligger inbäddade i HTML-filerna medan andra ligger som separata filer. ArcIMSparam.js, är 
filen som hjälper till att definiera webbplatsen. Förändringar av HTML-läsarens ursprungsform 
kan här göras genom förändring av ett antal parametervärden. Här ändras t ex vilken karttjänst 
som skall användas, vilka verktyg som skall ingå, norrpil, skalenhet samt önskat titelnamn. 
Vill man däremot göra sin HTML-läsare unik, med egen färg och form, krävs det att man går 
in flertalet HTML-filer för att göra eventuella förändringar. 

Varje operation som uförs av en användare 
genererar frågor och svar vilka måste passera 
från HTML-läsaren till den rumsliga servern 
och tillbaka (se Figur 21). Frågorna och svaren 
är som tidigaren nämts skrivna i ArcXML. 
Frågan passerar många instanser innan svaret 
kommer tillbaka med resulterande data och 
kartbild. För att skapa förfrågningar och svar 
krävs funktioner skrivna i JavaScript. De två 
viktigaste funktionerna är sendToServer, vilken 
skapar en förfrågan i ArcXML, och funktionen 
som tar emot svaret, processXML. 

En funktion aktiverad av användaren skriver 
en ArcXML-förfrågan. SendToServer-funktionen 
i MapFrame (där kartan finns) skickar vidare 
förfrågan till PostFrame, där värden uppdateras 
och skickas till webbservern. Servletkopplaren 
extraherar värdena av förfrågan och skickar 
dem vidare till applikationsservern. Applika-
tionsservern har till uppgift att se till att 
förfrågan skickas till rätt rumslig server. 

Svaret, vilket är skrivet i ArcXML, skickas 
tillbaka via applikationsservern till servlet-
kopplarna. En ny HTML-sida skapas, vilket 
ersätter den gamla PostFrame (se Figur 22). 
I denna nya sida finns det en funktion passXML som skickar värdena på svaret vidare till 
funktionen processXML i mapFrame. ProcessXML skickar svaret på förfrågan till rätt funktion 
för beräkning. 

Sammanfattning (se Figur 23) över kommunikationen i ArcIMS: Användaren på klienten 
genererar förfrågningar genom att klicka eller arbeta med kartan (t ex zooma eller ställa en 

Zooma In

Klicka på knapp
clickFunction
(zoomIn)

Musklickning
toolMode ()

StartZoomBox ()

Flytta Muspekaren
panMouse ()

Muspekare upp
panMouse ()

Muspekare upp
stopZoomBox ()

sendMapXML ()
writeXML ()

sendToServer ()

ImageServer

ProcessXML ()
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Identifiera

Klicka på knapp
clickFunction
(Identify)

Musklickning
toolMode ()

Identify ()
WriteGetFeature()

sendToServer ()

QueryServer

ProcessXML ()

Visa Kartan
displayAttributeData()

Figur 21. Händelseförlopp i kommunikationen 
till servern när en användare klickar på kartan. 
Skiss efter Esri (2001). 
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SQL- fråga), frågan översätts till ArcXML av klienten och skickas till webbservern. Frågan 
skickas vidare via servletmotorn och applikationsservern till den rumsliga servern. där den 
bearbetas och skickas tillbaka till klienten samma väg.

3.7.2 ArcIMS som GIS-redskap på internet

HTML-klienten erbjuder många möjligheter till modifikationer gällande gränssnitt och 
anpassande av funktion. Funktionerna som HTML-läsaren har gemensamt med Java-läsarna 
visas i Tabell 2. Användarna har via standardgränssnittet i HTML-läsaren tillgång till funk-
tioner som panorering och zoomning, och de kan identifiera objekt via klickning på kartan. 
Sökning efter objekt kan göras om det är ett objekt med känt attribut(sökningen är känslig för 
felstavningar resp. små och stora bokstäver). Vidare kan objekt väljas ut via identifiering och 
funktionen buffer kan nyttjas. För alla funktioner gäller gemensamt att man endast kan ut-
föra dem på ett lager i taget. Detta innebär t ex att man inte kan jämföra attribut från olika 
kartlager med varandra. Överlagring, vilket är väsentligt inom GIS, omöjliggörs i denna kli-
ent. ESRI erbjuder dock komponenter till ArcIMS, som t ex ArcSDE (koppling av ArcIMS till 
relationsdatabaser) och mer dynamiska varianter av klienter: ActiveX, Coldfusion och Java, 
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Figur 23. Kommunikation mellan klienterna och den rumsliga servern. Skiss efter 
Esri, (2001).

Figur 22. Kommunikation till servern med JavaScript (ESRI 2001).
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vilka kan ge webbplatsen ett mer dynamiskt innehåll. För att utveckla en applikation med 
dessa komponenter krävs stor kunskap av respektive teknologi. 

Det finns exempel på vidareutveckling av programvaran ArcIMS, bl a lösningen OMEGA 
”Online mapping enabled for geograpical analysis”, (Rana, 2002). Idén med verktyget är att 
koppla ArcIMS med ArcView tillsammans med JavaScript och programmeringsspråket Pearl 
CGI. I OMEGA har 4 komponenter satts samman; en modifierad ArcIMS klient, CGI-skript, 
ArcInfo samt en databas med rumslig data. Applikationen fungerar med hjälp av ett HTML-
formulär, där användaren matar in data. Ett CGI-skript tar emot datan och om datan är rätt 
inmatad skapas därefter ett eller flera AML-macro (AML står för Arc Macro Language och 
är ett äldre skriptspråk för ArcInfo). Det måste finnas ett temporärt kartskikt från början 
inskrivet i axl-filen. Detta eftersom det inte går att lägga till och dra ifrån kartskikt i ArcIMS 
webbapplikation. När AML-macrot är färdigberäknat skickas information till ArcIMS-
klienten att den skall laddas om och att det resulterande kartskiket skall visas för användaren. 
Tekniken används i projektet Sustainable Town Centres (http://vole.casa.ucl.ac.uk/website/
towncentre/) för att forskare skall kunna utnyttja funktionen mapcalculator, vilken beräknar 
hur lager kombineras och viktas mot varandra.  

Wang et al (2002) har arbetat i ett projekt med matematisk modellering av vattenkvalitét. I 
projektet kopplas en simuleringsapplikation, ROUT, skriven i programmeringsspråket C++, 
till ArcIMS för att göra det möjligt att göra webbaserade rumsliga simuleringar. Ett antal sidor 
med formulärfält har byggts med ASP (Active Server Pages) för att kunna lägga in data, välja 
scenario, ladda ner och aktivera ROUT-modellen http://gis.esri.com/library/userconf/proc02/
pap1259/p1259.htm. För att kunna arbeta med resulterande kartskikt måste man kunna få 
åtkomst till databasen, dvs användaren behöver rättigheter till databasen. När användaren 
loggas in skapas ett unikt ID. ID ser till så att systemet kan hålla reda på användarna och 
att varje användare kan använda modellen och se sitt resultat oavhängigt vilka andra som 
är inloggade. Från startsidan väljer användaren en area utifrån en karta, väljer simulerings-
modell, matar in parametrar i formulärfälten och aktiverar modellen. Användaren kan sedan 
välja att ladda ner datan eller att se den rumsliga fördelningen av datan via ArcIMS webb-
läsare. I läsaren kan användaren efter detta utföra de för ArcIMS vanliga funktioner så som 
SQL-sökningar inom ett lager, zoomningar och buffertar. Det mest intressanta i denna modell 
är att användaren får tillgång till att göra en analys direkt i ett webbaserat gränssnitt och sedan 
kan visualisera datan direkt utan att behöva skapa kartor via ArcIMS programvaran.

En variant av analys med hjälp av ArcIMS har Maheshwari & Narayanan (2003) utvecklat 
i ett intranät genom att kombinera ArcIMS, en databas och ArcView. Road And Bridge Asset 
Management System består av ett antal icke-rumsliga moduler vid sidan om GIS-modulen. 
Användaren kan välja väg eller region och visualisera dess icke-rumsliga data och i databasen 
utföra rumsliga analyser som SQL-sökningar, zoomningar och identifieringar. När operationen 
är vald kan användaren välja att se resultatet i en karta genom att välja GIS-modulen. För 
att lägga till vidare GIS-operationer, som dynamisk datasegmentering, användes ArcView. 
ArcView installerades i detta fallet på samma server som ArcIMS och sattes till att 
kommunicera var 20:e sekund mot databasen. När användaren utfört önskad operation skickas  in-
formationen till databasen och en event-table (händelse) skapas. ArcView skapar sedan en 
shapefil av tabellen, och filen konverteras till en zip-fil, vilken användaren sedan kan ladda ner 
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till sin dator och se lokalt i ArcIMS läsaren. I detta fall har man velat ge användaren möjlighet 
att utföra en analys utan att ha programvaran tillgänglig på sin egen dator, men lösningen har 
inte varit att bygga ut ArcIMS med fler funktioner, utan snarare att utnyttja möjligheterna 
att bygga in ArcView och dess medföljande möjligheter till analys. Till skillnad från GIS-
ROUTE-systemet läggs inte den färdiga bilden upp direkt i ArcIMS läsare, utan måste först 
laddas ner lokalt. 
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4. DATA OCH METOD

I detta avsnitt beskrivs den metodik som utvecklats och använts i arbetet att skapa en 
webbaserad GIS-applikation för Kronobergs län. Metodiken innefattar uppbyggnad av 
databas, karttjänst och webbplats. I utvecklingen av GIS-applikationen undersöktes ArcIMS 
som verktyg för möjligheter att utföra geografiska analyser, som t ex den traditionella överlag
ringsoperationen.  

