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Abstract 
There exists a great need among companies and other organizations to be able to visualize 
statistics. It’s also increasingly common to ask for web-based solutions for increased 
flexibility and accessibility for users. This paper describes how large amounts of geovisual 
data, for a large number of regions, can be visualized in an interactive and well-presented 
manner. The paper let’s you walk through two application scenarios, developed in a Flash 
environment, using the GeoViz component library for visualization. 
  
The first application has been developed for Statistics Sweden (SCB), to give a solution on 
how to visualize statistics for Sweden’s zip code regions. The number of zip code regions, a 
total of 9019, is too high to be able to visualize with today’s computers. This paper gives an 
example of a solution to this problem, where the regions are being split up according to their 
respective counties and one county is visualized at a time. The user may freely switch 
between the different counties, to be able to access statistics for the whole of Sweden. 
  
The second application scenario is a prototype for a road weather prediction system, 
developed at SMHI for The Swedish Road Administration. They have about 750 weather 
stations placed along the roads of Sweden, continuously monitoring and reporting road- and 
weather conditions. Using theses data, together with SMHI:s forecasts, the application may 
give information on were there is an elevated risk for slippery roads, frost, condensation or 
strong winds at present time, but also up to 24 hours into the future. The user is given an 
overview over the status of all stations, but also the possibility to study certain stations in 
more detail. The application facilitate descision making on, for example, where and when to 
send out road maintainance vehicles, in good time before the road conditions gets to bad.  



Sammanfattning 
Det finns ett stort behov bland företag och andra organisationer att kunna visualisera statistik. 
Det blir även mer och mer vanligt att efterfråga tillgång till webbaserad visualisering för ökad 
flexibilitet och förenkla för användare att få tillgång till informationen. Denna rapport redogör 
för hur stora mängder geovisuell statistik, för ett stort antal regioner, kan visualiseras på ett 
interaktivt och översiktligt sätt. Rapporten går igenom två applikationsscenarion, utvecklade i 
Flash-miljö baserat på GAV, ett komponentbibliotek för informationsvisualisering. 
 
Den ena applikationen är utvecklad åt Statistiska centralbyrån (SCB), för att visa hur det går 
att visualisera statistik för Sveriges postnummerområden. Antalet postnummerområden, 9019 
stycken, är för stort för att visualisera på en gång då det är för beräkningstungt för dagens 
datorer. Denna rapport går igenom hur problemet löstes genom att dela upp regionerna länsvis 
och låter användaren visualisera statistik för ett läns postnummerområden i taget. Användaren 
kan sedan snabbt skifta mellan de olika länens kartor för att få tillgång till information för 
hela Sverige. 
 
Det andra applikationsscenariot är en prototyp för ett väderövervakningssystem för Sveriges 
vägar, utvecklat på SMHI för Vägverket. Vägverket har runt 750 mätstationer placerade längs 
med Sveriges vägar som kontinuerligt övervakar och registrerar väg- och väderförhållanden. 
Med hjälp av dessa data tillsammans med SMHI:s prognoser kan applikationen förvarna om 
var det är risk för halka, frost, kondens, kraftiga vindar med mera för tillfället, men även upp 
till ett dygn framåt i tiden. Dels ges användaren en överblick över förhållandet vid alla 
stationer, och dels en möjlighet att detaljstudera varje enskild stations observationer och 
prognoser. Detta verktyg underlättar vid beslutsfattande om var t ex väghållningsfordon skall 
skickas ut och i tid innan problemen uppstår. 
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1 Inledning 
Det finns ett stort behov bland företag och andra organisationer att kunna visualisera statistik. 
Det blir även mer och mer vanligt att efterfråga tillgång till webbaserad visualisering för ökad 
flexibilitet och förenkla för användare att få tillgång till informationen. Denna rapport redogör 
för hur stora mängder geovisuell statistik, för ett stort antal regioner, kan visualiseras på ett 
interaktivt och översiktligt sätt, för webbaserade applikationer. Examensarbetet består i att 
utveckla två separata applikationer, var och en med stort antal regioner eller områden, på 
National Center for Visual Analytics (NCVA), på institutionen ITN vid Linköpings 
universitet. [1] Dessa beskrivs i kapitel 2 och 3. 
 

