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Förord

Föreliggande Notat har författats av Urban Björketun. Arbetet har utförts inom

KFB-temat Hushållens transportefterfrågan (KFB dnr 94-308-22) med Jan R.

Eriksson som projektledare. Projektet har finansierats av KFB.

Aggregering av småområden kan göras på olika sätt. Ett sätt är att bildligt sam-

manföra områden till regioner baserat på socioekonomiska data oavsett om områ-

dena ligger intill varandra eller ej. Det har tillämpats i ett parallellprojekt inom

temat och finns redovisat i Notatet Funktionella regioner - aggregat av småom-

råden baserat på socioekonomiska data.

I föreliggande Notat redovisas en aggregeringsteknik där hänsyn tas till små-

områdens geografiska relation och attributdata. Endast småområden som gränsar

till varandra tillåts sammanföras. Regionerna blir geografiskt sammanhängande.

Attributdata kan vara socioekonomiska data men också uppgifter om infrastruktur,

såsom avstånd till angiven större väg, järnvägsstation eller flygplats.

Skapande av geografiskt sammanhängande regioner har tidigare gjorts manu-

ellt. Den teknik som redovisas här utför skapandet automatiskt.

Linköping i april 2001

Jan R. Eriksson
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Sammanfattning
Många frågeställningar inom transportområdet - det gäller både persontransporter

och transporter av gods - berör företeelser som kan ges en geografisk beskrivning.

Transporter går från en punkt till en annan, där punkterna ofta representerar områ-

den av varierande utsträckning. Olika problem och frågeställningar ställer olika

krav på utformningen av de områden som ska studeras. Områden kan slås sam-
man genom aggregeringar enligt lämpliga kriterier. Beroende på vadsom ska stu-

deras ändras områdesindelningen.

En befintlig GIS-programvara - ArcView från ESRI - används för att hantera

områdesinformation som främst hämtas från SCB och Metria. ArcView upprätt-

håller en koppling mellan den geografiska representationen som visas på skärmen

och posterna i en tabell med uppgifter om de geografiska objekten. Frågor kan

ställas till tabellen för selektion av objekt som då markeras på skärmen och om

markeringen görs direkt på skärmen finns tabellens data tillgängliga.

Genom att utveckla s.k. scripts (program skrivna i ArcView,s eget språk

Avenue) och göra dem tillgängliga i standardprogrammet, kan både den geogra-

fiska beskrivningen av och attributdata för områden nyttjas för att styra hur om-

råden ska slås samman.

De framtagna scripten redovisas i tre avsnitt i kapitel 3. Det första omfattar det

script för områdesaggregering som projektarbetet främst varit inriktat mot att ta

fram och utveckla. Därefter följer ett avsnitt med ett antal hjälp-script framtagna

för att lösa delproblem i områdesaggregeringen. Sist kommer ett avsnitt med ett

antal script som har en lösare k0ppling till områdesaggregeringen, men som ändå

kan vara av intresse.
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1 Bakgrund
Många frågeställningar inom transportområdet - det gäller både persontransporter

och transporter av gods - berör företeelser som kan ges en geografisk beskrivning.

Transporter går från en punkt till en annan, där punkterna ofta representerar områ-

den av varierande utsträckning. Olika problem och frågeställningar ställer olika

krav på utformningen av de områden som ska studeras.

På nationell nivå kan det exempelvis vara av intresse att betrakta enskilda kom-

muner som områden (ger en matris med 288 x 288 = 82944 element om varje re-

lation ska tas med). SCB har tagit fram data, främst om Sveriges befolkning, för

en indelning av riket i s.k. SAMS-områden. Dessa är ca 10 000 till antalet och ett

enskilt SAMS-område kan bestå av flera, geografiskt åtskilda områden (enklaver).

I Riks-RVU kodas varje resas start- och målpunkt med kod för SAMS-område.

Med ca 10 000 SAMS-områden erhålls en O/D-matris med 100 miljoner element.

Områden kan slås samman genom aggregeringar enligt lämpliga kriterier.

Beroende på vad som ska studeras ändras områdesindelningen. Det som för en tät-

ort är en lämplig områdesindelning vid korta, lokala resor behöver eventuellt er-

sättas med en grövre indelning vid långa lokala resor eller resor bort från tätorten

- exempelvis från ett bostadsområde på en sida av staden till ett arbetsplatsområde

på den andra sidan eller till en annan stad eller annan del av landet. Vid de längre

resorna kan alla som har startpunkt i det större området antas välja samma färd-

väg, medan valet av färdväg kan behöva beskrivas mer detaljerat vid de kortare

resorna.

Områdesindelningen kan även påverkas av tidpunkt. De villkor som används

för att aggregera små områden kan ge olika resultat för olika delar av året, för

vardagar och helger eller för olika tidsperioder under dygnet. En förutsättning är

givetvis att de attributdata som finns tillgängliga medger att tidsaspekten beaktas.
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2 Metod
En befintlig GIS-programvara - ArcView från ESRI - används för att hantera om-

rådesinformation som främst hämtas från SCB och Metria. I ArcView visas läges-

bundna objekt i ett Vy-fönster, det kan vara kommuner, tätorter, vägar, stationer

etc. Flera objekt kan tillsammans bilda ett skikt i vyn och utgör då ett tema. Flera

teman kan visas samtidigt i vyn. För varje tema finns en attributtabell med ett

antal fält med information om vart och ett av temats objekt. En attributtabell för

Sveriges kommuner kan innehålla uppgifter om kommunnamn, area, befolkning,

medelinkomst etc. ArcView upprätthåller en k0ppling mellan den geografiska

representationen i vyn och posterna i attributtabellen. Frågor kan ställas till

tabellen för selektion av objekt som då markeras i vyn och om markeringen görs

direkt i vyn finns tabellens data tillgängliga.

Genom att utveckla s.k. scripts (program skrivna i ArcView s eget språk

Avenue) och göra dem tillgängliga i standardprogrammet, kan både den geografi-

ska beskrivningen av och attributdata för områden nyttjas för att styra hur om-

råden ska slås samman.
Kriterier för sammanslagning av områden och skapande av nya områden kan

utgöras av:

0 Geografiskt sammanhängande resultat

Områden som slås samman måste gränsa till varandra så att resultatet blir

sammanhängande.

0 Attributdata

Sammanslagningen kan bestämmas av tillgängliga attributdata för grundom-

rådena.