4.1 Data

Nedan följer en förteckning över den data som använts i databasen för den webbaserade GIS-
applikationen samt för exempel på GIS-baserad analys. 

Tabell 2. Dataöversikt.

Dataskikt Datatyp Format
Koordinat-
system

Källa

Sjöar polygoner shape RT 90 Lantmäteriet

Vattendrag linjer shape RT 90 Lantmäteriet

Våtmarker polygoner shape RT 90 Lantmäteriet

Vägar linjer shape RT 90 Lantmäteriet

Tätorter polygoner shape RT 90 Lantmäteriet

Röda Kartan:
Rk03e
Rk04c
Rk04e
Rk04f
Rk05c
Rk05d
Rk05e
Rk05f
Rk05g

raster TIF RT90 Lantmäteriet

Krondroppsmätningar:

Svavel (SO4)
Kväve (NO3 + NH4)

pdf IVL

Bergarter polygoner shape RT90 SGU

Jordarter polygoner shape RT90 SGU
Försurningsstatistik
Vattenprovtagnings-
resultat

xls Länsstyrelsen

Kalkningsplan xls Länsstyrelsen

Markanvändning 
Gröna Kartan

polygoner shape RT 90 Lantmäteriet
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4.2 Program

Följande program och system har använts för bearbning av data, uppbyggnad av databasen,  
utveckling av den webbaserade GIS-applikation samt vid den GIS-baserade analysen.  

ArcIMS- uppbyggnad av webbaserad GIS-applikation
ArcGIS- bearbetning och strukturering av data, samt geografiska överlagringar
ArcView - geografiska överlagringar av raster- och vektorformat  
Minitab - statistiska beräkningar
Dreamweaver MX - bearbetning av programmeringskod
Photoshop 7.0 - bearbetning av ingående bildmaterial 

4.3 Exempel på GIS-baserad analys för ArcIMS

HTML-läsarens funktionalitet utforskades och det bedömdes att verktygen i sitt grundutfö-
rande inte hade möjlighet att utföra de operationer som är kopplade till rumslig analys, som 
t ex överlagring. 

För att undersöka utvecklingsmöjligheter hos ArcIMS inhämtades kunskap inom följande 
områden. En översiktlig undersökning genomfördes avseende Internettekniker för 
systemstrukturer (bl a klient/server-uppbyggnad) och program som används i samband med 
webbaserad GIS. För att få förståelse för systemet ArcIMS studerades uppbyggnad av arkitektur 
och kommunikation mellan de olika komponenterna i systemet. I studien av kommunikationen 
krävdes en ökad förståelse av skript-/programmeringsspråken HTML, JavaScript och ArcXML, 
då dessa bygger upp funktionalitet och kommunikation mellan HTML-läsaren och den rums-
liga datan på servern.

I HTML-läsaren undersöktes den bakomliggande koden och strukturen till verktyg som 
sökning och identifiering för att få underlag till utveckling eller modifikation av verktyg. Ett 
nytt verktyg, vilket skulle kombinera attributdata från olika lager, hade genererat en förändring 
eller ett tillägg i den rumsliga datan och dess attributvärden. Om ny attributdata skapats, som 
en kombination av t ex en överlagring, skulle detta kräva ett kartlager för visualisering. Vi 
utforskade därför möjligheter för klienten att uppdatera attributdata samt dess möjligheter 
att få rättighet att lägga till eller ta bort data i kartkonfigurationsfilen. Privata GIS-utvecklare 
utbyter på ESRIs extensiva diskussionsforum inte enbart diskussioner utan även vägledning 
för utveckling av bl a de olika klienterna. En omfattande sökning gjordes efter information om 
möjligheter till de modifikationer som vi efterstävade.

På grund av begränsningar som inte var möjliga att lösa i dagens version av ArcIMS kan 
inte GIS-baserade analyser, så som överlagring, utföras. ArcIMS används idag främst för att 
visulisera resultat av GIS-baserade analyser. I följande avsnitt beskrivs ett exempel på metodik 
för en GIS-baserad analys för publicering med ArcIMS. Som exempel på en GIS-baserad 
analys valdes en analys av geografisk samvariation mellan pH i Kronobergs läns sjöar och 
antropogen förorening. Som representant för antropogen förorening användes nedfallsdata för 
svavel-dioxid. All geografisk och vattenkemisk data som användes i analysen är identisk med 
de data som ligger som grund för informationen i webbapplikationen.
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För att beskriva försurningstillståndet i Kronobergs län används den vattenkemiska parametern 
pH. Parameterns geografiska variation representerades av vattenprovernas geografiska läge (se 
Figur 24). Temporala variationer i pH eliminerades genom att vattenprover med gemensam 
provtagningsperiod valdes. Även de variationer i pH som beror på sjöarnas storlek eliminierades. 
Stora sjöar har i regel en större motståndskraft vid försurning vilket resulterar i högre värden 
för pH, vid jämförelse med mindre sjöar. I diagram 1 visas Kronobergs pH fördelning i sjöar 
med olika storlek.

Följande fysikaliska faktorers geografiska utbredning studeras vanligtvis vid analys av 
försurningspåverkande faktorer; markanvändning, bergarter, jordarter, vägtrafik och försurande 
luftföroreningar. I Kronobergs län är variationen av markanvändning, bergarter och jord-
arter låg (se Figur 7-9). Därför valde vi i vårt exempel att analysera en antropogen faktor, sva-
veldioxid.

Den geografiska fördelningen av svaveldioxidens nedfall beräknades med hjälp av nedfalls-
data. Utifrån mätvärden i Skåne, Blekinge, Halland, Kalmar, Jönköpings och Kronobergs 
län interpolerades en yta. Som interpolationsmetod användes Spline. Denna har en förmåga 
att skapa en jämna yta utav ett relativt litet antal mätvärden, vilket väl överensstämmer med 
luftföroreningars spridningsmönster (muntlig information S Gustafsson). För analys av sam-
variation mellan nedfall och försurningsgrad identifierades provtagningspunkternas respektive 
nedfallshalt genom geografisk överlagring. Den geografiska överlagringen utfördes i ett tradi-
tionellt GIS-program eftersom ArcIMS ännu inte kan hantera denna typ av operation. 

För att analysera kombinerad försurningseffekt av t ex olika föroreningar och trafikutsläpp 
kan riskområden klassas utifrån nedfallshalter respektive avstånd från utsläppkälla. Vi har 
exemplifierat detta genom att kombinera nedfallsdata för svaveldioxid, kväve (NO3 och 
NH4) och områden längs stora vägar i Kronobergs län. För kväve användes den för sydvästra 
Sverige kritiska belastningen på 5 kg/ha. För svavel används det totala medelvärdet på 6 kg/ha 
eftersom halten för den kritiska belastningen på 3 kg/ha överskrids i hela Kronobergs län. 
För höga utsläpp från vägtrafik används områden inom 1 kilometersavstånd från stora vägar. 
Riskområdenas respektive försurningstillstånd identifierades genom geografisk överlagring 
mellan riskområden och provtagningspunkter. Riskområdenas påverkan på försurningen tes-
tades genom jämförelse med övriga områden.

4.4 Webbaserad GIS-applikation

Detta avsnitt behandlar metodiken för utveckling av den webbaserade GIS-applikationen.

4.4.1 Uppbyggnad av GIS applikationen
GIS-applikationen skapdes genom att ett visst antal shapefiler och/eller bildfiler (rasterformat) 
lagrades med specifik layout. Kartans layout och informationsinnehåll bestämdes m h a ett 
hjälpgränssnitt liknande ArcView. Tabell X definierar de informationskartskikt vilka använ-
des för länsstyrelsens GIS-applikation. Vid skapande av systemet valdes Imageserver, som ge-
nererar kartdata i form utav en rasterbild vid överföring till Internetklienten. Kartdatan ligger 
sedan lagrad som en textfil med axl som ändelse på serversidan. 
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4.4.2 Uppbyggnad av Kronobergs läns webbplats
GIS-applikationen genererades genom att ett antal shapefiler och/eller bildfiler (rasterformat) 
lagras med standardlayout och bildar en karttjänst. Kartans layout och informationsinnehåll 
bestäms m h a programmodulen Author, som har ett gränssnitt liknande ArcViews. 
Karttjänsten är den fundamentala delen i ArcIMS, eftersom dess utformning bestämmer hur 
den geografiska informationen visualiseras samt hur kartan distribueras över Internet. ArcIMS 
kan använda sig av shapefiler, ArcSDE-data och många olika bildformat, som t ex TIFF och 
MrSID. För vår karttjänst (”Kronoberg”) valdes ovanstående geografiska information som 
shapeformat (se Tabell 2). 