1.1 GeoAnalytics Visualization  
GeoAnalytics Visualization (GAV) är ett grafiskt komponentbibliotek som används för att 
skapa dynamiska och interaktiva verktyg för visualisering av geografiskt spridda, 
tidsberoende och multidimensionella datamängder. [2] GAV innehåller komponenter 
användbara för visualisering av information och statistik (InfoViz), geovisuell (GeoViz) samt 
vetenskaplig (SciViz) data. GAV-komponenterna är utvecklade i Adobe Flex, baserade på 
Adobe Flash. [3, 4] Adobe Flash är den dominerande lösningen för webbaserade grafiska 
applikationer, då omkring 99 % av alla internetanslutna datorer har stöd för det installerat. 
Adobe Flash är även plattformsoberoende, vilket innebär att applikationer fungerar i alla 
etablerade operativsystem. [5] Adobe Flex är en utvecklingsmiljö för att skapa avancerade, 
dynamiska och interaktiva Flash-applikationer. GAV kräver att Adobe Flash 9 är installerat. 
Vissa delar i examensarbetets applikationer kräver stöd för Adobe Flash 10. 
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2 SCB Postnummer 

2.1 Bakgrund 
Statistiska centralbyrån (SCB) är en förvaltningsmyndighet som samlar information och 
skapar statistik på uppdrag både av statliga organisationer och privata näringslivet. [6, 7] De 
har omfattande statistik över många skilda områden, som finns med varierande upplösning. 
Dels mer översiktlig statistik, till exempel på läns- och kommunnivå, och dels mycket 
högupplöst data uppdelat efter Sveriges postnummerområden. NCVA samarbetar med SCB 
och utvecklar ett flertal interaktiva visualiseringsverktyg som ska underlätta för användare att 
ta del av omfattande data på en lättanvänt sätt med möjlighet att se trender och mönster och ge 
en möjlighet till att kunna fokusera på den information som användaren är intresserad av. 
Denna applikation visar hur man kan gå till väga för att visualisera så pass högupplöst 
geovisuell data som SCB:s statistik över Sveriges postnummerområden.  
 

2.2 Syfte 
Det finns i Sverige 9019 postnummerområden. Ett så stort antal regioner kan bli mycket 
beräkningstungt att visualisera, så den viktiga frågan är att ta reda på hur man i Flash-miljö 
med hjälp av GAV kan visualisera stora mängder data och hitta en lösning som gör att en 
användare kan ta del av all data på ett smidigt sätt, även om inte allt kan visualiseras 
samtidigt. 
 

2.3 Datahantering 
Statistiken över postnummerområdena är lagrad i ett excel-dokument (figur 2.1). Varje 
kolumn i kalkylbladet representerar en parameter, såsom befolkningsmängd, genomsnittlig 
inkomst, åldersfördelning med mera, och varje rad representerar ett postnummerområde. En 
av kolumnerna är postnumret som då används för att identifiera varje rad. Vidare finns en 
kolumn med kommun-id, som kan identifiera vilken kommun och vilket län postnumret hör 
till, vilket används för att filtrera datamängden när en ny karta läses in. Titelraden i 
dokumentet används för att identifiera de olika parametrarna och för att namnge rubriker med 
mera i applikationen. 
 

 
Figur 2.1: Kalkylblad med statistik för postnummerområden 
 

2.4 Applikationen 
SCB Postnummer använder sig av ett flertal standardkomponenter från GAV. Huvudvyn är 
uppdelad i två delar där den vänstra alltid visar en karta, medan man i den högra kan, genom 
att klicka på olika flikar, välja mellan att visa en till karta, ett spridningsdiagram samt en 
tabell. Det finns även en parallella koordinater-komponent i nedre delen av applikationen. En 
mer utförlig beskrivning av dessa komponenters funktionalitet ges i kommande underkapitel.  
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Antalet postnummerområden är mycket stort och det är svårt att visualisera dem alla på en 
och samma gång. Genom att dela upp områdena i mindre grupper, kan man möjliggöra 
visualisering av statistiken, om än inte för alla områden samtidigt. De grafiska komponenterna 
kan bli för beräkningstunga att rendera om antalet områden är för stort, så därför testades ett 
par olika indelningar, dels efter kommuntillhörighet och dels efter länstillhörighet. Antalet 
postnummer per kommun är i de flesta fall betydligt färre än per län, bortsett från 
befolkningstäta kommuner som Stockholm, med till ytan mycket små postnummerområden. 
Detta har fördelen att komponenterna snabbt kan renderas men gör samtidigt att användaren 
blir begränsad, då just jämförelser mellan kommuner kan vara av intresse. Är användaren 
intresserad av skillnader mellan till exempel Norrköping och Linköping, som är två stora 
tätorter angränsande till varandra, blir det svårt att göra en jämförelse då dessa kommuners 
data inte kan visualiseras samtidigt. Vidare blir det svårt att hitta en enkel och lättanvänd 
lösning för hur val av visad kommun ska utföras, då det finns 290 kommuner, vilket inte är 
enkelt att göra ett smidigt menysystem för. 
 
