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Sammanfattning 
 
Cykeln har på senare år fått en allt större roll inom transportpolitiska sammanhang. Det finns ett 
intresse att öka användningen av cykel, framförallt av miljö- och hälsoskäl. Därmed finns det 
också ett intresse för att kartlägga cykelvägar på samma sätt bilvägar är kartlagda. Om Sveriges 
cykelvägar fanns samlade i en databas skulle utveckling och underhåll förenklas. Det skulle även 
vara möjligt att ta fram informationstjänster som t.ex. ruttplanering för cykelvägnätet.  
  
Målet med det här arbetet var att utveckla en applikation för att kartlägga cykelbanor. 
Applikationen skulle kunna köras på en PC under Windows XP. Koordinater skulle hämtas från 
en GPS-enhet ansluten till datorn och plottas på en karta. Insamlade koordinater skulle även 
kunna omvandlas till noder och länkar för att beskriva vägnätets utsträckning och logiska 
kopplingar. Projektet genomfördes i samarbete med WM-data. 
 
WM-data tillhandahöll ett antal färdiga moduler för uppritning av karta samt hantering av 
databas och GPS-enhet. Problemet kunde grovt delas i tre sektioner; utveckla användargränssnitt 
för applikationen, integrera tillhandahållna moduler i applikationen och utveckla den interna 
logiken för hantering av länkar och noder. Uppgifterna löstes mer parallellt än sekventiellt. 
 
Resultat blev ett program där de tre huvudfunktionerna från användarperspektivet är starta/stoppa 
kartläggning samt upprätta kopplingspunkt (nod). Den applikation som utvecklades under det här 
projektets gång har möjliggjort kartläggning av cykelbanor, och det finns ett flertal alternativ för 
vidareutveckling.
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Summary 
 
The bicycle has in later years achieved a more important role in a transport political context. 
There is an interest in increasing the usage of bicycles, mostly for health and environmental 
reasons. For that reason, there’s also an interest in mapping bicycle paths the same way that 
roads for cars are mapped. If the bicycle paths of Sweden were collected in a database, 
development and maintenance would be easier. It would also be possible to develop information 
services such as online route planners for the bicycle path network.The goal of this project was 
therefore to develop an application to map bicycle paths. The application had to be able run on a 
PC under Windows XP. Coordinates was to be fetched from a GPS module, and plotted onto a 
map. The collected coordinates should also be converted to nodes and links to describe the 
geometry and logical connections of the bicycle path network. The project was executed in 
collaboration with WM-data. 
 
WM-data contributed a number of completed modules to draw the map and manage the database 
and GPS module. The problem could roughly be divided into three sections; developing the 
graphical user interface for the application, integrating the existing modules into the application 
and developing the internal logic for management of links and nodes. These sub problems were 
not solved sequentially and in order, but rather in a parallel fashion. 
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The result was an application where the three main functions from a user perspective are to 
start/stop mapping and creating nodes. The application that was developed during the course of 
this project has enabled mapping of bicycle paths, and there’s several possibilities for further 
development. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

 
WM-datas Borlängekontor har genomfört omfattande utvecklingsarbete inom GIS. GIS är en 
förkortning för Geographic Information System och Wikipedia.org definierar GIS som 
datorsystem kapabla att integrera, lagra, redigera, analysera, dela ut och visa information med 
geografiska referenser [www2]. WM-datas satsningar har dock varit inriktad på vägnätverket för 
bilar. 
 
Det finns ett intresse för att lägga mer fokus på cykelvägar. Krister Spolander och Bo Dellensten 
skriver om detta i sin rapport ”Cykelvägar och den nationella vägdatabasen NVDB” [1]. NVDB 
är den nationella vägdatabasen och den omfattar alla landets bilvägar. Den omfattar dock inte 
cykelvägar. Spolander och Dellensten förklarar i sin rapport att cykeln på senare år har fått plats 
inom olika transportpolitiska sammanhang. Det finns ett intresse för att användningen av cykel 
som transportmedel ska öka, främst av miljö- och hälsoskäl. 
 
Rapporten förklarar även att infrastrukturen måste anpassas för att en ökning av cykeltrafiken ska 
vara möjlig. Ett exempel på en faktor som kan påverka cykeltrafiken på en väg är den 
hastighetsgräns som är satt för bilarna på samma väg. Spolander och Dellensten påpekar att det 
skulle finnas flera nyttor med att lägga in cykelvägar i NVDB. Syftet med det här projektet var 
inte att registrera cykelvägar i NVDB, utan istället att utveckla ett verktyg för att kunna lägga in 
cykelvägar i en MoveITS-databas, MVDB. MVDB kan sägas vara WM-datas egen motsvarighet 
till NVDB, och NVDB skulle sannolikt kunna uttökas med information från MVDB. 
Argumenten som Spolander och Dellensten nämner är alltså giltiga även i det här sammanhanget.  
 
En fördel som nämns med att lägga in cykelvägar i NVDB är att det skulle förenkla analys av 
kvaliteten på faktiska och tänkbara stråk för cykeltrafiken. Även samordningen mellan olika 
trafiksystem skulle förenklas om de fanns i samma databas. Ett annat exempel är 
informationstjänster på Internet som skulle kunna ge tillgång till kartor, vägvisning och allmän 
väginformation för cykelvägar, något som vi idag tar för givet vad gäller bilvägar. Underhåll och 
uppföljning av utvecklingsarbetet på cykelvägnätet skulle också förenklas om informationen 
fanns samlad och lättillgänglig i en central databas. 
 

1.2 Syfte 

 
Syftet med det här projektet var att ta fram ett mjukvarusystem för att ute i fält kunna kartlägga 
ett vägnät av cykelbanor. Som tidigare har nämnts finns det ett flertal fördelar med att upprätta 
en databas innehållande vägnätsinformation för cykelvägar (Se sektion 1.1). 