Exempelvis kan områden med befolkningstäthet i olika intervall slås samman.

0 Officiella indelningar

Aggregering av grundområden till kända indelningar såsom kommun, län, A-

region, Vägverkets eller banverkets regioner. På samma sätt kan aggregering ske

till varje indelning som kan definieras i form av grundområden.

0 Infrastruktur

Grundområden kan klassas och slås samman efter avstånd till vägar, jämvägs-

stationer, flygplatser etc. Avstånd kan definieras på olika sätt. Enklast bestäms det

från en punkt i grundområdet, exempelvis från geografisk mittpunkt.

0 Relation till existerande områden
Först bildas vissa områden, exempelvis tätorter genom krav på befolkningstäthet

och viss total befolkningsmängd. Sedan kan grundområden identifieras som

gränsar till eller ligger inom visst avstånd från de tidigare bildade områdena.
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3 Avenue-script
De framtagna scripten redovisas i tre avsnitt. Det första omfattar det script för om-

rådesaggregering som projektarbetet främst varit inriktat mot att ta fram och ut-

veckla. Därefter följer ett avsnitt med ett antal hjälp-script framtagna för att lösa

delproblem i områdesaggregeringen. Sist kommer ett avsnitt med ett antal script

som har en lösare koppling till områdesaggregeringen, men som ändå kan vara av

intresse.

3.1 Områdesaggregering
3.1.1 Omraggr

Beskrivning: Scriptet arbetar med ett tema och tillhörande attributtabell. Ett eller

flera områden, kring vilka en sammanslagning av områden ska göras, måste ha

markerats innan scriptet startas. Villkoret för aggregeringen och aggregerings-

resultatet anges på ett av följande vis:

0 Summering av ett fält får ej överstiga ett fixt värde

Summering av ett fält får ej överstiga en faktor gånger startområdets värde

En kvot mellan två fält i attributtabellen måste överstiga ett fixt värde

En kvot får ej överstiga ett fixt värde

En kvot måste överstiga en faktor gånger kvotens värde för startområdet

När villkorstyp valts öppnas inmatningsfönster där fält väljs och värde på konstant

anges. Därefter ställs frågor om hur de olika fälten i attributtabellen ska behandlas

vid aggregeringen. Följande möjligheter finns:

0 Summering

Medelvärde

Antal, varje observation bidrar med 1

Behåll startområdets värde, kan vara lämpligt vid textfält

Konkatenering, en textsträng byggs upp successivt där de olika posternas bi-

drag åtskiljs med semikolon

Bearbetningen görs sedan i tre loopar. Den yttersta 100pen avslutas när ingen

aggregering gjorts i föregående varv. Nästa loop löper igenom de valda startom-

rådena som efter första aggregeringsvarvet ersätts med det aggregeringsresultat

som uppnåtts i föregående varv. Den innersta loopen genomlöps för varje start-

område. I den betraktas varje annat område i relation till aktuellt startområde. För

att aggregering ska vara aktuell måste området i den innersta loopen vara granne

till startområdet. Vidare måste det angivna aggregeringsvillkoret uppfyllas. När

alla grannar identifierats avgörs vilka av dem som tillsammans med startområdet

ryms inom villkoret. Efter ett varv genom alla startområden verkställs aggrege-

ringen och nya startområden bildas varvid fälten i attributtabellen behandlas på

det sätt som angetts tidigare.

Programflöde:

1 Val av villkor och behandling av fält i attributtabellen

2 Yttre loop som genomlöps så länge som aggregering görs
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3 Loop över (successivt förändrade) startområden

4 Loop över alla områden

Här identifieras grannar och avgörs om de är kandidater för att slås samman

med startområdet.

5 Slut loop över alla områden

6 Slut loop över alla startområden

7 Aggregering verkställs och attributtabellen uppdateras

8 Soriptet avslutas när ingen ytterligare aggregering kan göras

Tillämpningar:

I

I temat Mälardalen - som består av kommunerna i län AB, C, D, T och U - väljs

de fem residenskommunerna. Villkor för aggregeringen är att den resulterande be-

folkningen inte får överstiga respektive startområdes befolkning med mer än 25

procent. Vidare får inget område växa över länsgränsen (för alla aggregerade

kommuner måste fältet Lan ha samma värde som för startområdet). Figur 1 visar
de valda residenskommunerna.

Residenskommuner i Mälardalen

Mälardalen.shp
* AB    

Figur 1 Residenskommuner i Mälardalslänen valda som startområden .

I figur 2 och 3 nedan visas aggregeringsresultatet. För län AB till U består de

resulterande områdena av 5, 3, 2, 3 respektive 4 kommuner. Vid aggregeringen tas

i varje varv de områden med som medför att summa befolkning kommer så nära
gränsen som möjligt (1.25 *startområdets befolkning).
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Residenskommuner i Mälardalen

1:3 Mälardalen_0rg-Shp
Mälardalenshp

 

 

Figur 2 Resulterande områden vid aggregering som startar med Mälardalens
residenskommuner.

Residenskommuner i Mälardalen

    

' 4:] Mälardalen_°rg'Shp; Mälardalenshp

 

Figur 3 Resulterande område vid aggregering som startar med Stockholms kom-
mun. Figuren är en detalj avfigur 2.
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Tabell 1 Aggregering av kommuner med Mälardalens residenskommuner som
startområden. Aggregeringen görs inom respektive län och får inte resultera i en
befolkning som överstiger startområdets med mer än 25 procent.