Kartans utseende (symbolisering, färgsättning, skalstyrning etc) och innehåll sparades i en 
konfigureringsfil (AXL-fil). Resultatet var en textfil med ändelsen axl, skriven i ArcXML. 
Filen innehåller inte själva kartan utan en beskrivning av kartans innehåll. Kartans egenskaper 
gick även att redigera direkt i AXL-filen. Tillsammans distribuerar karttjänsten och kart-
konfigureringsfilen (AXL-filen) den geografiska informationen på Internet. Karttjänsten 
identifierar och förmedlar information om datakälla och visualisering av kartlagren till 
ArcIMS rumsliga server för beräkning samt sändningmetod av kartinformation till klienten.

Genom programmodulen Administrator sköts karttjänsten. När kartan skapats genererades 
karttjänsten. Sammanfattningsvis kan man säga att Administrator publicerar innehållet av 
AXL-filen på Internet. Det finns två olika servrar att välja mellan för karttjänst: ImageServer 
för rastergrafik och FeatureServer för vektorgrafik. En ImageServer genererar en kartbild 
i bildformaten JPEG, GIF, eller PNG. Efterfrågad kartbild skickas till klienten. Ingen 
databehandling är nödvändig på klientens dator eftersom all beräkning sker på kartservern, 
vilken genererar en ny kartbild vid varje ny förfrågan (se avsnitt 3.7.1.1). En FeatureServer 
komprimerar data, vilka skickas till klienten genom en process som kallas strömning 
(streaming). Att strömma ut data innebär att visningen sker successivt medan filen laddas 
ner till klienten (Svenska Datortermsgruppen, 2003). Till skillnad från ImageServern sparar 
FeatureServern den geografiska datan lokalt på klientdatorn. Det krävs dock extra installation 
av program, så kallade plug-in som laddas ner, för att bearbeta den geografiska datan i 
klienten. Vid val av karttjänst valdes ImageServer på grund av dess snabba överföring av data 
till klienten. 

För att publicera den geografiska informationen i karttjänsten på Internet behövs en webbplats. 
Webbplatsen tar emot och visar kartinformationen från karttjänsten samt förmedlar 
navigeringsredskap och olika funktioner till kartan. Webbplatsen skapades i programmodulen 
Designer. Med ArcIMSs Designer skapas ett antal webbsidor utifrån varje specifik karttjänst. 
Resultatet från Designer består av en webbkatalog med HTML-filer, bilder, Javascript och 
metadata. På grund av att webbplatsens tilltänkta publik troligen kommer att variera i 
uppkopplingsmöjligheter (dvs allt från bredband till gamla modem) valdes HTML viewer för 
att underlätta tillgängligheten av webbplatsens kartinformation.

Initialt skapades webbplatsen och dess utformning genom en standardmodell fördefinierad 
av ArcIMS. Efter utforskning av standardwebbplatsen ansågs det att den inte helt mötte 
länsstyrelsen i Kronobergs läns behov och önskemål. Följande tabell visar på de brister som 
ansågs som nackdelar för framtida användare av webbplatsen: 
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Tabell 3 Brister och nackdelar med HTML-läsaren

Funktion Brister och nackdelar i standardversionen

Gränssnitt Felaktig ramstruktur
Konflikt mellan webbläsarens navigering och applikationen
Otydliga verktygsknappar

Bristfällig legendfunktion
Ingen hjälp till användaren
Engelska funktionbeteckningar

Saknad koppling till Kronobergs läns webbplats

Identifieringsfunktion Returnerat svar vid identifiering innehåller för många attribut-
fält och svårtolkade attributkategorier

Sökfunktion Ej användarvänlig sökfunktion

4.4.2.1 Gränssnittet

Genom att studera filen Viewer.htm, vilken definierar ramstrukturen i HTML-läsaren,  insåg 
vi hur de ingående ramarna förhöll sig till varandra inom webbsidan. Totalt ingår åtta olika 
ramar som delar upp filen Viewer.htm (se Figur 20). Ramarna håller HTML-filerna och till-
sammans bygger de upp webbsidan. Ramarnas storlek och form ändrades så att de uppfyllde 
våra önskemål, vilket även innefattade att reducera antalet ramar där ramar ansåg som över-
flödiga.
 
Ett problem var att webbsidan kraschade när webbläsarens navigeringsknappar i Internet 
Explorer användes. För att undvika problemet med att HTML klientens fönster inte stödjer 
navigeringsknapparna förändrades GIS-applikationen så att den startade i ett nytt webbfönster 
utan navigeringsfunktionalitet. Fönstret öppnas och skapas utan navigeringsfunktionalitet 
med hjälp av ett JavaScript.

För att göra gränssnittet enklare och mer användarvänligt ansåg vi att ett antal verktygsknappar 
var onödiga och endast förvirrande för användaren. Till kartan valdes följande funktioner/
verktyg:

Onödiga och överflödiga verktygsknappar avinstallerades genom modifiering av filen ArcIMS-
params.js. De variabler som innehöll källan för knapparna sattes till ”false”. För att ännu en 
gång öka användarvänligheten ville vi ändra verktygsknapparnas utseende. En tabell håller 
knapparna på plats inom webbsidan toolbar.htm. Tabellen omdefinierades från två kolumner 
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till en för att skapa mer plats åt kartan. Bilderna som ligger till grund för varje knapp byttes 
mot egna bilder och förstorades genom omdefiniering av storleksvärde i tabellen. För att öka 
förståelsen för knapparnas respektive funktion översattes hjälptexten, en text som dyker upp 
när användaren för muspekaren över knappen, till svenska. 

I ArcIMS standardversion kan inte lagerstyrning och legend visas samtidigt. Detta ansåg vi för-
virrande och förändrade webbsidan genom att skapa en ny HTML-fil där lagerstyrning och 
legend kombineras (för kod se Bilaga 2). Vi valde denna utformning så att användaren slipper 
att skifta fram och tillbaka mellan dessa.

För att underlätta användningen av webbsidan, infogade vi ett informationssida Det 
skapdes som en ny HTML-fil. Den nya sidan innehåller information om hur verktygen och 
lagerstyrningen fungerar. Filen ligger som en hyperlänk, dvs användaren klickar på en text 
som länkar till informationsidan som öppnas i ett nytt webbfönster. Alla hjälp- och bildtexter 
som finns på webbsidan ligger lagrade i filen aimsresource.js. I denna fil översattes all text från 
engelska till svenska.

Utseendet på orginaluppsättningen av HTML-filerna var, i vårt tycke, för mörk, vilket inte 
överenstämmer med utseendet på Kronobergs läns webbplats (www.g.lst.se). Färgsättningen 
ändrades till vit i alla HTML-filerna (toolbar.htm, top.htm, toc.htm, bottom.htm och 
jsform.htm) som är synliga för användaren. Bild innehållande foto samt länsstyrelsen i 
Kronobergs läns logotyp infogades som ny titel på webbplatsen. Över logotypen skapades en 
hyperlänk till länstyrelsens startsida.

4.4.2.2 Identifieringsverktyget

Identifieringsverktyget i ArcIMSswebbplats fungerar som i många GIS-program, man klickar 
på ett aktivt lager och erhåller attributdata för det sökta objektet i tabellform. Den genererade 
datan är oftast mer omfångstrik än vad användaren söker, vilket kan leda till att resultatet blir 
svårt att överblicka och sämre förståelse av de identifierade objekten. 

ArcIMSs HTML-läsare är skapad och körs med hjälp av JavaScript. För att kunna förändra en 
funktion måste vi editera den representativa JavaScript-koden. Vi ville förändra identifierings-
verktyget så att det genererar just de attributkolumner vi är intresserade av att visa användaren, 
vilkte inte var fallet med standardresultatet. Följande förändringar genomfördes:

 • Utesluta onödiga kolumner i resultattabellen
 • Göra resultatet mer förståligt och enkelt att läsa

För att minska antalet kolumner i tabellen krävdes förändringar i filen ArcIMSparam.js. 
I första läget satte vi variabel ”swapSelectFields” till ”true” för att kunna specificera vilka 
kolumner som skall visas. Orginalkoden definierar att alla attributkolumner för alla lager 
skall visas. Varje rad i vektorn motsvarar ett lager. Vektorns ordningföljd motsvarar lagrens 
ordningsföljd i kartkonfigurationsfilen. En vektor (Array) är en numrerad lista med värden. 
Varje värde är ett element och värdets nummer [x] kallas för ett index. Följande kod visar våra 
modifieringar: 
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var selectFields= “#ALL#”;
var swapSelectFields=true;
var selFieldList = new Array();
var selFieldList = new Array();
selFieldlist [0] ]=”#ALL#”;
….
selFieldList[11]=”#ALL#”;
selFieldList[12]=”#ALL#”;
selFieldList[13]=”#ALL#”;
selFieldList[14]=”#ALL#”;
selFieldList[15]=”#ID# #SHAPE# DEP SJONAMN AREA”;
selFieldList[16]=”#ALL#”;
selFieldList[17]=”#ALL#”;

Koden ovan bestämmer antalet fält som skall returneras vid svaret på sökning, identifiering 
eller vid en SQL-fråga. Om variabeln selectFields är lika med “ALL” visas alla ingående 
attributfält för respektive kartlager. Om variabeln swapSelectFields är satt till “true” måste en 
vektor skapas och definieras utifrån de attributfält som skall visas för användaren i det 
returnerade svaret.