 

1.3 Mål 
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Målet med projektet var att utveckla ett program för att kartlägga cykelbanor. Mer specifikt 
skulle programmet kunna köras under Windows XP och hämta in koordinater från en GPS-enhet 
ansluten till datorn. Det var först och främst vägnätets geometri som skulle registreras.  
 
Till hands för att beskriva geometrin fanns två typer av objekt; länkar och noder 
(kopplingspunkter). ”Noder” och ”kopplingspunkter” används i den här rapporten som 
synonymer. Dessa objekt finns beskrivna mer ingående längre fram i denna rapport. Kortfattat 
beskrivet kan man säga att en länk är en serie sammanbundna koordinater. En länk har två ändar 
och varje ände är ansluten till en kopplingspunkt. En kopplingspunkt kan vara ansluten till ett 
godtyckligt antal länkändar, och kan därför användas för att skapa logiska kopplingar mellan 
länkar. 
 
Programmet skulle innefatta en kartbild som i realtid uppdaterades och visade det spår som 
uppstod då användaren förflyttade sig. Även registrerade noder och länkar skulle plottas på 
kartan. 
 
För att användaren skulle kunna styra kartläggningen var programmet tvunget att inkorporera 
komponenter för att tillåta start och stopp av kartläggning, samt skapandet av noder. 

 

1.4 Avgränsningar 

 
I projektets startskede klargjordes vilka egenskaper som systemet skulle ha. Förutom 
obligatoriska egenskaper definierades även önskvärda egenskaper. Dessa skulle implementeras i 
mån av tid. Allteftersom projektet fortskred och kravbilden blev tydligare fick avgränsningarna 
preciseras mer exakt. Det uppstod flera tillfällen då man fick fatta beslutet ifall ansvaret för ett 
område skulle falla på systemet eller på användaren. Ett exempel på ett sådant beslut var när 
kvaliteten på GPS-signalerna kom ifråga. Vid låg signalkvalitet kan GPS-moduler rapportera 
kraftigt förvanskade koordinater. Skulle mjukvaran ta hänsyn till detta och försöka kompensera 
genom att analysera de insamlade koordinaterna och eliminera koordinater som sannolikt var 
felaktiga? Beslutet som fattades var att det ansvaret istället skulle läggas på användaren, i form 
av krav på en GPS-modul av hög kvalitet, som med större sannolikhet levererar korrekta 
koordinater. 
 
Programmet behövde enbart registrera cykelbanornas geometri. Vägnätets topografi 
(höjdskillnader) ignorerades helt och hållet. Att registrera egenskaper för vägnätet, såsom 
belysning eller ingen belysning, typ av vägunderlag, separat cykelväg eller cykelväg ansluten till 
bilväg omfattades inte i projektet. Det ansågs dock vara en önskvärd funktion som kunde 
implementeras om tid fanns över. 
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2 PROBLEMBESKRIVNING 

Problemet bestod i att utveckla ett system för kartläggning av cykelbanor. Systemet skulle kunna 
köras på en PC under Windows XP. Koordinater skulle hämtas från en GPS inkopplad i datorn. 
Systemet skulle omvandla registrerade koordinater till noder och länkar och spara dessa i en 
lokal databas. Programmet skulle även presentera en kartbild, komplett med noder, länkar och 
plottade koordinater. 
 
Rent praktiskt skulle kartläggningen sannolikt genomföras till fots eller med cykel. Detta på 
grund av att bilar i regel inte tillåts köra på vägar dedikerade för cyklar, och ofta är vägar av den 
typen inte framkomliga för bilar. Dock finns det inga tekniska begränsningar som omöjliggör 
kartläggning med bil som transportmedel.  
 
Till hands fanns moduler för hantering av GPS-mottagaren, hantering av databasen och 
uppritning av kartan. Huvuduppgiften bestod i att utveckla en central logik för att binda samman 
dessa komponenter till ett fungerande system. 
 
En av de största deluppgifterna var att utveckla applikationens användargränssnitt. 
Utgångspunkten var att en kartbox skulle finnas för visning av noder och länkar, samt att 
komponenter skulle finnas för att låta användaren styra kartläggning. Under arbetets gång kunde 
problembilden förfinas. T.ex. stod snart klart att användaren skulle behöva möjlighet att välja 
mellan noder vid anslutning till befintliga noder. Eftersom kartmodulen inte kunde visa 
textinformation utan enbart punkter och linjer, kunde man inte märka ut noderna grafiskt. Detta 
var en faktor som man fick ta hänsyn till vid lösningen av problemet. 
 
En SQLite-databas [www7] användes i applikationen. För att hantera databasinnehållet på ett 
effektivt sätt krävdes en databasmodul med högnivåfunktioner för skapande och borttagande av 
noder/länkar m.m. 
 
Ett annat problem var att ta fram en modulär och effektiv programdesign. Ett mål var att i största 
möjliga mån modularisera programmet, för att på så vis öka återanvändningsbarheten. T.ex. var 
ett uttalat önskemål från WM-datas sida att logiken för nod- och länkhantering skulle placeras i 
en separat modul. Därmed var man tvungen att hitta ett sätt att skilja den logiken från 
huvudlogiken, och att på smidigt definiera modulernas gränsytor för att tillåta kommunikation 
mellan dessa. 
 

Vad gäller logiken för nod-/länkhantering kunde man tidigt konstatera att det skulle handla 
mycket om geometriska och trigonometriska beräkningar. 
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3 METODIK 

3.1 Verktyg 

 
Följande verktyg användes i projektarbetet: 
 

• Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition [www8] var utvecklingsmiljön för 
programmeringen i C# . Mjukvaran tillhandahölls av WM-data. 