Istället föll valet på att försöka visualisera statistiken för ett län i taget, vilket gör att antalet 
kartor att skifta emellan begränsas till 21 stycken. Applikationen startar med att visa statistik 
för Östergötlands län, och har då vid uppstarten filtrerat fram de data som hör till 
Östergötland ur den stora datamängden. Applikationen använder flera visualiserings-
komponenter, som koropletkarta, spridningsdiagram, tabell och parallella koordinater som 
beskrivs mer ingående i följande avsnitt (figur 2.2). För möjlighet att se all data för samtliga 
markerade regioner går det att via menyn få upp en ruta som listar dessa regioners data. När 
antalet regioner är stort är det bra att utnyttja så stor del av skärmen som möjligt för 
visualisering. Därför finns det en möjlighet till fullskärmsläge, så att delar av skärmen som 
vanligtvis går till webbläsarens menyer och annat, utnyttjas i applikationen. 
 

 
Figur 2.2: Översikt över applikationen. I vänster vy syns detaljkartan. I höger vy visas ett 
spridningsdiagram. Höger vy kan växla mellan denna komponent, en översiktskarta samt en datatabell. I 
nedre vyn syns parallella kordinater utan linjer, men med histogram. 
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2.4.1 Karta 
Kartan är en vanlig och mycket användbar komponent för visualisering av geovisuell data. 
Regionsgränser ritas ut och varje region färgläggs sedan utifrån regionens värde på den 
parameter som man har valt att visualisera för tillfället (figur 2.3a). Denna typ av komponent 
kallas för en koropletkarta. Kartan gör att användaren lättare kan hitta och sätta informationen 
i ett sammanhang, förutsatt att denne är bekant med det geografiska område som visas.  
 
Som ovan nämnts har postnummerområden delats upp i 21 olika delar, ett för varje län. Att 
visualisera alla 9019 regioner samtidigt i kartan skulle överbelasta datorn och det skulle bli 
svårt att arbeta med så många små regioner. Kartan anpassar sig efter regionerna som visas så 
att de i stort sett fyller upp vyn. Via menyn överst i applikationen går det att välja vilket län 
som ska visualiseras och den tillhörande karta laddas då in från en filserver. Datan filtreras 
automatiskt efter vilket län som har valts så att rätt statistik kopplas till rätt region.  
 
Även om antalet regioner som visas samtidigt minskar rejält genom länsuppdelningen så är 
det fortfarande ett rätt stort antal regioner för de mer tätbefolkade länen. Medan Gotlands län 
endast har 52 postnummerområden så har Stockholms län så många som 1843, vilket medför 
att det är svårt att särskilja regioner från varandra. För att lösa detta finns det möjlighet att 
zooma och panorera i kartan, för att kunna få detaljinformation för just det område man är 
intresserad av. Om kartan är mycket inzoomad kan man lätt tappad känslan för var på kartan 
man är och inte riktigt veta vilken region som är vilken. För att avhjälpa detta finns Google 
Maps integrerat i kartan som ett underliggande lager under regionerna. [8] Google Maps är en 
karttjänst som visar ortsnamn, vägar, sjöar med mera. Detta lager är anpassat så att det 
zoomas in lika mycket som resten av kartan, och har den fördelen att detaljrikedomen ökar ju 
mer inzoomad kartan är. Med hjälp av ett skjutreglage överst i kartvyn styrs opaciteten på de 
färgade regionerna, så att användaren kan välja själv hur tydligt Google Maps ska synas 
genom de färgade polygonerna (figur 2.3b). Med denna teknik går det att bibehålla en god 
uppfattning om var i länet man tittar vilket gör det mycket lättare att hitta till ett specifikt 
postnummerområde. Det finns möjlighet att i den högra vyn visa samma karta, men som då 
används som översiktskarta, medan den vänstra vyns karta används som analyskarta.  
 
I kartvyn finns ett antal kontroller, utöver opacitetsreglaget. I rullgardinsmenyn går det att 
välja vilken parameter som ska användas för att färga regionerna. Vidare finns en färgskala 
och ett par knappar som användaren kan använda för att justera färgval och färgningsintervall 
för kartan, för att få den på ett sätt som denna tycker passar bäst. Det går även att ändra så att 
Google Maps visar sattelitfoton istället för kartor, samt helt stänga av detta lager. Genom att 
göra de färgade regionerna helt genomskinliga, kan man betrakta enbart Google Maps (figur 
2.3c).  
 