 

Efter aggregering:

         

 

 

   

 

 

 

   

  

       

 

         

Kommunkod Kommun Befolkning

180 Stockholm 919475

380 Uppsala 229152

480 Nyköping 60175

1880 Örebro 151829

1980 Västerås 155759

Före aggregering:

Stockholm: Villkor

180 Stockholm 736007 920008,75

123 Järfälla 59971

138 Tyresö 38009

162 Danderyd 29682

184 Solna 55806 Differens:

Summa Stockholm: 919475 533,75

Uppsala:

380 Uppsala 187324 234155

360 Tierp 19907

382 Östhammar 21921 Differens:

Summa Uppsala: 229152 5003

Nyköping:

480 Nyköping 48993 61241,25

481 Oxelösund 1 1182 Differens:

Summa Nyköping: 60175 106625

Örebro:

1880 Örebro 122544 153180

1881 Kumla 18802

1884 Nora 10483 Differens:

Summa Örebro: 151829 1351

Västerås:

1980 Västerås 124767 155958,75

1907 Surahammar 10670

1961 Hallstahammar 15391

1904 Skinnskatteberg 4931 Differens:

Summa Västerås: 155759 199,75
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Grannar som

Kommunkod

125

126

163

182

183

186

114

120

136

139

160

187

305

381

319

461

482

483

488

1814

1861

1883

1885

1863

1981

960

982

983

Kommun

Ekerö

Huddi

Sollentuna

Nacka

Sund

Lidi

V

Värmdö

Ha

T

Vaxholm

Håbo

En

Älvka

Gnesta

Flen

Katrineholm

Trosa

Hällefors

Befolkni

21365

81268

57043

72966

32856

40359

36703

29428

67777

20543

60363

8722

17146

36065

9036

9665

16875

32702

10058

7053

15943

31976

4004

1735

168

2786

5214

 

Skillnaden mellan uppnått aggregeringsresultat och Villkoret Sl.25*startornrådet

befolkning räcker inte i något fall för de grannar som ej aggregerats (se Differens

på föregående sida).
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II

Innan scriptet körs markeras 79 SAMS-områden som tillsammans ungefär mot-

svarar Linköpings tätort. De 79 SAMS-områdena är de som har sin mittpunkt i

tätorten samt ytterligare några som markeras direkt i vyn. Attributtabellen för

SAMS-områden kompletteras med ett fält Tatnr som för de 79 ges värdet 1152

(Linköpings tätort), för Övriga SAMS-områden sätts Tatnr till 0. Bland de 79 väljs

de fyra som har störst befolkning -- de är startområden för aggregeringen och har

SAMSkod=05800004, -11, -65 respektive 05800087 (se tema SAMS i figur 4). I

attributtabellen för SAMS-områden införs ett fält Antal som sätts till 1 för alla

poster.

Villkor för aggregeringen är att summa Antal inte får överstiga 80 samt att

Tatnr, för varje område som aggregeras, måste ha samma värde som för startom-

rådet. Härigenom garanteras dels att ingen aggregering kommer att fortsätta utan-

för de 79 områdena, dels att alla områden kommer att slås ihop med något start-

område. Aggregeringen kräver 4 varv innan alla 79 områden nåtts. Figur 5 visar

temat Sams efter aggregeringen. Resultatet innebär att fyra sammanhängande om-

råden erhållits med vardera 7, 16, 17 respektive 39 av de ursprungliga områdena. I

figur 6 visas hur aggregeringen gått till varv för varv.

Scriptet har körts utan att sorteringsordning mellan startområdena angetts. Det

innebär att de i varje aggregeringsvarv behandlats i den ordning som ges av attri-

buttabellen. Där kommer de i ordningen 05800004, -11, -65 och sist 05800087.

Ett fritt SAMS-område som i ett aggregeringsvarv nås av flera startområden, förs

till det startområde som behandlas först.

Linköpings tätort - Områdesaggregering

' IN

1, *här
(

     

 

E: E_tat.shp
é; Sams.shp

E 0
- 1152

 

Figur 4 Fyra valda startområden för aggregering av SAMS-områden som här till
Linköpings tätort.
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Linköpings tätort - Områdesaggregering

  

  

 

IN

'4 f

" :I E_tat. shp

: \ nu Samsshp

'O' ,El

  
16
17

;i 39

Figur 5 Resulterande områden efter aggregeringfån 152m valda startområden
som hör till Linköpings tätort.

Linköpings tätort - Områdesaggregering

 

  
  

LN
I i I 1
K i' t

[::] E_tat.shp
D Sams.shp
Sams_e|an_org.shp

- 0
:I 1
- 2
- 3
- 4

Figur 6 Resulterande områden efter aggregeringfån jñzra valda startområden
som här till Linköpings tätort. Temat Sams_elan_0rg visar de olika aggregerings-
varven.

III
Förutsättningarna är desamma som för tillämpning II, dock med en skillnad. De

fyra startområdena hanteras i fallande Sorteringsordning, dvs. i ordningen

05800087, -65, -11 och sist 05800004. Figur 4 ovan Visar temat Sams innan

scriptet startas, figurerna 7 och 8 nedan Visar resultatet av aggregeringen. De fyra

områden som bildas består av 4, 14, 25 och 36 ursprungliga SAMS-områden.
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Linköpings tätort - Områdesaggregering

' IN

  

E
E: E_tat.shp
Sams.shp

 

Figur 7 Resulterande områden efter aggregering från jñøra valda startområden
som här till Linköpings tätort.

Linköpings tätort- Områdesaggregering

%avser-ag.. c
E:) E_tat.shp

|:| Sams.shp

 

Figur 8 Resulterande områden efter aggregering från jjzra valda startområden
som här till Linköpings tätort. Temat Sams_elan_org visar de olika aggrege-
ringsvarven.
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IV
SAMS-område 5800033 väljs som startområde. Villkoret för aggregeringen är

Totbef_<3 * startområdets värde, Vilket innebär 3 *2066:6198.

Figuren nedan Visar resultatet av aggregeringen.

E län - Områdesaggregering

H
     

 

E Sams.shp
Sams_e.shp

58000 1 3

  

5800025

 

Figur 8 Resultatet efter de olika stegen vid aggregering av grannar till SAMS-
område 5800033, med villkoret att resulterande befolkning inte får överstiga
startområdets värde medfaktorn 3.
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Tabell 2 Resultatet efter aggregeringens olika steg.

                       

   

 

    

SAMSKOD TOTBEF varv TOTBEF med TOTBEF med

5800033 resultat efter

föregående

varv

05800033 2066 0

05800014 6 1 2072

05800030 14 1 2080

05800032 1361 1 3427

05800034 1251 1 3317

05800035 1489 1 3555

Varv 1: 6187

05800015 9 2 6196

Varv 2: 6196

Grannar efter

varv 2:

05800002 33 6229

05800010 2507 8703

05800012 2724 8920

05800013 0 6196

05800016 27 6223

05800017 0 6196

05800019 35 6231

05800025 447 6643

05800026 1170 7366

05800029 2614 8810

05800031 901 7097

05800036 1852 8048

05800037 1474 7670

 

Område 5800036 gränsar direkt till startområdet 5800033 och ryms som enskilt

område inom aktuellt villkor. Med befolkningen i 5800036 kan man dock inte

komma närmare Villkorsgränsen, varför området ej tas med.