• SQLite Database Browser 1.3 [www7] användes för att studera SQLite-databaser. Det 
här programmet var gratis och kunde hämtas från Internet. 

 

3.2 Utvecklingsmodell 

 
En iterativ problemlösningsmetod användes vid utvecklingen av systemet. Till en början togs en 
övergripande kravbild fram genom dialog med företaget. Allteftersom arbetet fortskred kunde 
kravbilden kontinuerligt förfinas genom kontinuerlig feedback från företaget. 
 
Baserat på företagets krav och önskemål på systemet kunde listor över önskvärda 
systemegenskaper sättas upp, där egenskaperna dels kunde rangordnas efter prioritet, och dels 
efter beräknad tidsåtgång för implementation. På det viset utformades en modulär kravbild, som 
kunde delas upp i två sektioner, grundegenskaper som var ett absolut krav för att systemet skulle 
kunna anses vara komplett och önskvärda egenskaper som enbart behövde implementeras i mån 
av tid. Alla grundegenskaper fastställdes i ett tidigt skede, medan önskvärda egenskaper tillfördes 
under arbetets gång. 
 
Testning av systemet skedde även den i en iterativ process, i sekvens med utvecklingen av 
systemet. 
Flödesscheman användes regelbundet för att planera processer och skeenden i systemet. 
 
Polya’s problemlösningsmetod användes som en grund vid utvecklingsarbetet. Wikipedia.org 
beskriver metoden. Den kan delas in i fyra steg: 
 

• Steg 1: Förstå problemet 
• Steg 2: Utarbeta en plan för att lösa problemet 
• Steg 3: Utför planen. 
• Steg 4: Bedöm arbetet. Hur kunde det ha gjorts bättre? 
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4 LÖSNING OCH RESULTAT 

4.1 C# 

 
C# var det programmeringsspråk som användes i projektet. Wikipedia.org fastställer att C# är ett 
objektorienterat språk utvecklat av Microsoft. C# är baserat på C++, men har även lånat från 
språk såsom Java och Delphi [www1]. 
 
C# har godkänts av ECMA (European Computer Manufacturers Association) och ISO 
(International Organization for Standardization) som en standard. Dock har Microsoft utvecklat 
en egen implementation av språket vid namn Microsoft Visual C# .NET. Det var denna variant 
som användes under projektet. När C# omnämns i den här rapporten är det Microsoft Visual C# 
.NET som avses. Microsoft beskriver själva Visual C# .NET som ett modernt 
komponentorienterat språk för att snabbt utveckla datadrivna lösningar. 
 

4.2 GPS-hantering 

 

4.2.1 WGS 84 
 
Det finns olika standarder för att beskriva koordinater. En av dessa, som används i detta projekt, 
är at WGS 84. Wikipedia.org förklarar att WGS står för World Geodetic System, och att 84 
markerar årtalet för den senaste revisionen av systemet, dvs. 1984. Vidare står det att tidigare 
revisioner existerar, såsom WGS 72, WGS 64 och WGS 60 [www4].  
 

4.2.2 RT 90 
 
Ett annat geografiskt referenssystem som programmet använder sig av är RT 90. Enligt 
Wikipedia.org står RT för Rikets Triangelnät, och det är det referenssystem som svenska kartor 
baseras på [www6]. Koordinater hämtas från GPS-enheten i formatet WGS 84 och konverteras 
därefter till RT 90. 
 

4.2.3 Hantering av svag signal 
 
Signalerna till GPS-modulen kan av olika anledningar försvagas, t.ex. om vädret är dåligt eller 
byggnader, träd eller tunnlar blockerar. Det var därför nödvändigt att klarlägga hur programmet 
skulle agera vid signalbortfall under olika programtillstånd. 
 
Vid bortfall av enstaka signaler var det inte nödvändigt att avsluta kartläggningen. Ett 
tröskelvärde kunde definieras, t.ex. tre sekunder. Om tidslängden utan godkända signaler 
överskred tre sekunder kunde programmet vidta lämpliga åtgärder. 
 



   
 

     
Högskolan Dalarna Telefon: 023-77 80 00   
Röda vägen 3 Telefax: 023-77 80 50 
781 88  BORLÄNGE URL: http://www.du.se/ 
 

10 

På samma sätt var det nödvändigt för programmet att kontrollera det övergripande 
signaltillståndet för att kunna avgöra om det skulle försätta sig i ett tillstånd där kartläggningen 
skulle kunna påbörjas. Även där kunde ett tröskelvärde definieras, där t.ex. minst tre sekunder av 
godkända signaler skulle erhållas för att kartläggning skulle möjliggöras. 
 
Förutom de fall där signalkvaliteten är så låg att GPS-enheten förkastar informationen finns det 
en gråzon där signalkvaliteten är hög nog att accepteras av GPS-enheten, men för låg för att ge 
pålitlig positionsdata. Enligt Wikipedia.org kan positionsbestämningen variera med 15 meter 
[www9]. Det finns tekniker för att öka pålitligheten på positionsangivelsen. Ett exempel på en 
sådan teknik är Dual Frequency Monitoring [www9] som kan översättas till 
dubbelfrekvensövervakning. Principen bakom den här tekniken är att man använder sig av två 
signaler iställer för enbart en signal. Signalerna ligger inom skilda frekvensområden som 
påverkas på olika sätt av atmosfären och skymmande objekt. Genom att jämföra och studera 
signalerna kan man beräkna vilka störningsfaktorer som påverkar signalerna och eliminera 
effekterna av störningarna. 
 
Eftersom system av den typ som utvecklades under det här projektet främst är avsett för 
användning av företag och myndigheter kan man förutsätta att den GPS-utrustning som används 
håller hög kvalitet och därmed kan eliminera många av de felfaktorer som GPS-mätningar lider 
av. 