 
Figur 2.3: Från vänster: a) Karta utan Google Maps. b) Karta med både regioner och Google Maps 
synligt. c) Enbart Google Maps. 



 5 

 

2.4.2 Parallella koordinater 
Parallella koordinater är en visualiseringskomponent som kan representera multidimensionell 
data. [9] Komponenten har ett flertal axlar som var och en representerar en parameter i 
datamängden som används i applikationen. Axlarna skalas ofta, som i det här fallet, linjärt 
mellan med det minsta och största värdet parametern har i datamängden. Varje region 
representeras av en linje som skär axlarna på det ställe som motsvarar regionens värde (figur 
2.4a). En stor fördel med parallella koordinater är möjligheten att representera ett stort antal 
parametrar samtidigt för en stor mängd regioner. Ibland vill användaren fokusera på ett 
begränsat antal parametrar så därför finns möjligheten att via komponentens kontrollpanel 
ställa in vilka axlar som ska visas. Genom att studera fördelningen av linjer för de olika 
axlarna kan man se mönster och trender. Regioner som avviker från de övriga kan vara av 
intresse då de ofta representerar extremvärde. Man kan då få reda på vilka postnummer det 
gäller för att kunna ta reda på vad som skiljer det mot övriga. 
  
Det går att filtrera linjerna med hjälp av skjutreglage som finns i botten och toppen av varje 
axel, för att ge fokus åt de regioner som uppfyller vissa kriterier. Genom att filtrera på flera 
axlar går det att urskilja regioner som uppfyller mycket specifika krav. Enbart linjerna för de 
stationer som uppfyller kraven visas. Kartan, spridningsdiagrammet respektive tabellen 
uppdateras automatiskt, så att även de enbart visar de stationer som uppfyller filtrerings-
villkoren. Vidare går det att markera stationer, genom att klicka på de linjer som man är 
intresserad av. Om det finns många linjer som korsar den punkt användaren klickar på, 
markeras alla underliggande linjer. I SCB Postnummer är linjerna avstängda som standard, då 
vissa län har så pass många regioner att antalet linjer som ska ritas ut kan utgöra en för stor 
belastning på vissa datorer (figur 2.4b). Via kontrollpanelen kan användaren själv slå på och 
av linjelagret, efter eget behag. Om länet som visas har över 1000 områden visas en varning 
om att linjerna kan ta tid att rendera så att användaren vet varför applikationen börjar bli 
långsam. 
 
Utöver linjerna finns även ett lager med ett histogram för varje axel som visar regionernas 
fördelning. Antalet staplar i histogrammet är justerbart via kontrollpanelen, och genom att 
klicka på en stapel markeras alla regioner vars värden ligger i stapels intervall. Histogrammen 
är användbara för att markera större grupper av stationer med något gemensamt, t ex hög 
köpkraft, för att sedan kunna se i kartan vilka delar av ett län som har detta gemensamt, t ex 
vissa tätorter.  
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Figur 2.4: Parallella koordinater a) Med linjelagret påslaget. b) Med linjelagret avslaget. Enbart 
markerade regioners linjer visas. 
 

2.4.3 Spridningsdiagram 
Ett spridningsdiagram visar hur två parametrar i datamängden förhåller sig till varandra. 
Diagrammet har en vertikal och en horisontell axel som skalas utifrån de parametrar de är 
kopplade till (figur 2.5). Varje region representeras av en cirkel som ritas ut där dess värden 
för de två axlarna skär varandra. Ytterligare två parametrar kan representeras av cirkelns 
storlek och färg. Färgen är densamma som regionerna har i kartkomponenten. Spridnings-
diagrammet är användbart för att hitta de regioner som skiljer sig från mängden, och ligger för 
sig själv i diagrammet. Då vissa län har väldigt många regioner, kan det bli svårt att urskilja 
cirklarna från varandra när det ligger tätt. För att avhjälpa det finns det en möjlighet att zooma 
in på det område användaren är intresserad av, genom att håll in vänster musknapp och dra ut 
en rektangel för att avgränsa det område man vill titta närmre på. På så sätt går det att få en 
mer detaljerad överblick över olika mindre grupper av postnummerområden som har snarlika 
värden. Användaren kan även själv skala om storleken på cirklarna, då genomsnittstorleken 
varierar rätt kraftigt beroende på hur värdena är fördelade för den aktuella parametern. Precis 
som regioner kan markeras i kartan, kan de markeras genom att klicka på dess cirkel i 
diagrammet. Markerade cirklar får en svart ring runt sig och dess postnummer visas ovanför. 