För att göra resultaten lättare att förstå skapade vi alias till attributnamnen. Även dessa 
förändringar gjordes i filen ArcIMSparam.js. Koden är uppbyggd på samma sätt som för 
SelFieldList ovan. Följande kod visar våra modifieringar: 

var useFieldAlias=true;
var fieldAliasList = new Array();
fieldAliasList[0]=””;
…
fieldAliasList[14]=””;
fieldAliasList[15]=”DEP:Djup|SJONAMN:Sjönamn|AREA:Area”;
fieldAliasList[16]=””;
fieldAliasList[17]=””;

Alias för fälten visas om variabeln useFieldAlias är satt till “true”. Fältnamnens alias är 
separerade med tecknet pipe, | . Först står attributfältets orginalnamn och därefter följer det 
nya namnet.

4.4.2.3 Söksverktyget

I GIS-applikationen skall sökfunktionen användas för att lokalisera försurade sjöar/vattendrag 
samt information om kalkning. Det bör finnas även möjlighet att söka på tätorter, sjöar samt 
vattendrag utifrån deras namn. I ArcIMS HTML-läsare finns tre olika alternativ för sökning 
på attributdata: 

”Find”, vilken tillåter användaren att skriva in en söksträng, vilken jämförs med alla attribut-
fält i det aktiva lagret. Detta är en mycket bred sökfunktion som oftast genererar många svar 
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eftersom den söker i alla attributfält samtidigt som den genererar svar som matchar inte endast 
den exakta söksträngen utan även svar innehållande delar av söksträngen.

Den andra sökfunktionen är ”Search”, som tillåter användaren att söka genom att skapa SQL-
frågor baserade på attributfälten i det aktiva lagret. Det finns problem förbundet med denna 
sökmetod; Sökmetoden är svår att förstå om man inte är insatt i hur SQL (Structured Query 
Language)-frågor ställs och variabeln ”liknar” finns inte som alternativ, utan användaren 
måste skriva ett sökord så att det matchar attributtabellens värden exakt.

Vi valde istället det tredje alternativet, fördefinierade sökningar, Stored Query. Vi kunde, som 
skapare av webbapplikationen, generera och spara SQL-frågor i programmodulen Author. 
Dessa SQL-frågor definierades utifrån respektive kartlager och sparades som en del av AXL-
filen tillhörande vår karttjänst. De skapade fördefinierade sökfrågorna använder samma SQL-
metodik som den vanliga sökfunktionen, men användaren ser aldrig den kod som skapar 
respektive fråga. Frågorna sparades med ett deskriptivt namn (exempel nedan ”Sjönamn”) 
så att det för användaren är uppenbart vad som kan sökas. Frågorna anpassades så att det 
inte krävdes en exakt söksträng av användaren för att matcha text- och nummersträngar i 
kartlagrets attribut. En notering gjordes till användaren att använda sig av procenttecken 
(%) för att kunna söka på s k wildcards. Följande är ett exempel på en av våra fördefinierad 
sökfrågor i AXL-filen: 

<EXTENSION type=”StoredQuery”>
<STOREDQUERIES>
<STOREDQUERY name=”SJÖNAMN”>
 <QUERY where=”( SJONAMN like &apos;[%var%]&apos; )” subfields=”#SHAPE# 
AREA PERIMETER SJO_YTA_ SJO_YTA_ID DEP SJONAMN FLIKIGHET” />
<SQVAR position=”0” name=”[%var%]”>
<FIELD name=”SJONAMN” precision=”0” type=”1” size=”40” />
</SQVAR>
</STOREDQUERY>
</STOREDQUERIES>
</EXTENSION>

I gränssnittet listas sökkategorier samt ett fält för att skriva önskad söksträng. Vår GIS-
applikation tillåter sökning inom vissa ramar (fördefinierade variabler), vilket är till fördel för 
användaren som slipper definiera sökningen med hjälp av SQL eller den grova sökfunktionen 
”Find”.

Slutligen ändrades sökverktygets känslighet för stilkast (versaler och gemener). Sökfunktionen 
klarar nu både sökning på versaler och gemener, oavsett hur attributet är döpt. Förändringen 
gick till på följande sätt: Datafilerna som låg till grund för karttjänsten redigerades så att 
attributen sparades som versaler. Textsträngen som skrivs in av användaren i sökmomentet 
lagras i en fil, aimsQuery.js. Vi lade till en variabel i aimsQuery.js, som omvandlar allt som 
användaren skriver in i sökfältet till versaler (var var2 ( =theValue.toUpperCase()),). Detta 
innebär att all sökning i praktiken sker med versaler, men för användaren betyder det att 
sökning kan ske med både gemener och versaler. 
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5. RESULTAT

Här presenteras del- och slutresultat av databas, karttjänst och den webbaserade GIS-applika-
tionen. Här presenteras även resultat från den exemplifierade GIS-analysen. 

5.1 Exempel på GIS-baserad analys för ArcIMS

Vid analys av geografisk samvariation mellan pH i Kronobergs läns sjöar och den 
antropogena föroreningen svaveldioxid undersöktes först vattenprovernas pH-variation mot 
sjöarnas storlek. Nedan visar Diagram 1 hur pH avtar i variation för stora sjöar. Begreppet 
stora sjöar testades sedan för sjöar med en area över 1428 000 m2 mot övriga, dvs sjöar med 
mindre area. Skillnad i pH variation visas i Diagram 2.

Vid analysen av samvariation mellan sjöars pH och nedfall av svaveldioxid, användes  
vattenprover från sjöar med en area mindre än 1428 000 m2. Vattenprovernas geografiska 
spridning i Kronobergs län visas i kartan nedan (Figur 24). I kartan visualiseras även försurnings-
tillståndet år 2001. Samma information används i karttjänsten i den webbaserade GIS-
applikationen.
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Diagram 1. Regressionsplott mellan sjöa-
rea och pH-värde.

Diagram 2. Test av stora sjöars urskillning i pH 
variation mot sjöar med mindre area.  

Figur 24. Geografisk fördelning av de vattenprover som användes i ana-
lysen mellan sjöars pH och nedfall av svaveldioxid.
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Figur 26. Karterade riskområden 
för försurningspåverkan, utifrån 
information om spridningsmönster för 
kväve och svavel samt trafik på stora 
vägar i Kronobergs län.  

Diagram 3. Regressionsplott av försur-
ningsgrad i pH och nedfallshalt svaveldi-
oxid.

För en jämförelse mellan sjöarnas pH och nedfallshalt svaveldiox, krävdes information om 
svaveldioxidens spridningsmönster över Kronobergs län. En kontinuerlig yta skapades genom 
interpolation utifrån nedfallsdata för svaveldioxid. Resultatet av interpolationen visas i kartan 
nedan (Figur 25) . 

Vid analys av samvariation mellan för-
surningsgrad  och nedfall av svaveldioxid 
överlagrades den interpolerade ytan för 
svaveldioxid med punktinformation om 
pH i sjöar. Överlagringen identifierade en 
nedfallshalt för respektive provtagnings-
punkt (pH). Nedfallshalt för svaveldioxid 
jämfördes mot pH genom regressionsanalys. 
Diagram 3 visar samvariationen mellan 
pH och svavelnedfall i 337 punkter över 
Kronobergs län. Regressionsanalysen visar 
på ett mycket svagt samband. 

För att visa hur total effekt av 
olika källor till försurning kan 
skapas karterades riskområden  
för luftföroreningar och vägtrafik 
som sedan kombinerades i ett GIS 
(Figur 26).
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5.2 Kronobergs läns webbplats

I följande avsnitt presenteras den webbaserade GIS-applikationen. Eftersom resultatet av ut-
vecklingen är en interaktiv webbplats med karttjänst, kan endast delar av resultatet illustreras 
i bildform.

Figur 27. Illustration av karttjänst och dess geografiska 
data i standardversion av HTML-läsaren.