4.3 Shape-filer 

 
Borlänges vägnät laddades som bakgrundslager för kartboxen från en så kallad shape-fil. 
Wikipedia.org definierar ESRI shape-filer som ett geospatialt vektordataformat för geografiska 
informationssystem [www3]. Det är ett mestadels öppet format som utvecklas och underhålls av 
ESRI (Environmental Systems Research Institute). ESRI är världsledande inom geografiska 
informationssystem. 
 
Shape-filer rymmer information som kan beskriva punkter, polygoner och linjer. Dessa kan 
användas för att beskriva t.ex. vägar, floder och sjöar. Varje objekt kan även förses med 
attributvärden, såsom ett namn. 
 

4.4 Databas 

 
Alla länkar och noder lagrades i en lokal databas. En modul tillhandahölls för hantering av 
databasen. Modulen fungerade som en wrapper för databashanteraren SQLite [www7]. På 
sqlite.org kan man läsa att SQLite är ett kompakt C-bibliotek för att hantera en inbäddbar SQL-
databasmotor. Värt att notera är att själva databasen sparas som en enda fil på hårddisken. Detta 
var lämpligt i en klientapplikation som den som utvecklades under det här projektet. 
 
En annan sak som är värd att notera är att även om SQLite tillåter skapandet av främmande 
nycklar (foreign keys) så tar den inget ansvar för att nyckelförhållandet upprätthålls. Det faller 
alltså på applikationen att se till att integriteten i tabellernas värden bevaras. Med andra ord 
saknar SQLite inbyggd referensintegritet. 
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4.5 Länkar och Noder 

4.5.1 Länkar 
 
Geometrierna för cykelvägarna lagrades i form av länkar. Länkar kan enklast beskrivas som en 
sekvens av koordinater eller punkter (x, y) för att beskriva en kurva. Se tabell 1 nedan för ett 
exempel på de värden som kunde lagras i en länk. Formatet på koordinaterna är RT 90. Förutom 
koordinater förses länkar även med unika ID-nummer, ett längdvärde samt koordinater för 
länkens inneslutande rektangel. 
 

X Y 
1479640 6707500 
1479650 6707500 
1479650 6707510 
1479660 6707510 
1479660 6707520 
1479670 6707520 
1479670 6707530 
1479680 6707530 
1479680 6707540 

Tabell 1 - Länkinnehåll 1 

 
Genom att dra streck från ena koordinatparet till nästa får man en serie länksegment. Tätare 
koordinater innebär högre upplösning på länken, den blir inte lika kantig som den skulle ha varit 
med färre koordinatpar. Se figur 1 för exempel på hur en länk kan se ut. 
 

 
Figur 1 - Ett exempel på en länk 

 
Länkens inneslutande rektangel är den minsta rektangel som länken får plats i. Vanliga 
synonymer är Bounding Box och Minimum Enclosing Rectangle. Det är information som kan 
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utvinnas direkt ur koordinatinformation, men det är praktiskt att ha den informationen snabbt till 
hands av optimeringsskäl. Se figur 2 för exempel på en inneslutande rektangel. 
 

 
Figur 2 – Inneslutande rektangel 

 
Varje länk har två ändar, och varje länkände är knuten till en nod (även kallad kopplingspunkt). 
Se nästa sektion för en beskrivning av noder. 
 

4.5.2 Noder 
 
Noder eller KopplingsPunkter används för att binda samman länkar. Varje länk måste ha en nod 
kopplad till sin start- och slutpunkt. Ett godtyckligt antal länkar kan vara kopplade till samma 
nod. Om målet med länkarna enbart skulle vara att skapa en bild av vägnätet, skulle noder vara 
överflödiga. Det finns inget som hindrar att man låter en länk börja där den andra slutar, och på 
så sätt ge intrycket av en koppling mellan länkarna. Dock är noder nödvändiga för att skapa 
logiska kopplingar mellan länkarna.  
 
Två länkar kan korsa varandra utan att för den skull bilda en logisk korsning. Ett exempel på 
detta kan vara en planskild korsning där vägarna från ett fågelperspektiv ger sken av att bilda 
riktig korsning, fastän de är helt åtskilda genom t.ex. en tunnel eller en bro. Genom att ansluta 
flera länkar till samma nod markerar man att det är fullt möjligt att från var och en av dessa 
länkar navigera till en av ”grannarna” på noden. Se figur 3 och 4 för exempel på representation 
av plankorsning och planskild korsning. 
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Figur 3 – Länk-/nod-representation av en plankorsning 

 
Figur 4 – Länk-/nod-representation av en planskild korsning 

 
Noder representeras i databasen av koordinater och unika ID-nummer. En länk som har en logisk 
bindning till en nod måste även ha ändkoordinater som är desamma som nodens koordinater. 
Detta innebär att länk 2 i figur 4 har startkoordinater som sammanfaller med nod 4 och 
slutkoordinater som sammanfaller med nod 2. 
 
Observera skillnaden i figur 2 och figur 3. Vid plankorsning måste det finnas en central nod, och 
länkarna blir fler eftersom mittnoden ”delar upp” dem. 

4.5.3 Anslutning av länk till länk via nod 
 
Att ansluta en länk till en annan länk via en nod är inte en komplicerad process. Varje länk 
innehåller två referenser till varsin nod, en nod för varje länkände. Noderna identifieras genom 
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unika ID-nummer. För att ansluta en länk till en annan länk måste man förse båda länkarna med 
en referens till en gemensam nod (se figur). Man har då skapat en logisk koppling mellan 
länkarna. 
 