2.4.4 Tabell 
En tredje komponent som kan visas i den högra delen av huvudfönstret är en tabell. Tabellen 
påminner i sitt utseende om ett kalkylblad och visar data i textformat för samtliga regioner. 
Vid filtrering i parallella koordinater uppdateras tabellen automatiskt att visa enbart de 
regioner som uppfyller filtreringsvillkoren. Då informationen är i textformat är det inte helt 
lätt att få en överblick, men komponenten är bra i det avseendet att den ger tillgång till all 
information för de regioner man är intresserad utav. Från start är tabellen sorterad efter den 
första kolumnen, regionernas postnummer, från lägsta till högsta värde. Som användare kan 
man välja att sortera efter andra parametrar, genom att klicka på tabellens kolumnrubriker. 
Genom att klicka en andra gång på en kolumnrubrik sorteras tabellen från högsta till lägsta 
värde istället. 
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Figur 1.5: Spridningsdiagram, som visar en tydlig koppling mellan andelen universitetsutexaminerade 
och den genomsnittliga köpkraften i Östergötland. Storleken på cirklarna representerar innevånarantal. 
 
 

2.5 Resultat 
Genom att dela upp postnummerområdena länsvis, kommer varje grupp av regioner ner på en 
mer hanterbar nivå. Möjligheten att jämföra postnummerområden i hela Sverige försvinner, 
men då antalet län är begränsat till 21 stycken, blir grupperna av regioner fortfarande relativt 
omfångsrika. Stockholms län har störst antal postnummerområden, med 1843 stycken. Det 
visade sig fungera bra att visualisera även ett så stort antal regioner samtidigt, vilket var något 
som jag inte var säker på innan utvecklandet av applikationen påbörjades. Kartan och 
spridningsdiagrammet ger en översiktlig bild över alla regioner men ger även användaren en 
möjlighet att zooma in på intressanta områden, för att studera en mer begränsad grupp av 
regioner. Val av län att visualisera är smidigt genomfört med ett enkelt val i menysystemet, så 
användaren kan utan problem vandra runt i hela Sverige, utan att behöva starta andra 
applikationer eller gå till andra webbsidor, vilket förbättrar användbarheten markant. Med 
hjälp av integreringen av Google Maps i kartan förbättras möjligheten till att hitta eftersökta 
regioner och känna igen sig i omgivningen. Detta är mycket användbart i denna applikation då 
postnummerområdena ofta är mycket små i förhållande till länet, vilket gör att användaren 
ofta arbetar på en mycket inzoomad nivå. Där utgör Google Maps ett stöd för användaren 
genom att visa ortsnamn, sjöar, vägar med mera. 
 

2.5.1 Framtida förbättringar 
Genom att dela upp postnummerområdena efter länstillhörighet minskar antalet regioner per 
datamängd tillräckligt mycket för att det ska gå att visualisera. Dock är det inte säkert att man 
enbart vill jämföra regioner inom ett och samma län, vilket inte går att göra med nuvarande 
lösning, utan att byta karta. En idé för att lösa detta är att dela upp områdena i många mindre 
delar. Man låter sedan programmet med hjälp av en passande indexering av kartdelarna, räkna 
ut vilka delar som behöver laddas in beroende på vad som syns i kartvyn för tillfället. När 
användaren sedan zoomar eller panorerar i kartan, läses de nya kartdelar som behövs in 
automatiskt. På så sätt begränsas inte användningen av länsgränserna utan kan fokusera på 
valfritt område av postnummer.  
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Ett problem som kan uppstå är när kartan zoomas ut och en större andel av postnummer-
områdena blir synliga, vilket kan leda till att fler regioner än datorn klarar av ska visualiseras. 
Då är vi åter vid det ursprungliga problemet, nämligen hur man kan visualisera över 9000 
regioner. För att lösa detta kan ett system med kartor med olika hög detaljrikedom användas. 
När hela Sverige visas kan t ex en karta med kommunregioner användas för att sedan övergå 
till att använda kartor med mindre områden som stadsdelar och postnummerområden, vid mer 
inzoomade nivåer.  
 