Resultatfönster

Titel LagerstyrningVerktyg Karttjänst

I utvecklingen av GIS-applikationen, skapades först struktur och innehåll för den geo-
grafiska databasen, vilken ligger till grund för karttjänstens informationsinnehåll. Information 
om kalkningsverksamheten knöts till sjöar, vattendrag och våtmarker, så att denna visualiserades 
i kartformat. Information i attributdatan strukturerades för alla kartlager så att användaren av 
karttjänsten får en enkel och avgränsad mängd information. Alla attributdata förändrades så 
att användaren kan skriva både versaler och gemener vid inmatning av en söksträng (se avsnitt 
4.4.2.3). För presentation av karttjänsten i webbsidan krävdes att kartan symboliserades och 
färgsattes så att användaren får en snabb uppfattning av kartinformationen. Ovan (Figur 27) 
presenteras den karta som är synlig för användaren när karttjänsten laddas för första gången. 
Webbsidan som publicerar karttjänsten består i bilden ovan ännu av den standardversion som 
förmedlas av ArcIMS för HTML-läsaren.
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Översiktskarta av/på

Zoomning 

Panorering

Sökning

Identifiering

Mätning

Radera val/sökning

Utskrift

Figur 28. Modifierade verktygsknappar för an-
vändning i HTML-läsaren

För att skapa en mer användarvänlig webbsida modifierades delar av gränsnittet (se skillnad 
mellan Figur 27 och 31). Först och främst förändrades utseendet på verktygsknapparna (se 
Figur 28). Antalet knappar begränsades så att GIS-applikationen endast innehöll nödvändiga 
funktioner för att styra och utnyttja kartjänsten. Lagerstyrningen förändrades så att den inte 
enbart innehöll styrning av synliga respektive aktiva lager, utan även visade symbol för 
respektive lager (se Figur 29). På detta sätt slipper användaren öppna och stänga legenden vid 
behov av information om symbolerna.

Utav tre sökningsalternativ (se avsnitt 4.4.2.3) valdes fördefinierade sökningsval. Användaren 
aktiverar det lager han/hon är intresserad av och klickar på sökfunktionen. Val av sökt objekt 
väljs ur de listade sökfrågorna vilka kombineras med användarens val av värde eller namn (se 
Figur 30). Nedan illustreras ett av de sökfönster som användaren använder sig av för att söka 
efter information eller geografiska objekt i kartan. 

Figur 29. Ny lagerstyrning , vilken är en 
kombination av lagerstyrning och legend för 
användning med karttjänsten. 

Figur 30. Nytt sökfönster med fördefinierade 
sökningsalternativ.
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Det färdiga resultatet för den webbaserade GIS-applikationen (se Figur 31), innehåller 
förändringar från strukturering av den geografiska databasen, visualisering av den 
geografiska datan med dess tillhörande icke-rumsliga information, utformning och design av 
gränsnitt till begränsningar, men framför allt utveckling av funktioner i klienten (HTML-
läsaren). Förändringarna syftar till att skapa en lätttillgänglig och innehållsrik information 
om kalknings-verksamhet samt försurningstillstånd i Kronobergs län. För att skapa en 
detaljerad uppfattning om resultatet för utvecklingen av den webbaserade GIS-applikationen 
rekommenderas ett besök på webbplatsen. GIS-applikationen kommer förhoppningsvis att 
publiceras på länsstyrelsen i Kronobergs läns webbplats inom en snar framtid (www.g.lst.se). 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Kronobergs geografiska läge är till stor nackdel för länet i försurningssavseende. De naturliga 
försurningsprocesserna är påtagliga i länet. Den stora mängden nederbörd i kombination med 
sur berggrund, svårvittrade jordarter och vidsträckta barrskogsområden medför en kontinuerlig 
försurning av mark och vatten. Dock är det framför allt den antropogena påverkan som avgör 
det rådande försurningstillståndet. Försöket att skildra den antropogena försurningspåverkan 
utifrån mätningar av svavelnedfall gav dock inga bevis på en antropogen regional påverkan. 
Det finns troligen många orsaker till detta resultat. Vår interpolering av mätdata för 
beskrivning av luftföroreningars spridnings/nedfallsmönster beskriver endast den storskaliga 
spridningstendensen, eftersom den grundas på ett litet antal mätvärden för att beskriva den 
semiregionala variationen. Eftersom vi inte haft tillgång till data med högre upplösning, dvs 
information om lokala utsläpp av svavel och kväveoxider, kan dessa variationer inte detekteras 
i vår analys. Det bör även betonas att den regionala variationen i nedfall av svavel är svag samt 
att nedfallet är högt i samtliga delar av länet, vilket talar för att de variationer av surhet som 
förekommer i länets sjöar styrs av lokala störningar. De största nedfallsmängderna finner vi 
dock i de västliga och sydliga men även nordöstliga delarna av länet. De höga halterna i väst, 
men troligen även i öst, av föroreningsnedfall kan orsakas av hög nederbörd innehållande 
internationella samt nationella utsläpp av föroreningar.

GIS på Internet är en företeelse som blivit allt vanligare, samtidigt som Internet används av 
allt fler och på allt mer olika sätt. Aktualiteten och den nya metodiken/tekniken för ämnet 
GIS på Internet har gjort studien intressant och utmanande, men även problematisk då 
information om metodiken/tekniken varit svåråtkomlig. På frågan – Vad är webbaserad GIS? 
har vi funnit många svar, i likhet med termen geografiska informationssystem vilken även den 
genererar en rad olika definitioner och praktiska utformningar. Förutom en uppdelning från 
tekniskt enkel till avancerat webbaserat GIS finns det idag även åtskilliga utvecklingsmetoder. 
CGI, ASP, ActiveX, plug-in och hjälpprogram är bara ett axplock ur utvecklingsmetoder 
av dynamiska webbapplikationer på Internet, vilket även återspeglar sig i webbaserat GIS. 
Webbaserat GIS kommer troligen på sikt att bli mer standardiserat, och möjligen kommer då 
olika undergrupper, specialiserade på olika områden, att utkristallisera sig tydligare än idag. 

Eftersom ArcIMS är systemet/programmet vilket används i Kronobergs län var förutsättningen 
för vår studie och vår webbaserade GIS-applikation att vi kunde hantera programmet. Under 
en intensiv period utforskade vi således systemet/programmet och dess möjligheter respektive 
begränsningar för vår uppgift. Då ämnet var relativt nytt och okänt för oss och många andra 
på institutionen var det svårt att definiera och begränsa examensarbetet. ArcIMS system är 
omfattande och av komplex struktur, vilken kan vara svår att sätta sig in i som ny användare. 
Den komplexa strukturen möjliggör dock för val av plattform, webbserver, klient (tunn /
fet) samt karttjänst. Dokumentationen som tillhandahålls av ESRI är inte så utförlig som 
man i många fall skulle önska. En fördel är att gränssnittet för skaparna av karttjänsten och 
webbplatsen liknar de andra programmen i ESRIs GIS-familj. I likhet med andra företag som 
producerar hela familjer av programvaror skapar även ESRI en arbetsmiljö som ger användarna 
möjligheter att kombinera olika program. Tillsammans med ArcGIS 8 kan ArcIMS utgöra 
den sista komponenten för publikation eller presentation i ett integrerat system.
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I vår webbaserade GIS-applikation för Kronobergs län inkluderas bakgrundsinformation 
om försurningsprocesser och kalkningsverksamhet, vilket ger applikationen extra resurser 
som presentationsredskap. Att använda ArcIMS som presentationsredskap har fördelen att 
användaren kan interagera med och göra urval av data efter intresse. Som utvecklare av 
applikationen har man möjlighet att guida användaren till specifik data.  

Kronobergs län använder sig av benämningen ”tittskåp” på sina webbaserade GIS-
applikationer, vilket kanske är ett mer passande uttryck än webbaserad GIS i ArcIMS 
orginalutförande. För vana GIS-användare framstår den webbaserade GIS-applikationen 
mer som ett presentationsredskap än som ett GIS-verktyg. Trots att ArcIMS utvecklats så att 
användare kan få tillgång till data, zooma och panorera, ladda ner filer etc, så har utvecklingen 
inom rumslig analys inte implementerats. Den allmänna publiken på Internet kräver dock 
ofta inte mer än att kunna zooma in och ut, panorera eller göra enkla sökningar t ex på Gula 
sidorna. För dessa användare på Internet ter sig troligen ArcIMS som ett komplext system, 
med alltför många funktioner. Det är paradoxalt att ArcIMS HTML-klient som GIS-verktyg 
har för få funktioner och som presentationsverktyg för många. 

Vid uppbyggnad av Kronobergs läns karttjänst och dess webbplats var det viktigt att bibehålla 
datans ursprungliga form i så stor utsträckning som möjligt för att underlätta framtida 
uppdateringar. Problematik uppstår då ArcIMS är ett engelskt system och använder sig av en 
annan numerisk avgränsare än vår svenska kommatering, framför allt vid inläsning av data, 
men även vid sökningar av attributdata. Uppbyggnad av en karta för en karttjänst är enkel 
process för en GIS-användare då programmet är analogt med många andra GIS-programvaror. 
Den enkla processen har dock en del begräsningar i jämförelse med desk-top GIS, som t ex 
strukturering av lager, symbolik, klassning m m. En begränsning som följer med publikation 
på Internet gällande kartografi är att användarens datormiljö kan variera gällande färgvisning 
och upplösning.  