 
Figur 5 – Länk ansluten till annan länk via en nod 

 

4.5.4 Att hitta närliggande noder 
 
Vid skapandet av en ny länk var programmet tvunget att ta hänsyn till ifall existerande noder låg 
i närheten. Detta eftersom användaren kunde tänkas vilja skapa en logisk bindning mellan den 
nya länken och en befintlig. Samma sak gällde vid avslut av länk. Användaren kunde tänkas vilja 
binda länkens slutände till en befintlig nod. Alltså fanns det ett behov av att snabbt kunna scanna 
efter noder inom en viss radie d från aktuell position (x, y). Eftersom nodernas positioner 
lagrades i en databas kunde snabbt alla noder inom en rektangel med sidan d och centrum i (x, y) 
fås fram genom en enkel databasförfrågan där alla noder med position inom detta intervall 
efterfrågades. Se figur 4 för en illustration av detta. 
 

 
Figur 6 – Närliggande noder inom rektangelområde 

 
Som figur 4 visar skapades ett rektangelformat infångningsområde med sidan 2d. Variabeln d 
kan definieras av användaren för att låta denne öka eller minska infångningsområdet. Alla noder 
utanför infångningsområdet kan ignoreras eftersom deras avstånd från aktuell position garanterat 
är längre än d. 
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Dock var det önskvärt att få fram noder inom en cirkelradie istället för inom en rektangel. Efter 
den första gallringen kontrollerades därefter avståndet från varje nod inom rektangel till aktuell 
position. Noder med ett avstånd mindre än eller lika med d från aktuell position definierades som 
närliggande. Se figur 5. 
 

 
Figur 7 – Närliggande noder inom cirkelområde 

4.5.5 Koordinatreducering 
 
När de insamlade koordinaterna ska omvandlas till en länk är det inte självklart att alla 
koordinater är nödvändiga eller ens önskvärda. Därför är det lämpligt att reducera antalet 
koordinater innan de går in i länken. Det finns flera fördelar med att reducera antalet koordinater. 
T.ex. så blir länkarna mer kompakta och kräver mindre lagringsutrymme. Med färre koordinater 
är det minskar även beräkningsbördan i många moment, såsom plottning och redigering av 
länkar. 
 
För att avgöra om en koordinat ska reduceras eller inte måste man ta hänsyn till två faktorer; 
koordinatens avstånd till föregående koordinat och koordinatens vinkelförhållande till 
föregående koordinat. 
 
När koordinaterna samlas in kan det förekomma kluster av koordinater inom små områden. 
Sådana täta grupperingar kan uppstå om användaren stannar upp på samma ställe istället för att 
röra sig med jämn hastighet. Ju långsammare användaren förflyttar sig, desto tätare hamnar de 
insamlade koordinaterna. Det första steget i koordinatreduceringen innebär alltså att man 
definierar ett gränsvärde för hur nära varandra koordinaterna får ligga. Varje koordinat kan 
tänkas vara omgiven av en cirkel, vars radie är det definierade gränsvärdet. Alla efterkommande 
koordinater som faller inom cirkelområdet kan sedan förkastas. Den första koordinaten som 
ligger utanför cirkelområdet accepteras, och får därmed ingå i länken. Man upprepar processen 
tills alla koordinater har blivit antingen förkastade eller accepterade. Se figur 8 för en illustration 
av konceptet. 
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Figur 8 – Reducering av närliggande koordinater 

 
I det andra steget i koordinatreduceringen tar man hänsyn till hur koordinaterna förhåller sig till 
varandra vinkelmässigt. Det första steget i koordinatreduceringen såg till att koordinattätheten 
inte var för hög. En sak man bör tänka på är dock att delar i geometrin inte behöver samma täthet 
på koordinaterna för att beskrivas korrekt. En skarp kurva måste ha relativt många och täta 
koordinater för att plottas riktigt. En raksträcka, däremot, behöver egentligen bara två 
koordinater, en vid sträckans början och en vid sträckans slut, för att beskriva dess form. Man 
måste alltså ta hänsyn till länkarnas böjningar för att hitta den rätta distributionen av koordinater 
över länkarnas längder. Man kan tänka sig att varje koordinat och dess föregångare i 
koordinatkedjan bildar ett länksegment. På samma sätt bildar koordinat och nästkommande 
koordinat i kedjan ett länksegment. Skulle de två länksegmenten ligga helt i linje med varandra 
har de en vinkelavvikelse på noll grader. Ett toleransvärde kan sättas, t.ex. fem grader. Detta 
skulle innebära att vinkelavvikelse får vara högst plus/minus fem grader, för att nästkommande 
koordinat ska accepteras. Om vinkelavvikelsen överskrider plus/minus fem grader förkastas 
koordinaten. Den här processen upprepas för alla länksegment, tills varje koordinat i samlingen 
antingen har förkastats eller accepterats. Se figur 9. 
 

 
Figur 9 – Vinkelbaserad reducering av koordinater  

 

4.6 Programupplägg 

4.6.1 Uppbyggnad 
 
Programmet skrevs i C#, vilket är ett objektorienterat språk. Detta underlättade vid utvecklingen 
eftersom ett av målen i projektet var att i största möjliga utsträckning bygga upp återanvändbara 
moduler. Se figur 10 för en överblick av de klasser och interface som programmet består av. 
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Figur 10 – Programuppbyggnad 

 

4.6.2 Klasser 
 
Som figuren i föregående sektion visar har programmet en relativt simpel struktur, med en 
”Main-klass” som agerar spindeln i nätet. Main klassen äger instanser av TrailMapSource, 
ShapeMapSource, NodeMapSource, LinkMapSource, BPMapper, MvdbManager och 
frmChooseNodeDialogBox, chooseNodeMapSource. 
 