V

SAMS-område 5800033 väljs som startområde. Villkoret för aggregeringen är

T0tbef/Km2 > 0. 75 * startområdets värde, Vilket innebär

0.75 *2066/O.147613=10497.

Figuren nedan Visar resultatet av aggregeringen.
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E län - Områdesaggregering

 

 

E] Sams_82_2.shp
Sams_e.shp

-1

Figur 9 Aggregeringfrån ett startområa'e. Villkor befolkningstäthet _>. 0. 75 *start-
områdets värde.

Tabell 3 Resultatet efter de olika varven vid aggregering med villkor befolk-
ningstäthet 2 0.75 *startområdets värde.

                  

SAMSKOD TOTBEF BEF_TAT KM2 VARV BEF_TAT med BEF_TAT med

5800033 resultat efter

föregående

varv

05800033 2066 139961 0.147613 0

05800032 1361 11774.3 0.115591 1 130203 130203

05800034 1251 101796 0.122893 1 122622 122622

Varv 1: 4678 121161 0.386097

05800031 901 11 1266 0.080977 2 11944.6

Varv 2: 5579 11944.6 0.467074

05800026 1170 108639 0.107696 3 117421

Varv 3: 6749 117421 0.574770

Grannar

efter varv 3:

05800014 6 5.4 1.107627 4 1650.7 4015.1

05800025 447 2597.2 0.172106 4 9634.8

05800027 1049 5526.6 0.189810 4 101991

05800029 2614 3409.5 0.766687 4 6979.7

05800030 14 22.9 0.612398 4 2736.8 5696.8

05800035 1489 3025.6 0.492136 4 5556.9 7721.4

05800036 1852 4707.1 0.393445 4 7241.4 8883.4

       

AV tabellen framgår att SAMS-områdena 5800014, 5800030, 5800035 och

5800036 inte ryms inom Villkoret (BEF_TAT 2 10497). Dessa områden gränsar ju

till startområdet och betraktades därför redan i första aggregeringsvarvet. Tabellen

Visar också att inget område, som gränsar till det område som bildats efter tre

varv, klarar Villkoret. Därför är aggregeringen klar efter tre varv.
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VI
SAMS-område 5800033 väljs som startområde. Villkoret för aggregeringen är

T0tbef/Km2 20. 7 * startområdets värde, Vilket innebär 0.7*2066/0. 14761 3:9797.

Figuren nedan visar resultatet av aggregeringen.

E län - Områdesaggregering
V

   
  

 

05800025 05800030 05800014

05800028  
I:) Sams_82_5.shp
Sams_e.shp

 

E -

rmx'rziäi-êiünp 1lärt' ;rn-:2= *3
:ätt-:9512215511153

 

Figur 10 Aggregeringfrån ett startområde. Villkor befolkningstäthet 2 0. 7*start-
områdets värde.

Tabell 4 Resultatet efter de olika varven vid aggregering med villkor befolk-
ningstäthet 2 0. 7*startområdets värde.

                           

SAMSKOD TOTBEF BEF_TAT KM2 VARV BEF_TAT BEF_TAT med

med resultat efter

5800033 föregående varv

05800033 2066 139961 0.147613 0

05800032 1361 11774.3 0.115591 1 130203

05800034 1251 101796 0.122893 1 122622

Varv 1: 4678 121161 0.386097

05800031 901 111266 0.080977 2 119446

Varv 2: 5579 119446 0

05800026 1170 108639 0.107696 3 117421

Varv 3: 6749 117421 1

05800027 1049 5526.6 0.189810 4 101991

Varv 4: 7798 101991 1

Grannar efter varv 4:

05800014 6 5.4 1.107627 5 1650.7 4168.3

05800025 447 2597.2 0.172106 5 8802.3

05800028 1860 6443.1 0.288683 5 9169.6

05800029 2614 3409.5 0.766687 5 6799.6

05800030 14 22.9 0.612398 5 2736.8 5673.3

05800035 1489 3025.6 0.492136 5 5556.9 7389.9

05800036 1852 4707.1 0.393445 5 7241.4 8333.2
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En jämförelse med tabell 3 visar att ändringen av faktorn C i villkoret befolk-

ningstäthet 2 C*start0mrådets värde från 0.75 till 0.7 medför att ytterligare ett

område tas med vid aggregeringen och den resulterande befolkningstätheten

sjunker från 11742 till 10199 invånare per km2.

VII
SAMS-områdena 5800026 och 5800033 väljs som startområden. Villkoret för

aggregeringen är Totbef/KmZ 2 0.8 * startområdets värde, vilket innebär

0.8*1170/0.107696=8691 respektive 0.8*2066/0.147613=11197. Resultatet av

aggregeringen visas nedan. Områdena 5800026 och 5800031 slås samman till ett

område och 5800033, 5800032 samt 5800034 bildar ett område.

E län - Områdesaggregering

ESams_82_4.shp
Sams_e.shp

-1

 

Figur 11 Aggregering kring två startområden. Villkor befolkningstäthet 2
0.8*startområdets värde.

20 VTI notat 21-2001



Tabell 5 Resultatet efter de olika varven vid aggregering med villkor befolk-
ningstäthet 2 0. 8 *startområdets värde.

                       

     

SAMSKOD TOTB BEF_TAT KM2 VARV BEF_TAT med

EF 5800026 5800033 5800026 5800033

05800026 1170 108639 0.107696 0

05800033 2066 139961 0.147613 0

05800031 901 111266 0.080977 1 109767

05800032 1361 117743 0.1 15591 1 130203

05800034 1251 101796 0.122893 1 122622

Efter varv1:

05800026 2071 109767 0.188673

05800033 4678 121161 0.386097

BEF_TAT med

resultat efter före-

gående varv

05800014 6 5.4 1.107627 2 1650.7 3135.8

05800025 447 2597.2 0.172106 2 5779.1 6979.3

05800027 1049 5526.6 0.189810 2 7458.7 8243.4

05800029 2614 3409.5 0.766687 2 4327.6 5118.7 4903.9 6325.6

05800030 14 22.9 0.612398 2 1644.2 2736.8 2602.8 4699.1

05800035 1489 3025.6 0.492136 2 5556.9 7022.1

05800036 1852 4707.1 0.393445 2 7241.4 8376.7

 

 

Tabellen visar att inget ytterligare område kan läggas till efter första aggre-

geringsvarvet. Områdena 5800014-5800036 i tabellens nedre del gränsar direkt

till det ena eller båda startområdena, men varken före eller efter första aggre-

geringsvarvet ryms de inom villkoret.