Vårt val av tunn klient grundade sig framför allt på Kronoberg läns önskemål. Det hade 
även varit intressant att studera Java-klienternas funktionalitet med avseende på ökade 
möjligheter för rumslig analys. HTML-klienten räknas som en tunn klient, men det tar 
fortfarande avsevärd tid att ladda ner data. Önskvärt skulle vara att fler beräkningar flyttades 
till serversidan för att avlasta klienten. HTML-läsaren som skapas med hjälp av ArcIMS 
programvara är modifierbar, men det krävs att man förstår filstrukturen, har allmän kunskap 
om HTML, JavaScript och ArcXML eller är villig att lära sig. Ett av de problem som vi stött 
på är att legend och lageraktivering självklart borde vara synliga samtidigt, vilket inte är fallet 
i ArcIMS HTML-klient. Detta är en klar begränsning i gränssnittet som inte verkar vara helt 
genomtänkt. För att lösa många av de problem vi stött på under utvecklingen har vi använt oss 
av skript skrivna av privata webbutvecklare publicerade på ESRIs diskussionsforum (forumets 
stora besöksantal visar tydligt på ESRIs undermåliga dokumentation för systemets möjlig-
heter). Begränsningar hos HTML-klienten beror till stor del på hur applikationen är utvecklad 
samt att den är ett webbaserat program. Att utöka funktionaliteten i klienten som GIS-verktyg 
är svårt av flera skäl. Datanivån är skyddad från användaren på Internet, vilket är bra ur 
säkerthetssynpunkt. För att kunna förändra egenskaper i kartlagren krävs det att man har 
tillåtelse att ändra attributdata, dvs man måste vara inloggad i systemet. Man har inte heller 
tillåtelse att lägga till eller ta bort lager bundna i AXL-filen. Följden blir att det inte går att bygga
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nya lager som resultat av simuleringar, modelleringar eller analyser. Trots många problem har 
arbetet varit intressant och med avslutad utveckling av Kronobergs läns webbaserade GIS- 
applikation har vi uppnått alla våra delmål och övergripande syfte med examensarbetet.

För utveckling av webbaserade GIS-applikationer anser vi att det behövs en kombination av 
GIS- och programmeringkunskap samt systemvetande. Vi vill även avsluta med att poängtera 
att trots ovan nämnda problem och begränsningar är ArcIMS ett kraftfullt system som för 
GIS ut på Internet. Detta leder med all säkerhet till en spridning av GIS som företeelse. 
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A. 

Applet
Ett program skrivet i Java och utvecklat så att det 
körs innifrån en annan webbapplikation, t ex en 
webbläsare. Till skillnad från en applikation kan 
en applet inte köras direkt av operativsystemet.

ArcIMS 
ESRI’s programvara för publisering av kartor 
på Internet och distribuering av GIS-data över 
Internet. Ett administrativt gränssnitt som tillåter 
användaren att skapa kartkonfigurationsfiler, 
publisera karttjänster, skapa webbsidor och 
administrera den rumsliga servern. ArcIMS 
stödjer plattformarna Windows och UNIX.

ArcIMS Administrator
Programmodul i ArcIMS som tillåter användaren 
att administrera karttjänster, servrar, 
virtuella servrar och filkataloger.

ArcIMS Applikationsserver
ArcIMS’s applikationsserver hanterar 
fördelningen av inkommande förfrågningar. 
Den håller reda på vilken karttjänst som körs 
på vilken rumslig server och levererar på så sätt 
förfrågningen till rätt rumslig server.

ArcIMS Applikationsserver-kopplare 
(connectors)
Applikatsionsserver-kopplarna sörjer för 
komunikationen mellan webbservern, 
serletmotorn och applikationsservern. Det finns 
stöd för fyra olika kopplare i ArcIMS: ArcIMS’s 
Servlet Connector; ColdFusion Connector, 
ActiveX Connector, och AppServerLink. 

BILAGA 1. ORDLISTA DATATERMER WEBBASERAT GIS

ArcIMS Author
Programmodul i ArcIMS som tillåter använ-
daren att organisera kartdata till en kartkon-
figurationsfil för att sedan skapa en karttjänst. 
Kartkonfigurationsfilen definierar kartans 
innehåll och utformning, dvs vilka kartlager 
som skall användas och hur dessa skall se ut 
(färg, symbol, ettikett etc.).

ArcIMS Designer
Programmodul i ArcIMS som guidar använda-
ren i design av en standard-webbsida innehål-
lande en karttjänst. Användaren väljer utifrån 
val av bl a vertygsfunktioner och synliga kart-
lager.

ArcIMS Manager
Programmodul i ArcIMS som är webbase-
rad så att användaren kan köra modulen över 
Internet från en fjärransluten dator. ArcIMS 
Manager guidar användaren genom proces-
sen att skapa kartkonfigurationsfil, publicera 
karttjänst, designa webbsida samt administre-
ra dessa. Managern kombinerar modulerna aut-
hor, designer och administrator till en gemen-
sam guide. 

ArcIMS spatial server/rumsliga server
Den rumsliga servern är stommen i ArcIMS 
system. Den rumsliga servern ser till att data 
tillhandahålls till klienten i det format som ef-
terfrågas. 

ArcIMS Viewers/läsare
De tre ArcIMS läsarna, HTML, Java Custom 
och Java Standard - använder en mall för att till-
handahålla funktionalitet och grafik för använ-
darnas webbsida. Java läsarna kräver en initial 
nedladdning och fungerar endast med webblä-
sare som stödjer Java plug-ins.
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ArcSDE
ESRI’s geografiska objektbaserade dataformat 
som är kompatibel med ett antal kommersiella 
databassystem genom dess ”open standards” och 
fullständiga klient/server arkitetur. 

ArcXML
(Arc Extensible Markup Language) ArcXML 
är en dialekt av XML specifikt utvecklad för 
ArcIMS. Formatet strukturerar 
kommunikationen mellan alla ingående 
komponenter. ArcXML definierar kartans 
innehåll, utformning av karttjänsten och alla 
förfrågningar samt svar mellan klient och 
ArcIMS servrar.

C.

ColdFusion
En produkt skapad av Allaire Corporation som 
inkluderar server och utvecklingsredskap för att 
skapa format för integrering av databaser och 
webbsidor. Webbsidor skapade i ColdFusion in-
kluderas i ColdFusion specifika element som för-
enklar integration med databaser.

D.

DHTML
(Dynamic HTML) En utveckling av märkords-
sytemet HTML. 

Domän
En grupp av datorer på ett nätverk som 
administraeras som en enhet. Inom Internet 
definieras domäner av IP-adressen. 

E.

EsriMapCatalog.ser 
ArcIMS konfigurationsfil som innehåller 
information om skapade karttjänster. 

EsriMapCookies.ser 
En fil som innehåller information om 
skapade ArcIMS kataloger och eventuella 
MapNotes och EditNotes.

Extract Server: 
Virtuell server i ArcIMS som extraherar 
data och skickar den i form av en zip-fil vid 
begäran.

F.

Feature MapService/vektorkarttjänst
Vektorkarttjänst som använder sig av 
funktionen strömmning. 

Feature Server/vektorserver
Virtuell server för hantering av ArcIMS 
feature (objekt/vektor) karttjänst.

Feature streaming/strömmning
En typ av datatransaktion där data inte laddas ner 
helt från servern, utan snarare läggs temporärt i 
den lokala datorns cachminne. Strömmad data 
sänds ofta i komprimerad form från servern och 
packas upp när den används av det program som 
skapats för att tolka och visa datan på den lokala 
datorn. 

G.

Geocode Server
Geocode server är en av ArcIMS virtuella 
servrar som hanterar geokodning och funktion 
för adressmatchning. Funktionen tillåter 
användaren att ange en adress eller en del av en 
adress och få denna utritad i kartan.

GIF
(Graphic Interchange Format) Ett bildformat 
som är vanligt på Internet.

GIS
GIS (Geografiska informationssystem). Ett 
datoriserat informationssystem för presentation, 
hantering och analys av geografiska data.
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GML 
GML(Geography Mark-up Language) är en 
standard för att kunna beskriva geospatiell 
data i XML. GML är baserad på standards 
definierade av OpenGIS för representation av 
geografiska objekt. GML kan användas som 
exportformat för GIS, men till skillnad från 
övriga GIS-dataformat kan GML enkelt länkas 
till icke geografisk XML-data och presenteras i 
enkla webbläsare.

H.

HTML
HTML står för Hypertext Mark-up Language 
och är ett märkordsystem som används för 
kommunikation på World Wide Web (www). I 
hypertext länkas ord till olika filer (textdokument, 
bilder eller andra digitala filer). Hypertext blev 
snabbt kraftfullt när standarder skapades för 
länkning av filer mot datorer uppkopplade på 
Internet. Ett märkordsystem är ett system av 
kod vilken ligger inbäddad i textdata för att 
definiera hur data presenteras. När du tittar på 
en webbsidas källkod ser du den HTML-kod 
som tillsammans med dokumenttexten bygger 
upp webbsidans utseende. HTML skapade den 
World Wide Web vi först lärde känna i början 
på 1990-talet. 

Host
(1) Ett datorsystem där användaren är upp-
kopplad genom fjärranslutning, t ex när två 
datorsystem är kopplade genom modem och 
telefonlinjer. Systemet som innehåller data kallas 
host, medan datorn som användaren arbetar på 
kallas terminal.