Samtliga klasser vars namn slutar med ”…MapSource” fungerar som kartlager för programmets 
kartbox. TrailMapSource ritar upp användarens ”trail” som uppstår när denne förflyttar sig. 
ShapeMapSource läser in en shape-fil och ritar upp den. Shape-filen kan t.ex. innehålla 
geometrin för ett bilvägsnätverk, vilket kan fungera som en bakgrundsbild för kartboxen. 
NodeMapSource ritar upp alla registrerade noder. Noderna hämtas direkt från databasen. 
LinkMapSource hämtar alla registrerade länkar från databasen och ritar upp dem. 
 
”BPMapper” är en förkortning för Bike Path Mapper. Den innehåller all logik som rör skapandet 
av noder och länkar. Den är, vid sidan av main-modulen, hjärtat i systemet. Syftet med att 
separera logiken för nod-/länkskapande från övrig logik var att skapa en fristående modul som 
skulle kunna återanvändas i andra sammanhang. 
 
MvdbManager är klassen som ger tillgång till databasen. Den används av de flesta andra 
klasserna. Tack vare MvdbManager behöver de andra klasserna aldrig själva köra SQL-
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förfrågningar mot databasen, utan får istället tillgång till en serie högnivå-funktioner för att 
hämta och spara data mot databasen. Fördelen med detta är att databasåtkomsten förenklas. 
 
frmChooseNodeDialogBox implementerar ett windows-formulär. Den är en så kallad Custom 
Dialog Box, ansvarig för att låta användaren välja en av flera noder. Klassen äger en instans av 
chooseNodeMapSource eftersom dialogboxen var tvungen att presentera en kartbox för 
användaren, och ett kartlager behövdes för detta. 
 

4.6.3 Interface 
 
Programmet använder sig av två interface, IMvdbManager och IDecisionMaker. Ett interface 
fungerar som ett kontrakt mellan en klass och koden som använder klassen. Principen är 
densamma som att upprätta en abstrakt klass, en klass som man inte kan upprätta instanser av, 
och låta andra klasser ärva från den klassen. Klasser som implementerar ett visst interface 
garanterar att de innehåller de funktionsmedlemmar som interfacet definierar. Fördelen med att 
använda sig av interface i programdesignen är att klasserna blir utbytbara i större utsträckning. 
En klass kan ersättas med en annan klass, så länge som den nya klassen implementerar samma 
interface som sin föregångare.  
 
Man kan hävda att användningen interfaces i programdesignen låser efterkommande 
programmerare eftersom de tvingas att låta sina klasser implementera interfacen. Dock ska man 
tänka på att en programmerare som vill integrera sin klass i ett befintligt program måste anpassa 
sin klass oavsett om interface finns eller inte. Alternativt anpassar programmeraren det befintliga 
programmet till sin egen klass. För att göra detta måste programmeraren studera hur programmet 
fungerar internt först. Med ett interface skapas en tydlig gränsyta och en riktlinje för hur 
programmeraren ska implementera sin klass. Programmeraren behöver inte ha någon inblick i 
hur det övriga programmet fungerar internt, utan det räcker att se till att den egna klassen 
implementerar de beskrivna funktionerna i interfacet. 
 
IMvdbManager är ett interface som definierar hur klassen för åtkomst till databasen ska 
utformas. Den implementeras av klassen MvdbManager, som arbetar mot en SQLite-databas. 
MvdbManager skulle lätt kunna bytas ut mot en klass som t.ex. istället arbetar mot en MySQL 
eller Oracle SQL databas. Så länge den nya klassen implementerar interfacet IMvdbManager 
kommer programmet att fungera utan modifikationer i de övriga klasserna. 
 
IDecisionMaker måste implementeras av den klass som är ”beslutsfattare”, dvs. den klass som 
själv kan fatta beslut eller som kan begära beslut från användaren. I den aktuella 
programstrukturen är det Main som implementerar IDecisionMaker. Interfacet definierar 
funktioner för att fråga om anslutning till nod ska ske och för att fråga vilken nod som ska 
anslutas. BPMapper erhåller en referens till klassen som implementerar IDecisionMaker, och kan 
på det viset få besked från användaren när beslut ska fattas. Det är naturligt att Main 
implementerar IDecisionMaker eftersom Main även är huvudfönstrets klass. Den har full tillgång 
till användaren via meddelandefönster och dylika komponenter. 
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4.7 Resultat 

 
4.7.1 Användningsexempel 
 
Det färdiga systemet har två komponenter för att styra kartläggningen, en knapp för att 
starta/stoppa kartläggningen och en knapp för att upprätta kopplingspunkter (noder).  
 
I figur 11 kan man se hur programmet ser ut vid uppstart. De blå linjerna representerar ett 
bilvägnät som hämtas från en shape-fil. Man kan i det här läget starta kartläggningen genom att 
trycka ”Starta kartläggning”. 
 

 
Figur 11 – Användningsexempel – ”Redo för start” 

 
När kartläggningen har påbörjats kommer ett rött spår (”trail”) att plottas på kartan allteftersom 
användaren förflyttar sig. 
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Figur 12 – Användningsexempel – ”Påbörjad kartläggning” 

 
När användaren trycker ”Avsluta kartläggning” eller ”Skapa kopplingsnod” omvandlas de 
insamlade koordinaterna (”trailen”) till en länk med en nod i varje ände. Skillnaden mellan 
”Avsluta kartläggning” och ”Skapa kopplingsnod” är att den första, förutom att skapa en länk, 
även försätter programmet i viloläge. När programmet är i viloläge, dvs. kartläggning inte pågår 
registreras inga koordinater, och ”trailen” plottas inte på kartan. När användaren trycker ”Skapa 
kopplingsnod” sätts länk och noder upp, men programmet lämnar inte kartläggningsläget. 
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Figur 13 – Användningsexempel – ”Registerad länk” 

 
I det här fallet pressades ”Skapa kopplingsnod”. När användaren förflyttar sig fortsätter 
programmet att plotta användarens trail. Användaren går nu tillbaks till startpunkten för 
kartläggningen och befinner sig därmed bredvid en existerande nod. 
 