3 RoadWizard 
 

3.1 Bakgrund 
I Sverige finns under vintermånaderna ett stort behov av väghållning. Snönederbörd är 
vanligt, speciellt i norra Sverige, vilket kan leda till drivbildningar, snömodd, isbildning med 
mera. Vidare är det vanligt med ishalka och frost, vilket är en vanlig orsak till trafikolyckor, 
speciellt under vår och höst när många bilister inte har vinterdäck på bilen. Dessa fenomen 
kan ha flera orsaker, med det gemensamt att vatten fryser på vägbanan och skapar en 
beläggning av is som kan vara svår att se som förare. Det kan exempelvis bero på underkylt 
regn, det vill säga flytande nederbörd som håller en temperatur på noll grader eller högre, 
medan den omgivande luften eller vägbanan har en temperatur under fryspunkten. Detta kan 
då ge ett tunt islager på vägbanan vilket gör den mycket hal. Detsamma gäller om det ligger 
vatten på vägbanan sen tidigare och temperaturen sjunker. En annan anledning till halt väglag 
är frost. Frost uppstår när luften är mättad med vattenånga, vilket leder till att vatten 
kondenseras och fälls ut mot kalla ytor. Luftens förmåga att innehålla vattenånga är beroende 
av dess temperatur; lägre temperatur gör att luften mättas lättare. Det är således av högsta vikt 
att veta daggpunkten, den temperatur där vatten kommer kondenseras för en viss luftfuktighet. 
Om vägytans temperatur underskrider daggpunkten finns risk för frostbildning på vägen.  
 
Vägverket, som står för underhåll, skötsel och röjning av de allmänna vägarna, har placerat 
runt 750 mätstationer utmed Sveriges vägar för att kunna få kontinuerlig information om 
vägarnas status, för att kunna utröna när det är risk för väderrelaterade problem i trafiken. 
Stationerna består av en enklare mast på runt 5 meter som står bredvid banan. Den mäter 
nederbörd, snöfall, vägens yttemperatur, lufttemperatur, vattenmängd på vägbanan, 
vindhastighet med mera.  
 
Vid halka eller snöoväder krävs det att väghållningsfordon snabbt kan komma ut på vägarna 
för att ploga bort snö, salta med mera. Därför är det värdefullt att i förväg få kännedom om 
var det är risk för halka, storm och andra väderförhållanden. Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut (SMHI) utvecklar ett flertal vädertjänster åt vägverket, för övervakning 
av väder- och väderförhållanden. [10] SMHI har tidigare i samarbete med Jern och Lundblad 
utvecklat ett visualiseringsverktyg som denna applikation delvis bygger på. [11] 
 

3.2 Syfte 
Denna del av examensarbetet har bestått i att utveckla en prototyp för ett övervakningsverktyg 
för data från ovan nämnda mätstationer. Förutom mätstationernas observationsdata som 
genereras varje timme, beräknar SMHI prognoser för hur vädersituationen kommer att bli vid 
de olika stationerna. Varje hel timme genereras en prognos över väderförhållandena, för varje 



 9 

timme under de kommande sex timmarna. Vidare genereras var sjätte timme en dygnsprognos 
som ger beräknade värden för var och en av de 24 kommande timmarna. Med hjälp av 
prognoserna, som bygger på de aktuella observationerna som mätstationerna rapporterar in, 
vill man skapa ett visualiseringsverktyg som kan ge förvarningar om när risken för halka och 
andra farliga vägförhållanden är överhängande. Dels ske det gå att få en överblick över alla 
stationer för att snabbt kunna se vilka stationer som är av intresse, dels en möjlighet att få ut 
mer detaljerad information av stationer valda av användaren. 
 

3.3 Datahantering 
Vägverkets mätstationer rapporterar varje timme in väderförhållanden, t ex vindhastighet, 
temperatur på vägbanan och mängd fallen nederbörd sen förra timmen. Informationen från 
samtliga stationer skickas samlad i en textfil till en server på SMHI. SMHI:s prognoser 
beräknas utifrån den nyaste tillgängliga observationsdatan som levererats från mätstationerna. 
Dels genereras en sextimmarsprognos som ger information om stationernas prognostiserade 
väderförhållanden varje hel timme. Dessa tar vanligtvis 45-50 minuter att beräkna vilket gör 
att de oftast finns tillgängliga en stund innan nästkommande hel timme. SMHI beräknar 
dessutom, utifrån observationsdata, 24-timmarsprognoser. Dessa tar längre tid att beräkna och 
genereras därför var sjätte timme. Prognosdatan laddas även den upp i textfilsformat till 
samma server som stationernas observationsdata. 
 