3.2 Hjälp-script för områdesaggregering
3.2.1 Annat_tema

Beskrivning: Objekt i ett tema slås samman beroende på relation till valda objekt i

ett annat tema. De objekt som slås samman bildar en post i ett nytt tema där de

olika fälten bestäms/beräknas (första/sista värde, antal poster, summa etc.) från ur-

sprungstemats poster. Hur fälten ska ges värden anges i ett fönster vid körning av

scriptet. Ursprungstemat kompletteras med ett fält som antar värdena O, 1, 2 osv.,

0 för de poster som inte väljs, 1 för de poster som väljs p.ga. sin relation till den

första valda posten i det andra temat och 2 för de poster som väljs p. g.a. sin rela-

tion till den andra valda posten i det andra temat.

Tillämpning: Två teman för Östergötlands län används - ett med de 13 kom-
munerna, ett med 128 tätorter eller annan koncentrerad bebyggelse. I kommun-

temat väljs Linköping och Norrköping. Scriptet ger som resultat ett tema med två

poster, en bildad av de 30 tätortsposterna i Linköping och den andra av mot-

svarande 25 poster i Norrköping. För de två posterna skapas fält med summa area

och summa befolkning samt ett som anger antal sammanslagna poster.
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Figur 11 Tätorter sammanslagna till en postper kommun.
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Tabell 6 Dataför ursprungsposterna iLin/cöping och Norrköping samtför de två
posterna efter sammanslagning.

                      

   

 

        

 

 

AREA I TATNR IAREASCB I BEF I TMP
Linköping

1327234 0 0 0 2
4860518 1160 4218 8581 2
4320952 0 0 0 2
1182904 10165 1118 1117 2
1085414 0 0 0 2
599358 1068 41 1 248 2
1925609 1 148 1553 2493 2
40520740 1152 39173 82451 2
1349873 1288 1198 1707 2
2773909 1 172 2554 5662 2
4590395 1318 444 230 2
6500328 1004 443 435 2
252362 0 0 0 2
6805709 1 124 546 384 2
423544 0 0 0 2
1829211 1308 1607 2196 2
382124.1 1008 254 352 2
1338519 1252 1127 408 2
5904977 1236 427 329 2
2330767 0 0 0 2
2333087 0 0 0 2
1 135887 1272 980 2158 2
3615824 1238 298 295 2
4909351 1200 369 334 2
709664.1 0 0 0 2
3201405 0 0 0 2
927720 1020 554 373 2
7832534 1044 647 485 2
217845 0 0 0 2
5270659 1298 374 212 2
Summa Linköpings kommun:

68604012 58295 108448
SUM_AREA COUNT_TATN SUM_AREASC SUM_BEF TMP

R B
68604012 30 58295 108448 2
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AREA I TATNR IAREASCB I BEF I TMP
Norrköping:

684963 1232 512 246 1

968784 0 0 0 1

1212062 1268 618 404 1

5108075 1140 4239 4051 1

3626805 0 0 0 1

3561757 1324 3105 5116 1

3969830 1276 3440 1552 1

1393979 1120 1201 1507 1

503135 0 0 0 1

381261.4 1088 359 279 1

34175880 1192 34075 82142 1

1420937 1 192 34075 82142 1

3146073 1144 2816 4672 1

4485170 1248 4044 4247 1

3507638 1046 257 222 1

9946383 1 156 681 724 1

5204236 1310 306 219 1

932421.1 1344 750 751 1

1915169 1128 1463 1474 1

8438097 0 0 0 1

1186623 0 0 0 1

419174.3 0 0 0 1

1084553 1196 790 523 1

5664885 0 0 0 1

423649 0 0 0 1

Summa Norrköpings kommun

706123002 92731 190271

SUM_AREA COUNT_TATN SUM_AREASC SUM_BEF TMP
R B

706123002 25 92731 190271 1

3.2.2 Fler_pkt

Beskrivning: För valda områden i en tabell identifieras grannarna. Ursprungliga

områden och respektive grannar anges med värdet från valfritt tält i tabellen.

3.2.3 Ftabsort

Beskrivning: Standardmässigt genomlöps attributtabellens poster i en given ord-

ning. Genom att upprätta en koppling mellan denna interna ordning och den ord-

ning som ges av ett valt tält i attributtabellen, kan attributtabells poster behandlas i

den ordning som ges av detta valda fålt.

3.2.4 Grannagr

Beskrivning: För valda poster (områden) i en attributtabell identifieras grannarna.

Ett ursprungsområde med sina grannar slås samman till en ny post. Användaren
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får välja hur de olika fälten ska behandlas. Attributtabellen kan utökas med ett sk.

konkateneringsfält som innehåller en sträng som anger vilka poster som slagits

samman. Om ett område gränsar till flera ursprungsområden får användaren ange

till vilket det ska föras.

Tillämpning: Bland kommunerna i Östergötlands län väljs Motala och

Åtvidaberg. Linköping, som gränsar till båda, förs till Motala.

Tabell 7 Attributtabellför Östergötlands kommuner.

                

AREA PERIMET KN KN9 KOMMUN KOMMUNNAMN KOM_K LAN_K

ER 96 6_ID KOD OD OD

1221677000 197031 2 2 562 Finspång 0562 05

1272746000 217708 3 3 583 Motala 0583 05

2029248000 344377 4 4 581 Norrköping 0581 05

1577878000 266347 5 5 580 Linköping 0580 05

420778900 103184 6 6 584 Vadstena 0584 05

1 186004000 245667 7 7 582 Söderköping 0582 05

559738900 159462 8 8 586 Mjölby 0586 05

2198024000 267960 9 9 563 Valdemarsvik 0563 05

786044200 149471 10 10 561 Åtvidaberg 0561 05

679580700 127406 1 1 1 1 509 Ödeshög 0509 05

607508700 139289 12 12 560 Boxholm 0560 05

1308681000 194448 13 13 513 Kinda 0513 05

782068400 138065 14 14 512 Ydre 0512 05

         

Efter sammanslagning, första raden anger hur respektive fält hanterats. Fältet

KN96_ID har använts för att bilda KONKATENER. Av tabellen nedan framgår

att nya Motala omfattar Finspång, Motala, Linköping, Vadstena och Mjölby

från ursprungstabellen, medan 99 ,9nya
Valdemarsvik, Åtvidaberg och Kinda.