 
Figur 14 – Användningsexempel – ”Närliggande nod” 

 
När följande meddelande dyker upp innebär det att användaren har försökt skapa en 
kopplingsnod, och en nod har påträffats i närheten. Det kan inträffa vid start eller stopp av 
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kartläggning, samt när använder trycker ”Skapa kopplingsnod”. Användaren får alternativen att 
ansluta till den befintliga noden, eller att skapa en ny nod. 
 

 
Figur 15 – Användningsexempel – ”Anslutningsförfrågan” 

 
I figur 16 har användaren navigerat till en punkt mitt emellan två befintliga kopplingspunkter. 
 

 
Figur 16 – Användningsexempel – ”Ett flertal närliggande noder” 
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När användaren befinner sig i närheten av ett flertal kopplingspunkter och försöker upprätta ännu 
en kopplingspunkt visas följande förfrågan. ”Flera noder ligger i närheten. Vill du ansluta till en 
av dem?” Om användaren väljer att inte ansluta till någon befintlig nod kommer en ny nod att 
skapas. 
 

 
Figur 17 – Användningsexempel – ”Anslutningsförfrågan, flera noder” 

 
Om användaren väljer att ansluta till en befintlig nod kommer dialogboxen i figur 18 att visas. 
En närbild visas av de aktuella noderna med tillhörande länkar. 
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Figur 18 – Användningsexempel – ”Val av nod” 

 
När användaren klickar med musen på kartboxen rödmarkeras den nod som låg närmast 
klickpositionen. Denna nod är vald. Användaren får möjlighet att bekräfta sitt val eller att välja 
en annan nod. 
 

 
Figur 19 – Användningsexempel – ”Bekräfta val” 
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Som figur 20 visas valdes den vänstra noden, varvid länken anslöts till den. 
 

 
Figur 20 – Användningsexempel – ”Anslutning till vald nod” 

 
 
En inzoomning gör det lättare att urskilja hur länken är ansluten. Zoomning sker genom att 
användaren trycker på z-tangenten. Utzoomning sker genom x-tangenten. Figur 21 visar en 
inzoomad bild av länkanslutningen. 
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Figur 21 – Användningsexempel – ”Inzoomad kartbild” 

 
När användaren vill avsluta programmet kan det utföras via det röda krysset i applikationens övre 
högra hörn, eller genom att gå till Arkiv i menyn och välja ”Avsluta”. 
 

 
Figur 22 – Användningsexempel – ”Avsluta programmet” 
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5 SLUTSATSER 

5.1 Problem under arbetets gång 

 
Ett flertal problem uppstod under utvecklingsarbetet. Till exempel uppstod ett problem vid 
integreringen av databasmodulen. Applikationen började kasta undantag (Exceptions) vid 
stängandet. Trots extensiva ”try-catch”-block kunde undantaget inte fångas. Efter flera timmars 
felsökning visade sig orsaken vara något så enkelt som att applikationen aldrig frigjorde 
databasmodulen, vilket fick den att kasta undantag. 
 
Ett annat problem relaterat till integration av moduler var problemet gällande GPS-modulen. 
Undantag kastades både vid öppnandet och vid stängandet av GPS-modulen. Detta inträffade 
sporadiskt, dvs. inte vid varje programkörning. Dessutom uppstod regelbundet undantag i det 
kodblock som hanterade GPS:ens event för inkommande koordinater. Detta berodde troligtvis på 
resurs konflikter orsakade av att eventet triggades i en separat tråd och försökte skriva till ett 
objekt som användes av huvudtråden. 
 
Slutligen uppstod ett designmässigt misstag vid utvecklingen av klassen BPMapper. BPMapper 
är klassen som är ansvarig för upprättande av länkar och noder, och all logik som hör därtill. 
Main-klassen äger en instans av BPMapper, och kan styra den via funktionsanrop.  
 
Dock är problemet att logiken för kartläggning kräver beslut från användaren i vissa moment. 
Problemet uppstod när beslutet togs att inte använda Interface i programdesignen. Eftersom 
kartläggningslogiken krävde användarfeedback bitvis (t.ex. fråga användaren om anslutning till 
befintliga noder) och BPMapper inte hade tillgång till användaren (BPMapper saknar 
användargränssnitt) betydde detta att Main skulle vara tvungen att hämta indata från användaren 
och förmedla detta till BPMapper genom funktionsanrop.  
 
Snart visade det sig att en betydande del av logiken för länk- och nodskapande måste placeras i 
Main. Dessutom skapades ett relativt komplext förhållande mellan Main och BPMapper, där data 
slussades fram och tillbaka mellan klasserna via returvärden och referensargument. Detta 
motverkade ett av målen i det här projektet, att i största möjliga utsträckning dela upp 
applikationen i återanvändningsbara moduler, därav den nuvarande programdesignen. 
 

5.2 Förslag till vidareutveckling 

5.2.1 Redigering av vägnät 
 
Användaren bör ges möjlighet att i större utsträckning kunna redigera det kartlagda vägnätet. 
Detta i syfte att korrigera misstag som kan ha uppstått under kartläggningen. Redigeringen skulle 
kunna ske genom en separat applikation där vägnätsinformationen läses in och bearbetas. 
Lämpligare skulle dock vara att funktionaliteten läggs in direkt i det existerande systemet, så att 
användaren får möjlighet att redigera vägnätsinformationen snabbt och enkelt ”ute på fältet”. 
Exempel på handlingar som användaren borde kunna utföra är att radera länkar och noder, skapa 
nya länkar och noder samt att flytta och koppla befintliga länkar och noder. Det borde även gå att 
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manipulera en existerande länks utsträckning, t.ex. genom att ta bort en sektion av en länk och 
manuellt rita upp en ny sektion. 
 