Varje mätstation identifieras med ett unikt femsiffrigt id-nummer, som i datafilen följs av ett 
antal mätvärden. Programmet läser in hela filens innehåll till en textsträng som sedan behöver 
delas upp för att möjliggöra åtkomst av informationen. Varje stations data skiljs åt med ett 
radbrytningstecken, så först delas strängen upp i delar med en rad var. Varje rad innehåller en 
stations alla parametrar separerade med semikolon. Varje rad delas därför upp i dess mindre 
beståndsdelar, där det första värdet är mätstationens id. Andra värdet anger vilken tidpunkt, i 
UTC-format, som väderinformationen gäller för. En timme adderas vid inläsningen till 
klockslaget för att få svensk tid och vid behov justeras den efter sommartid. Detta görs än så 
länge explicit i koden vilket kräver att programmeraren justerar detta när det är dags att vrida 
fram eller tillbaka klockorna. I en färdigutvecklad produkt vore det givetvis nödvändigt med 
en automatisk funktion som anpassar tidsjusteringen efter vilken tid på året det är. Med hjälp 
av id- och tidsparametrarna kan data unikt identifieras och lagras på rätt plats i en såkallad 
datakub, en tredimensionell datastruktur som innehåller all data. 
 

3.4 Applikationen 
Huvudsyftet med applikationen är att kunna se i förväg, med hjälp av prognoserna, om det 
finns risker för vissa väderförhållanden inom det närmsta tidsspannet. Därför är det bra att 
dels kunna ha en översikt över alla stationer, för att snabbt kunna se var intressanta områden 
är, och dels en möjlighet till mer detaljerad information för de stationer som man är 
intresserad av. För att få en snabb överblick används en koropletkarta som kan visa 
information för alla stationer samtidigt (figur 3.1). Vidare används två olika meteogram, som 
är en vanlig visualiseringsform för väderdata, för mer ingående analys av stationerna. Vidare 
finns som stöd en datatabell samt parallella koordinater. De olika komponenterna beskrivs 
mer ingående längre fram i rapporten. 
 
När applikationen startas laddas mätstationernas senaste 24 timmars observationer, den 
senaste sextimmarsprognosen, samt de fyra senaste 24-timmarsprognoserna in. Då data 
kontinuerligt genereras och applikationen kan stå igång under lång tid krävs det att 
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informationen uppdateras med jämna mellanrum. Därför gör programmet en automatisk 
inläsning av de senaste filerna två minuter över varje hel timme, då det vanligtvis är vid varje 
hel timme som en ny observation, samt en ny sextimmarsprognos har lagts upp på servern. 
Det finns även möjlighet att utföra en tvingad uppdatering av data genom att välja 
”uppdatera” i menysystemet.  
 
När datafilerna läses in från servern utgår programmet ifrån den tidpunkt då filerna är 
skapade, för att avgöra vilka av de många datafilerna som ska läsas in. Det finns därför inget 
bra sätt att vid inläsningen avgöra om det faktiskt är rätt filer som används. Då och då händer 
det att vissa filer inte levereras som de ska eller att data för vissa mätstationer saknas. Om en 
hel datafil saknas kommer applikationen att läsa in en annan äldre istället. Dessa fel hanteras 
inte vid inläsningen utan tas hänsyn till vid renderingen av de visuella komponenterna. Om en 
hel fil, en viss station, eller ett visst tidssteg saknas utnyttjar programmet tidsparametern som 
följer med varje stations data för att avgöra om och hur den aktuella informationen ska 
representeras. Mer om detta kan läsas i beskrivningen av komponenterna nedan. 
 
I applikationens bottenlist finns ett skjutreglage som kontrollerar för vilket tidssteg som data 
ska visualiseras. För de sju första tidsstegen tas data från sextimmarsprognosen (den 
innehåller observationsdata, samt prognosdata för sex timmar framåt som bygger på nämnda 
observation). När reglaget skjuts längre åt höger kommer applikationen att använda data från 
den senaste 24-timmarsprognosen. Man får med denna lösning en exaktare prognos för de sex 
första timmarna då 24-timmarsprognosen, som skapas var sjätte timme, kan vara äldre än den 
korta prognosen som beräknas varje timme. Det, att prognoserna skapas olika ofta, leder 
också till att skjutreglaget inte alltid ska vara lika långt. När data läses in kontrolleras hur står 
förskjutningen är mellan de två prognoserna, och antalet steg i skjutreglaget beräknas. Om då 
till exempel den senaste 24-timmarsprognosen inte levererades till servern som den ska så blir 
resultatet enbart att den förra prognosen används istället och antalet steg i reglaget blir färre. 
 