Åtvidaberg består av Söderköping,

Tabell 8 Attributtabell efter sammanslagning av Motala och Åtvidaberg med
respektive grannkommuner.

       

          

Sum Missing Count Conca Keep Keep oroginal Missing Missing Från

tenate orogina KN96_ID

I

AREA PERI- KN96_ KN96 KOMM KOMMUN- KOM_KOD LAN_KO KONKA-

METER _ID UN- NAMN D TENER

KOD

2029248000 344377 4 4 581 Norrköping 0581 05

679580700 127406 1 1 1 1 509 Ödeshög 0509 05

607508700 139289 12 12 560 Boxholm 0560 05

782068400 138065 14 14 512 Ydre 0512 05

5052818800 0 5 0 583 Motala 2;3;5;6;8

5478753200 0 4 0 561 Åtvidaberg 7;9;10;13
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Det färglagda temat visar kommunerna efter sammanslagning. Överst ligger ett

tema med gränserna för den ursprungliga kommuntabellen.

Sammanslagning av kommuner

  
Finspång

   
|:] Kommuner
E_kommuner.shp

Boxholm  Norrköping
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög

 

Figur 12 Östergötlands kommuner efter sammanslagning av Motala och
Åtvidaberg med respektive grannkommuner.

3.2.5 Klassnum

Beskrivning: Ett numeriskt fält väljs i en attributtabell. Max- och minvärde mm.

för fältet visas i ett fönster. Användaren får sedan ange hur många grupper

posterna ska delas in i. En post förs till grupp i om följande olikhet uppfylls: fält-
värde < minvära'e + i * intervallbredd där intervallbredd = (maxvärde - min-

värde) / antal grupper. Attributtabellen ges ett nytt fält där varje posts grupp-

tillhörighet sparas.

Tillämpning: Kommunerna i E län delas in i tre grupper efter area. Resultatet

sparas i det nya fältet Area_kl.

E län - kommunerna indelade i tre

lika breda areaintervall

E kommuner.shp

 

Figur 13 Östergötlands kommuner efter indelning baseradpå area.
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3.2.6 Legend

Beskrivning: Scriptet använder den gruppering av ett tema som återfinns i inne-

hållsförteckningen och slår ihop alla poster som hör till samma grupp. Aven attri-

buttabellen uppdateras och ett nytt tema skapas.

Tillämpning: Den indelning av kommunerna i E län som gjordes med Klassnum

används för sammanslagning av kommunerna till tre poster.

E län - kommunerna sammanslagna
efter areaklasser

komm.shp  
Figur 14 Östergötlands kommuner sammanslagna efter indelning baserad på
area.
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Figur 15 Skärmdump som visar tema och attributtabell fo'r Östergötlands kom-
muner sammanslagna efter indelning baseradpå area.
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3.2.7 Omriomr

Beskrivning: I ArcView,s standardmeny finns alternativet Välj enligt tema . Om

exempelvis relationen mellan ett tema med områden och ett annat med punkter

ska bestämmas, måste ett område i taget markeras varefter punkterna inom just

det området kan identifieras. Det betyder att Välj enligt tema måste utföras en
gång för varje post, vilket kan bli krävande om områdestemat har många poster,

exempelvis Sveriges 288 kommuner eller Östergötlands drygt 800 SAMS-om-
råden.

Soriptet Omriomr bestämmer relationen mellan objekten i två olika teman.

Relationen väljs bland IsCompletelyWithin , HasCenterWithin och Inter-

sects . Ett identitetsfält väljs för respektive tema varefter villkoret kontrolleras för

varje par av objekt. Om villkoret är uppfyllt skrivs de två identitetsfältens värden

ut på en fil. Filen kan läggas till som tabell i AroView och k0pplas till det ena av

de två temana.

Tillämpning: Aktuella teman' är kommunerna respektive tätorterna (och Annan

koncentrerad bebyggelse ) i E län. För varje tätort bestäms med villkoret

HasCenterWithin i vilken kommun den ligger. Den resulterande textñlen kopp-

las till temat med tätorter som därigenom för varje post får ett fält Kommunkod

som ligger till grund för färgläggningen på nedan stående bild.

E län -tätorter i de olika kommunerna

   
I: Kommuner_e.shp

 

Figur 16 Kommuntillhörighet bestämdför tätorter iE län.

28 VTI notat 21-2001



3.3 Övriga framtagna script
3.3.1 Bat_dos

Beskrivning: Scriptet Öppnar ett DCS-fönster och kör ett kommando eller program

som anges i scriptet.

3.3.2 Bildteman

Beskrivning: Scriptet slår på/av alla bild-teman som finns inom det område som är

synligt på skärmen.

Tillämpning: Om en vy omfattar ett stort antal bildfiler tar det lång tid att rita upp
alla på skärmen. Om önskat område, med hjälp av andra teman, zoomats in kan

scriptet begränsa uppritningen till de bild-teman som ligger inom det område som

syns på skärmen. Härigenom behöver användaren inte hålla reda på vilka bilder

som ska aktiveras i vyns innehållsförteckning.

3.3.3 Delay
Beskrivning: Scriptet används för att kontrollera existensen av en fil som skapas

av ett program som startas av ett avenue-script. Delay ingår som en del i ett annat

script.

3.3.4 Start

Beskrivning: Körs när ett ArcVieW-projekt öppnas.

3.3.5 Slut

Beskrivning: Körs när ett ArcView-projekt stängs. Scriptet tar bort globala variab-

ler ur minnet.

3.3.6 Gemgrans

Beskrivning: Scriptet arbetar med ett tema och identifierar grannar till valda

poster. Längden av gemensam gräns beräknas.

Tillämpning: Mjölby kommun har fem grannkommuner - Motala, Linköping,

Boxholm, Ödeshög och Vadstena. Polygonen för Mjölby har omkretsen 15 9462.3

meter och 706 punkter (705 olika, start- och slutpunkten sammanfaller) som var

och en ingår i polygonen för en av grannkommunerna (fem punkter ingår i tre

kommuner, där en grannkommun övergår i en annan).

Tabell 9 [Mjölby kommuns gräns mot grannkommunerna.