(2) En dator som är kopplad till ett TCP/IP 
nätverk (t ex Internet), där varje dator har en 
unikt IP adress.

HTML Viewer/läsare
En av ArcIMS läsare som använder sig av Image 
(raster) karttjänst. HTML-läsaren kräver ingen 
plug-in.

HTTP
HyperText Transfer Protocol. Regler för 
kommunikation av hypertext över Internet. 

Kommunikation med hjälp av detta protokoll 
kräver HTTP klientprogram (webbläsare) och 
HTTP serverprogram.

I

Image (bild)
En form av rasterdata.

Image MapService/raster-karttjänst
En image(raster)-karttjänst använder sig av 
image-serverns funktion för rastergenerering. 
När en klient gör en förfrågan skickar den 
rumsliga servern den efterfrågade data i form av 
en JPEG-, PNG- eller GIF-bild. En ny kartbild 
skickas vid varje ny förfrågan från klienten.

Image Server
Virtuell server för hantering av ArcIMS image-
(raster)-karttjänst.

IMS
Internet Map Server.

Instans
Instanser är processer som körs på en server. 
Antalet instanser indikerar vanligtvis antalet 
möjliga samtidiga uppkopplingar mot applika-
tionen.

Internet
Ett globalt nätverk av sammankopplade 
datorer som kommunicerar med hjälp av 
protokoll, TCP/IP.
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J.

Java
Ett objektorienterat programmingsspråk 
utvecklat av Sun Microsystems. Java är speciellt 
lämpligt för att skicka klient- och serverbaserade 
applikationer över Internet eftersom det är 
plattformsoberoende. 

Java Viewer/läsare
En av ArcIMS klienter vilken använder en Java-
applet. Java-läsaren kan användas med antingen 
imager(raster)- eller feature(vektor)-karttjänst. 
Den tillåter klienten utritning av kartan vilket 
dock kräver en Java plug-in. 

JavaScript
Ett programmeringsspråk för design av 
interaktiva webbsidor. Språket innehåller 
många gemensamma objekt med Java men är 
skapat oberoende. Javascript kan interagera med 
HTML-kod, vilket ger möjlighet till dynamiskt 
innehåll på webbsidorna. 

JDK
Java Development Kit. En programvara för 
utveckling av Java-program.

JPEG
Joint Photographic Experts Group. Ett vanligt 
bildformat på Internet. Ett format som 
fungerar bäst för foto eller bilder med graderad 
färgsättning.

K.

Karttjänst (MapService)
En karttjänst tillåter innehållet av en 
kartkonfigurationsfil att publiceras på Internet. 
Kartkonfigurationsfilen förmedlar information 
om kartlagrens utformning och symbolisering, 
vilken i sin tur förmedlas av karttjänsten till den 
rumsliga servern och webbservern.

Klient
En klient är en dator som används för att få 
tillgång till en av tjänsterna som en server 
erbjuder. Datorn kan t ex vara en klient för att 
motta e-post från mailservern. 

L.

Länk
En länk är en koppling mellan t ex två 
dokument. Kopplingen kan föra användaren 
vidare till det dokument som länken hänvisar 
till.

P.

Plug-in
Liten programvara som utökar funktionaliteten 
för en webbläsare.

PNG
Portable Network Graphics. Ett bildformat 
för webb, som har GIF-formatets stöd för 
transparens och JPEG-formatets möjligheter 
att visa mer är 256 färger. 

Protokoll
Regler för kommunikation över Internet.
Viktiga protokoll är t ex SMTP (Simple Mail 
Transfer) för e-posthantering, FTP (File Transfer 
Protocol) för överföring av datafiler, samt HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol) för World Wide 
Web. 

Publicering
Att göra data(information) tillgängliga via 
Internet. 
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Q.

Query Server
Query-servern är en specifik komponent för 
ArcIMS, där den fungerar som en virtuell server 
tillsamans med en raster (Image)-server för att 
stödja sökfunktioner. När en klient begär en 
objektidentifiering eller sökning av attribut är 
det Query-servern som genererar geografisk data 
och/eller tabellvärden.

R.

Raster
En cellbaserad data-struktur med rader och 
kolumner. Bilddata lagras med hjälp av denna 
struktur. 

Rendering
Konvertering av geometri, färgsättning, textur, 
ljus och andra objektegenskaper vid översänd-
ning av kartobjekt för visning som bild.

Rumsliga data
Information om lokalisering, form och relationer 
mellan geografiska objekt.

S.

Server
En server är en dator eller en programvara 
på ett nätverk som erbjuder olika typer av 
tjänster. En server är ofta dedikerad till ett visst 
ändamål, som t ex att hantera diskar (filserver), 
nätverk, (nätverkserver) skrivare (skrivarserver) 
databasförfrågningar (databasserver), e-post 
(mailserver) eller html-filer (webbserver). Vissa 
datorer kan sköta flera uppgifter samtidigt och i 
så fall refererar man snarare till programmet som 
sköter uppgiften än till datorn när man talar om 
servrar. 

Service/Tjänst
En process i Windows operativssystem som 
kontinuerligt ligger i bakgrunden och körs för att 
uppfylla en specifiserad uppgift som respons på 
en speciell händelse. Den motsvarande termen i 
UNIX är systemdaemon.

Servlet
En servlet är en Javakodad modul som körs i en 
serverapplikation för att svara på förfrågningar 
från klienter. Servleten ökar webbservers funktion 
för hantering av olika webbapplikationer.

Shape-fil
Shapefilen är ESRI’s programformat för 
lagring av geometri och attribut-information av 
geografiska objekt.

SQL
(Structured Query Language) SQL är ett 
standardiserat språk för sökning av information 
i databaser.

Symbol
Ett grafiskt mönster som används för att 
representera ett objekt. Symbolens egenskaper 
kan vara t ex färgsättning, storlek, vinkel och 
mönster. 

T.

TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol. En samling protokoll som definierar 
komunikationen över Internet.

URL
URL (Uniform Resource Locator), är adressen 
till en webbplats på World Wide Web, t ex 
http://www.giscentrum.lu.se. 
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V.

Vektorstruktur
En koordinatbaserad datastruktur för rep-
resentation av kartobjekt. Varje objekt är 
definierat utifrån ett antal koordinatpar 
(x, y). Till objekten kan icke-rumslig 
information associeras. 

W.

Webbläsare
Klientprogramvara som används för att läsa 
och visa olika typer av HTML-dokument. De 
vanligaste webbläsarna är Netscape och Internet 
Explorer.

Webbserver
En programvara på en Internet-uppkopplad 
dator för publicering av webbsidor på Internet. 
När en webbläsare gör en förfrågan om en fil 
lokaliserar webbservern filen och skickar den till 
webbläsaren.

Webbsida
En plats på World Wide Web för publicering av 
information. Webbsidans formatering och 
informationsinnehåll lagras och skickas ut 
från en webbserver med en specifik adress för 
webbsidan.

X.

XML 
XML (eXtensible Mark-up Language), är ett 
enkelt märkordsystem som används för att 
beskriva information. XML har adopterats som 
standard av World Wide Web-konsortiet (W3C) 
för att utveckla webbens möjligheter där HTML 
begränsar. 
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BILAGA 2 AXL-FILEN

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<ARCXML version=”1.1”>
 <CONFIG>
  <ENVIRONMENT>
   <LOCALE country=”SE” language=”sv” variant=”” />
   <UIFONT color=”0,0,0” name=”Arial” size=”12” style=”regular” />
   <SCREEN dpi=”96” />
  </ENVIRONMENT>