 

5.2.2 Registrering av vägnätsegenskaper 
 
Förutom att beskriva cykelvägnätets geometri skulle det vara praktiskt att kunna associera 
egenskaper till partier av geometrin. Krister Spolander och Bo Dellensten nämner i sitt arbete 
”Slutrapport NVDB och cykel” [1] några egenskaper som är intressanta i sammahanget: 

 
• Vägunderlaget (t.ex. grus, asfalt eller betong) 
• Belysning 
• Hinder (t.ex. cykelfålla, cykelgrind, bom eller betonghinder) 

5.2.3 Anslutning till bilvägnätet 
 
Gränsdragningen mellan bilvägnät och cykelvägnät är inte alltid tydlig. Cyklister kan t.ex. ofta 
använda vägar som i huvudsak är avsedda för bilar, under förutsättning att det finns breda 
vägrenar. Det kan även finnas tillfällen då bilförare skulle kunna tänkas vilja använda 
cykelvägar. Ett exempel på detta är uttryckningsfordon såsom polisbilar, ambulanser eller 
brandbilar, som vill kunna ta sig från punkt A till punkt B på snabbast möjliga vis. Det skulle 
alltså vara användbart att kunna skapa logiska kopplingspunkter mellan bilvägnätet och 
cykelvägnätet.  
 

5.2.4 Automatisk detektering av möjliga korsningar 
 
En funktion för att i realtid detektera en möjlig korsning skulle innebära att systemet tar på sig 
ansvaret för något som användaren i nuläget har ansvar för. Antag att vi har ett scenario där en 
länk redan har upprättats. Antag sedan att användaren skulle röra sig mot denna länk, och 
slutligen passera över länken. Se figur nedan. 
 

 
Figur 23 – Möjlig korsning 

 
Nu skulle man kunna tänka sig att användaren vill upprätta en korsning, dvs. ansluta de två 
länkarna till varandra genom en kopplingspunkt. Detta skulle kunna ske genom att användaren 
trycker på en knapp ”Skapa kopplingspunkt”, varvid systemet gör en sökning i det närliggande 
området och den närliggande länken. Användaren får en förfrågan om den närliggande länken 
ska anslutas till den nya noden. 
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Konceptet skulle kunna tas ett steg längre genom att användaren befrias från ansvaret att trycka 
på knappen ”Skapa kopplingspunkt” när denne korsar en befintlig länk och vill upprätta en 
kopplingspunkt. Istället skulle systemet kontinuerligt kunna genomsöka det närliggande området 
efter närliggande noder och länkar. Systemet kontrollerar användarens ”trail” mot dessa 
närliggande objekt för att på så vis kunna upptäcka eventuella korsningar som kan tänkas ha 
uppstått. Om en möjlig korsning detekteras kan en förfrågan skickas till användaren om denne 
vill upprätta en kopplingspunkt eller ej. 
 
Att implementera en sådan här funktion skulle innebära att varje ny koordinat som läggs till 
”trailen” kontrolleras. Man ser till linjen som bildas mellan senaste koordinaten och den näst 
senaste. Man gör därefter ett första urval bland länkarna genom att enbart se till dem vars 
inneslutande rektangel kolliderar med den aktuella linjen.  
 
När en serie länkar har erhållits är det dags att dissekera länkarna i länksegment. Varje 
länksegment kontrolleras för kollisioner med linjen som undersöks. Om en kollision detekteras 
så har men hittat en möjlig korsning. Användaren kan nu tillfrågas om en kopplingspunkt ska 
upprättas. Om så skulle vara fallet, så kan systemet gå vidare med att beräkna koordinaten för 
linjens och länksegmentents korsningspunkt och upprätta en kopplingspunkt. Detta medför att 
den befintliga länken måste delas upp i två nya länkar. Koordinaterna som har samlats i ”trailen” 
omvandlas till en länk som registreras i databasen, kopplad till den nyskapade kopplingspunkten.  
 

5.2.5 Validering av databasstrukturen 
 
Programmet förutsätter att den medföljande databasen innehåller tabeller med en specifik 
uppbyggnad. Det skulle vara praktiskt om programmet vid uppstarten kunde bekräfta att 
databasen har en korrekt uppbyggnad. 
 
Databasen är av typen SQLite. SQLite har stöd för främmande nycklar, men den upprätthåller 
inte integriteten för dessa, dvs. den implementerar inte referensintegritet. Det kan därför vara 
praktiskt att även låta programmet verifiera att tabellvärdenas nyckelförhållanden inte är brutna. 
 

5.2.6 Anslutning av länk till länk utan befintlig nod 
 
När två eller fler länkar ska knytas samman i en korsning gäller det att användaren har varit 
förutseende och upprättat en nod i korsningen första gången han eller hon passerade där. Antag 
att användaren missar att upprätta en nod när denne går genom korsningen. Se figur 24. 
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Figur 24 – Korsning utan i förväg upprättad nod 

 
Antag nu att sträckan i figuren ovan som ännu inte har blivit kartlagd ska kartläggas. Eftersom 
användaren missade att upprätta en nod i korsningen när denne passerade första gången så finns 
det ingenting för den nya länken att ansluta till. I det här fallet måste den befintliga länken delas 
vid punkten för korsningen. Länken delas upp i två mindre länkar, och en ny nod skapas, vilken 
båda de nya länkarna ansluts till. Även länken för den korsande vägen ansluts till den nya noden. 
Se figur nedan. 
 

 
Figur 25 – Korsning med upprättad nod 
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