           

Granne Längd Punkter

Motala 30209.4 118

Linköping 496932 216

Boxholm 44257.9 219

Ödeshög 152375 65
Vadstena 20077.1 92

Summa: 159475.1 710
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Mjölbys grannar
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Figur 1 7 Mälby kommuns gräns mot grannkommunerna.
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3.3.7 Fielddef

Beskrivning: För vald attributtabell och valt fält visar scriptet aktuella värden för

Alias, Type, Precision, Status, Width och Pixel WidthDet är möjligt att med

Fielddef ändra Alias, Width och Pixel Width.

3.3.8 Graphic

Beskrivning: Döljer eller tar fram vald grafik.

Tillämpning: På en vy kan inslaget av grafik vara stort. Om grafiken skymmer

intressanta delar av något tema, kan det vara Önskvärt att temporärt ta bort gra-

fiken, för att senare åter aktivera den.

3.3.9 Histogram

Beskrivning: Olika objekt i ett tema kan särskiljas och beskrivas genom färg-

läggning. Om temat är ett punkt- eller linjetema kan symbolstorlek eller färglägg-

ning användas för att återge värdet i något av attributtabellens fält. Med scriptet

Histogram kan ett stapeldiagram, med ett eller flera av attributtabellens numeriska

fält, ritas i vy-fönstret. Den första stapeln placeras med objektets mittpunkt i

stapelns nederkant, mitt i stapeln. Övriga staplar ritas till höger om den första

stapeln.

Tillämpning: För kommunerna i E län ritas två staplar med höjden proportionell

mot arean i km2 respektive omkretsen i km.
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Figur 19 Skärmdump som visar ett linjetema där ändpunkternas koordinater be-
stäms för valda poster.

Vald posts koordinater

 

Figur 20 Koordinater bestämda medscriptet Identifyjine.

3.3.11 Line_pkt

Beskrivning: Användaren markerar en eller flera poster i ett linjetema ock kör

sedan scriptet. Härvid ska tre av attributtabellens fält väljas. På en angiven ñl

skriver scriptet ut de tre fältens värden samt koordinaterna för postens alla

punkter.

Tillämpning: Några länkar på länsväg 1136 i E län markeras. En textñl skapas

med valda fältvärden samt koordinater.
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Kommuners area respektive omkrets

Finsp ng

 

Kommuner

[:] Finspång
Kinda
Linköping
Mjölby
Motala
Norrköping
Söderköping
Vadstena

- Valdemarsvik
Ydre

- Åtvidaberg
. Ödeshög

 

  

  

Figur 18 Polygonobjekts area och omkrets visade med staplar placerade i
respektive objekt.

3.3.10 Identify_line
Beskrivning: Scriptet kopplas till ett verktyg som används för att bestämma änd-

punktema för en post i ett linjetema.

Tillämpning: Vägnätet i E län representeras av ett linjetema. Genom att aktivera

verktyget L och sedan markera en länk, erhålls koordinaterna för länkens start-

och slutpunkt.
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Figur 21 Skärmdump som visar tema och attributtabell med valda poster.

Nedan Visas den textfil som skapas med Line_pkt. Observera att länkarna hänger

ihop i ordningen Ovr250_e_id = 4032, 3830 och 3829. För det sammanhängande

Vägavsnittet ges punkterna för 4032 från textfilens sista rad och uppåt, medan

punkterna för 3830 och 3829 ges i andra riktningen.
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Tabell 10 Innehåll i textfil Skapad medscrzpt Line_pkt.

              

 

 

 

 

 

 

    

  

   

Ov250_e_id Fnode_ Tnode_ X Y

3829 12123 12067 1494800000 6493730000
3829 12123 12067 1494990000 6493740000
3829 12123 12067 1495050000 6493850000
3829 12123 12067 1495470000 6494060000
3830 12121 12123 1494720000 6493740000
3830 12121 12123 1494800000 6493730000
4032 12362 12121 1493120000 6492390000
4032 12362 12121 1493170000 6492530000
4032 12362 12121 1493170000 6492680000
4032 12362 12121 1493210000 6492730000
4032 12362 12121 1493330000 6492820000
4032 12362 12121 1493330000 6492990000
4032 12362 12121 1493380000 6493080000
4032 12362 12121 1493430000 6493100000
4032 12362 12121 1493770000 6493050000
4032 12362 12121 1493970000 6493130000
4032 12362 12121 1494130000 6493150000
4032 12362 12121 1494270000 6493250000
4032 12362 12121 1494410000 6493290000
4032 12362 12121 1494550000 6493540000
4032 12362 12121 1494620000 6493730000
4032 12362 12121 1494670000 6493760000
4032 12362 12121 1494720000 6493740000
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3.3.12 Mouse_location

Beskrivning: Scriptet kopplas till ett mus-verktyg. När en punkt i vyn markeras,

avläses koordinaterna och visas i ett inmatningsfönster. Där kan ytterligare data

skrivas in på en rad som sedan tillsammans med koordinaterna skrivs ut på en fil.

Tillämpning: Med ett eller flera teman som underlag markeras ett antal punkter.

Den textfil som skapas kompletteras med en första rad som innehåller fältnamnen.

Textñlen kan sedan läggas till som tabell i ArcView och bilda underlag för ett

tema.

  

Figur 22 Vy där punkter markeras med verktyget M0use_locati0n.

Punkterna ges beteckningen Plats 1 Plats 4 .

Punktens koordinater mata in önskat värde

 

Figur 23 Inmatning av dataför en punkt som markerats i ett vy-fo'nster.

Den textfil som skapas innehåller data för temat Platser . Filen kan läggas till

som tabell i ArcView och sedan öppnas som s.k. händelsetema i en vy.
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Figur24 Tema Platser skapatfrån inmatade punkter.

3.3.13 Pkt_avst

Beskrivning: Scriptet behandlar ett punkttema och mäter totala avståndet mellan

valda punkter. Ordningen mellan punkterna ges av attributtabellen.

Tillämpning: Avståndet mellan de fyra punkterna som skapades med

Mouse_10cati0n mäts till 44704 meter.

E län - avstånd mellan punkter

E] Kommuner_e.shp
Platser.txt
E_sj0.shp

  

Figur 26 Skärma'ump som visar resultatet av längdma'tning med scriptPkt_avst.
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3.3.14 Poly_mif

Beskrivning: Scriptet skriver ut koordinatinformation för ett ternas valda objekt på

en textfil.