  <MAP>
   <PROPERTIES>
 <ENVELOPE minx=”1340572,36024755” miny=”6246326,487946799” maxx
=”1496145,9479449731” maxy=”6350999,321280132” name=”Initial_Extent” />
 <MAPUNITS units=”meters” />
   </PROPERTIES>
   <WORKSPACES>
 <SHAPEWORKSPACE name=”shp_ws-0” directory=”D:\Arbete\kalkning\
data\nyashapes” />
 <IMAGEWORKSPACE directory=”D:\Arbete\kalkning\data\rodraster” 
name=”jai_ws-1” />
 <SHAPEWORKSPACE name=”shp_ws-5” directory=”D:\Arbete\kalkning\data\
shapes” />
 <SHAPEWORKSPACE name=”shp_ws-6” directory=”D:\Arbete\kalkning\
data” />
   </WORKSPACES>
   <LAYER type=”featureclass” name=”Kronobergs län” visible=”true” id=”2”>
 <DATASET name=”Lan97” type=”polygon” workspace=”shp_ws-0” />
 <SIMPLERENDERER>
  <SIMPLEPOLYGONSYMBOL boundarytransparency=”1,0” filltranspa-
rency=”1,0” fillcolor=”255,255,222” boundarycaptype=”round” boundaryco-
lor=”64,64,64” />
 </SIMPLERENDERER>
   </LAYER>
   <LAYER type=”image” name=”Röda kartan” visible=”false” id=”8” maxscale=”1:
206548”>
 <DATASET name=”*ImageDirectory” type=”image” workspace=”jai_ws-1” /
>
 <IMAGEPROPERTIES transparency=”0,8” />
   </LAYER>
   <LAYER type=”featureclass” name=”Sjö” visible=”true” id=”0”>
 <DATASET name=”sjoyta” type=”polygon” workspace=”shp_ws-0” />
 <SIMPLERENDERER>
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  <SIMPLEPOLYGONSYMBOL boundarytransparency=”1,0” 
filltransparency=”1,0” fillcolor=”102,204,255” boundarycaptype=”round” boundary
color=”0,153,255” />
 </SIMPLERENDERER>
 <EXTENSION type=”StoredQuery”>
  <STOREDQUERIES>
   <STOREDQUERY name=”SJÖNAMN”>
    <QUERY where=”( SJONAMN like &apos;[%var%]&apos; )” 
subfields=”#SHAPE# AREA PERIMETER SJO_YTA_ SJO_YTA_ID DEP SJONAMN 
FLIKIGHET” />
    <SQVAR position=”0” name=”[%var%]”>
  <FIELD name=”SJONAMN” precision=”0” type=”1” size=”40” />
    </SQVAR>
   </STOREDQUERY>
  </STOREDQUERIES>
 </EXTENSION>
   </LAYER>
   <LAYER type=”featureclass” name=”Huvudort” visible=”true” id=”1”>
 <DATASET name=”huvort97” type=”polygon” workspace=”shp_ws-0” />
 <GROUPRENDERER>
  <SIMPLERENDERER>
   <SIMPLEPOLYGONSYMBOL boundarytransparency=”1,0” filltransparen-
cy=”1,0” fillcolor=”255,51,51” boundarycaptype=”round” />
  </SIMPLERENDERER>
  <SIMPLELABELRENDERER field=”NAMN”>
   <TEXTSYMBOL antialiasing=”true” font=”Verdana” fontstyle=”regular” 
fontsize=”10” blockout=”255,255,255” />
  </SIMPLELABELRENDERER>
 </GROUPRENDERER>
   </LAYER>
   <LAYER type=”featureclass” name=”Vattendrag” visible=”true” id=”3” maxsca-
le=”1:370579”>
 <DATASET name=”vattdrag” type=”line” workspace=”shp_ws-0” />
 <SIMPLERENDERER>
  <SIMPLELINESYMBOL width=”1” captype=”round” color=”0,153,255” />
 </SIMPLERENDERER>
   </LAYER>
   <LAYER type=”featureclass” name=”Kalkad sjö” visible=”true” id=”7”>
 <DATASET name=”sjo_kalkplan_tot” type=”polygon” workspace=”shp_ws-
5” />
 <SIMPLERENDERER>
  <SIMPLEPOLYGONSYMBOL fillcolor=”255,0,0” filltype=”fdiagonal” 
boundary=”false” />
 </SIMPLERENDERER>
   </LAYER>
   <LAYER type=”featureclass” name=”Kalkad våtmark” visible=”true” id=”4”>
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 <DATASET name=”kalkvatmark” type=”polygon” workspace=”shp_ws-6” />
 <SIMPLERENDERER>
  <SIMPLEPOLYGONSYMBOL fillcolor=”0,204,204” filltype=”fdiagonal” 
boundary=”false” />
 </SIMPLERENDERER>
   </LAYER>
   <LAYER type=”featureclass” name=”Delavrinningsområde” visible=”true” id=”5” 
maxscale=”1:143173”>
 <DATASET name=”delavr_lanet” type=”polygon” workspace=”shp_ws-6” />
 <SIMPLERENDERER>
  <SIMPLEPOLYGONSYMBOL boundarytransparency=”1,0” fill-
transparency=”0,0” boundarywidth=”2” boundarytype=”dash_dot” 
boundarycaptype=”round” boundarycolor=”51,102,51” />
 </SIMPLERENDERER>
   </LAYER>
   <LAYER type=”featureclass” name=”Kalkdoserare” visible=”false” id=”6”>
 <DATASET name=”doserare” type=”point” workspace=”shp_ws-6” />
 <SIMPLERENDERER>
  <SIMPLEMARKERSYMBOL color=”255,0,255” width=”6” />
 </SIMPLERENDERER>
   </LAYER>
   <LAYER type=”featureclass” name=”pH&gt; 6,0 (år 2000)” visible=”false” 
id=”9”>
 <DATASET name=”2000_c” type=”point” workspace=”shp_ws-6” />
 <SIMPLERENDERER>
  <SIMPLEMARKERSYMBOL color=”51,153,0” width=”8” />
 </SIMPLERENDERER>
   </LAYER>
   <LAYER type=”featureclass” name=”pH 5,6-6,0 (år 2000)” visible=”false” 
id=”10”>
 <DATASET name=”2000_b” type=”point” workspace=”shp_ws-6” />
 <SIMPLERENDERER>
  <SIMPLEMARKERSYMBOL color=”255,255,0” width=”8” />
 </SIMPLERENDERER>
   </LAYER>
   <LAYER type=”featureclass” name=”pH&lt; 5,6 (år 2000)” visible=”false” 
id=”11”>
 <DATASET name=”2000_a” type=”point” workspace=”shp_ws-6” />
 <SIMPLERENDERER>
  <SIMPLEMARKERSYMBOL color=”255,153,0” width=”8” />
 </SIMPLERENDERER>
   </LAYER>
   <LAYER type=”featureclass” name=”pH&gt; 6,0 (år 1990)” visible=”false” 
id=”12”>
 <DATASET name=”1990_c” type=”point” workspace=”shp_ws-6” />
 <SIMPLERENDERER>



66 67

  <SIMPLEMARKERSYMBOL color=”51,153,0” width=”8” />
 </SIMPLERENDERER>
   </LAYER>
   <LAYER type=”featureclass” name=”pH 5,6-6,0 (år 1990)” visible=”false” 
id=”13”>
 <DATASET name=”1990_b” type=”point” workspace=”shp_ws-6” />
 <SIMPLERENDERER>
  <SIMPLEMARKERSYMBOL color=”255,255,0” width=”8” />
 </SIMPLERENDERER>
   </LAYER>
   <LAYER type=”featureclass” name=”pH&lt; 5,6 (år 1990)” visible=”false” 
id=”14”>
 <DATASET name=”1990_a” type=”point” workspace=”shp_ws-6” />
 <SIMPLERENDERER>
  <SIMPLEMARKERSYMBOL color=”255,153,0” width=”8” />
 </SIMPLERENDERER>
   </LAYER>
   <LAYER type=”featureclass” name=”pH &gt;6,0 (år 1980)” visible=”false” 
id=”15”>
 <DATASET name=”1980_c” type=”point” workspace=”shp_ws-6” />
 <SIMPLERENDERER>
  <SIMPLEMARKERSYMBOL color=”51,153,0” width=”8” />
 </SIMPLERENDERER>
   </LAYER>
   <LAYER type=”featureclass” name=”pH 5,6-6,0 (år 1980)” visible=”false” 
id=”16”>
 <DATASET name=”1980_b” type=”point” workspace=”shp_ws-6” />
 <SIMPLERENDERER>
  <SIMPLEMARKERSYMBOL color=”255,255,0” width=”8” />
 </SIMPLERENDERER>
   </LAYER>
   <LAYER type=”featureclass” name=”pH&lt;5.6 (år 1980)” visible=”false” 
id=”17”>
 <DATASET name=”1980_a” type=”point” workspace=”shp_ws-6” />
 <SIMPLERENDERER>
  <SIMPLEMARKERSYMBOL color=”255,153,51” width=”8” />
 </SIMPLERENDERER>
   </LAYER>
   <LAYER type=”featureclass” name=”Effekt_2001_HT” visible=”true” id=”18”>
 <DATASET name=”Effekt_2001_HT” type=”point” workspace=”shp_ws-6” /
>
 <VALUEMAPRENDERER lookupfield=”PH”>
  <RANGE lower=”4,2” upper=”5,0” label=”Mindre än 5,0”>
   <SIMPLEMARKERSYMBOL color=”255,51,51” width=”10” />
  </RANGE>
  <RANGE lower=”5,0” upper=”5,7” label=”5,0 - 5,9”>
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   <SIMPLEMARKERSYMBOL color=”255,153,51” width=”10” />
  </RANGE>
  <RANGE lower=”5,7” upper=”6,5” label=”6,0 - 6,9”>
   <SIMPLEMARKERSYMBOL color=”255,255,51” width=”10” />
  </RANGE>
  <RANGE lower=”6,5” upper=”7,2” label=”7,0 - 7,9”>
   <SIMPLEMARKERSYMBOL color=”102,153,255” width=”10” />
  </RANGE>
  <RANGE lower=”7,2” upper=”8,0” label=”8,0 -”>
   <SIMPLEMARKERSYMBOL color=”51,0,255” width=”10” />
  </RANGE>
 </VALUEMAPRENDERER>
   </LAYER>
  </MAP>
 </CONFIG>
</ARCXML>
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