Tillämpning: Ydre kommun har valts bland kommunerna i E län. Scriptet tar fram

koordinaterna för kommunens 419 gränspunkter. För kontroll har koordinatñlen

kompletterats med en header-del och sparats som Ydre.mif (Standardformat från

Maplnfo). ArcView har en modul för konvertering av mif-frler till shape-filer.

Temat Ydre.shp visas i figuren nedan.

E län - Ydre kommun som eget tema
från MID- och MIF-fller

  
3?

  

|:| Kommuner_e.shp
i E_sjo.shp
-Ydre.shp

Figur 27 Områdesiemafrån MID- och MIF-filer skapade med script Poly_mif

3.3.15 Polyband
Beskrivning: För markerade/valda objekt i ett linj etema ritar scriptet ett antal band

på valfritt avstånd från varandra. Varje bands bredd är pr0portionell mot ett valt

fälts värd. För varje band anges om det ska ritas på höger eller vänster sida av

linjen, hur långt det ska vara (andel av linjeobjektets längd) om det ska ha en spets

och vilken färg som ska användas.

Tillämpning: För en länk i det stiliserade vägnät som svarar mot det statliga

vägnätet markeras en länk (det är möjligt att samtidigt markera alla länkar itemat).

Figuren innehåller fyra färglagda band - de två bruna närmast länken anger

respektive flöde enligt en TA-lösning, de yttre gröna banden anger flöde enligt

trafikräkning. (Alla tal är endast valda för exemplifiering.)
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E län - beräknade och uppmätta flöden
...för n vä ?länk  

 

'\ A ' .4 2

 

, .1 Net89_e.shp
'- Hav.shp
[::| Kommun.shp

 

Figur 28 Attributdata visade som bandför ett linjetema.

3.3.16 Polymitt
Beskrivning: Scriptet bestämmer mittpunkterna för ett temas alla poster. Koordi-

naterna och ett valt identitetsfalt skrivs ut på en textfil. Efter komplettering med

en rubrikrad kan textñlen tas in i vyn som s.k. händelsetema. (Linje- eller om-

rådestema.)

Tillämpning: Mittpunkterna för kommunerna i E län bestäms och kommunkoden

väljs som id-falt. Resultatet anvands för temat Polymittshp som ligger Överst i

vyn nedan. För varje mittpunkt harkommunkoden använts som etikett.

*1 Vit-w Hifi Vri'üvn :Un

  

Figur 29 Ett polygontemas mittpunkter bestämda med script Polymitt och
därefter inlagda som eget tema 1' vyn.

3.3.17 TOC_antal

Beskrivning: För valtfritt, kategoriserat tema kompletteras vyns innehållsförteck-

ning (TOC) med uppgift om antal objekt i respektive kategori.
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Tillämpning: Temat Mark består av en mängd polygoner av kategorierna Sank-

mark, Skogsmark och Öppen mark (se tex. bild under Polymittave). När

TOC.ave körts finns antalen i vyns innehållsförteckning.

E län -tema Mark med uppgift om
antal poster av respektive kategori

 

Figur 30 Klassificeringen (i en vys innehållsförteckning) för ett tema komplette-
rad med uppgift om antalposter i respektive klass.

3.3.18 Temaordn

Beskrivning: Scriptet ändrar ordningen mellan temana i en vys innehållsförteck-

ning. Först anges om valda teman ska placeras först eller sist i innehållsförteck-

ningen, sen väljs de teman som ska flyttas.

Tillämpning: Ordningen mellan temana kan ändras direkt i innehållsförteckningen

med hjälp av musen.En vys innehållsförteckning kan dock vara omfattande om

vyn innehåller många teman eller om posterna i ett tema delats i många

kategorier. Scriptet ger då ett enkelt sätt att ändra på temaordningen.

När nya teman läggs till i en vy placeras de överst. Om temat är av typen Data-

källa för graflk (exempelvis en kartbild från en grafikñl) är det lämpligast att ha

det längst ned i innehållsförteckningen, dvs. under övriga teman i vyn. Även i

detta fall görs förändringen enkelt med scriptet Temaordn.

3.3.19 Visadata

Beskrivning: Scriptet läser data från en textfil (i matrisform) och kopplar upp-
gifterna till objekten i ett valt tema. Filen måste innehålla en rad för varje objekt.

Först på raden står värdet för det fält i temat som väljs som identitetsfält. Därefter

kommer alla datavärden (i den ordning som ges av raderna) där varje värde gäller

relationen från det objekt som anges först på raden, till det objekt som ges av ord-

ningen. Ett band ritas från start- till målpunkten och bandets bredd är propor-

tionell mot aktuellt värde i datañlen. Indata till programmet är textfilens namn

samt ett antal parametrar. Eftersom varje relation är dubbelriktad, kommer de

ritade linjerna att ligga ovanpå varandra (om båda riktningarna ska visas). Med

två parametrar styrs hur en linje ska vinklas vid uppritningen. En tredje (skal-)

parameter används för att välja en lämplig bredd på banden. Dessutom kan färgen
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på banden bestämmas. Vid körning av scriptet kan önskade relationer väljas; från

ett visst objekt till ett annat, från ett objekt till alla andra eller till ett objekt från

alla andra.

Tillämpning: Arbetspendlingen mellan olika kommuner är känd från FOB 90. För

figuren nedan har scriptet körts två gånger, en gång för pendlingen till Linköping

(grönt band) och en gång för pendlingen från Linköping (brunt band). Av figuren

framgår exempelvis att pendlingsströmmarna mellan Linköping och Norrköping

är ungefär lika stora i båda riktningarna. Däremot är det betydligt fler som pendlar

från Motala till Linköping än i andra riktningen och ingen pendlar från Linköping

till Ydre.

E län - arbetspendling till och från
Linköpings kommun

  
Finspång  

.män

Ödshög "'/ i 'i - Hav.shp
'- - E:) Kommun.shp

Figur 30 Matrisdata i en textfil presenterade i en vy.

3.3.20 Vtab_|nr

Beskrivning: Scriptet utökar attributtabellen för valt tema med ett numeriskt fält

vars namn väljs när scriptet körs. Det nya fältet ges för varje post ett löpnummer

som anger ordningen i attributtabellen. När ett tema slås på i en vy ritas de olika

posterna i den ordning som ges av attributtabellen. (Den ordningen påverkas inte

om attributtabellen sorteras om.)
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