Vidare finns det en möjlighet att markerar mätstationer för att få se detaljerad information om 
dem. De kan markeras dels i kartan, dels i parallella koordinater samt i tabellen. För valda 
stationer kan sedan meteogram ses i den högra vyn. För att skifta mellan vanligt meteogram, 
24-timmarsmeteogram samt tabell, väljer man i en rullgardinsmeny uppe till höger. Det finns 
även en knapp för rensning uppe i menylisten. Genom att klicka på den avmarkeras alla 
stationer samt eventuella filtreringar och sorteringar i parallella koordinater respektive 
tabellen nollställs. Det finns även en möjlighet att spara och läsa in inställningar över vilka 
stationer som ska vara valda. Om en användare ofta vill övervaka samma stationer slipper 
denne då leta upp stationerna varje gång applikationen används. I parallella koordinater finns 
en möjlighet att filtrera stationer efter vilket värde de har på olika parametrar. Kartan 
respektive tabellen uppdateras automatiskt till att enbart visa de stationer som uppfyller 
filtreringsvillkoren. 
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Figur 3.1: Översikt över RoadWizard, med kartan i byvindsläge och Finspångs 24-timmarsmeteogram 
synligt. 

3.4.1 Karta 
Kartan är användbar för att visa mätstationerna på sina geografiskt rätta platser utmed 
vägnätet, men stationernas data har i övrigt ingen koppling till geografiska områden. Därför 
har hela kartan en och samma färg, men Sveriges kommungränser ritas ut för att underlätta 
igenkännande (figur 3.2a). Stationerna representeras av färgade cirklar eller pilar. Om data 
saknas för en station ritas istället ett svart kryss ut för att markera att något är fel med 
rapporteringen från den stationen. När stationer filtreras bort med parallella koordinater 
uppdateras kartan direkt så att bara de återstående stationerna ritas ut på kartan.  
 
Kartan används för att kunna visa alla stationer samtidigt. Man kan med hjälp av 
kommungränserna snabbt hitta till den del av landet som man som användare är intresserad 
av. Då produkten riktar sig till vägverket, finns även möjligheten att rita ut ett vägnät över 
kartan (figur 3.2b). Vägverkets medarbetare är ofta väl insatta i var de större vägarna finns i 
Sverige och ungefär var olika mätstationer är placerade, vilket gör att de snabbare kan 
lokalisera en viss eftersökt mätstation med vägnätet synligt. Kartan har sex olika lägen, för att 
avläsa viktig information, där stationerna färgas utifrån olika parametrar, varav två lägen även 
representeras av vindpilar istället för cirklar. Färgscheman för de olika lägena är valda efter 
SMHI:s standard. 
 
Yttemperatur 
I detta läge färgas stationerna utifrån yttemperaturen för det aktuella tidssteget. Det som är 
viktigt är att få information om ifall temperaturen på vägbanan ligger i det intervall som ger 
en hög risk för halka eller frostbildning. Stationer vars yttemperatur överstiger 3°C färgas 
svarta. För temperaturer mellan 1,1°C och 3°C färgas stationerna röda, och för temperaturer 
mellan 1°C och -2°C färgas de blåa. Det är för dessa temperaturintervall som risken för halt 
väglag är störst, så de färgas olika för att en användare lätt ska kunna se berörda områden. För 
temperaturer under -2°C färgas stationerna vita. 
 
Kondens/Frost 
Kondens är vatten som fälls ut ur luften mot kalla ytor då luften är mättad på vattenånga. 
Frost bildas då kondensen fryser vid kontakt med den kalla ytan, och bildar ett tunt islager. 
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Den temperatur som representerar brytpunkten där vatten kondenseras kallas för daggpunkt 
och beror på olika parametrar som luftfuktighet och lufttryck. Om vägens yttemperatur är 
lägre än daggpunkten finns risk för att vatten fälls ut och frostbildning uppstår, varför detta 
kartläge visar vilka stationer som ligger i riskzonen. Om vägbanans temperatur överstiger 
daggpunkten är risken för frost liten och stationen färgas svart. Om den understiger 
daggpunkten men fortfarande är över 0°C markeras stationen som blå, vilket representerar 
risk för att kondens bildas på vägbanan, dock ej i fryst form. Det tredje fallet är då 
yttemperaturen understiger daggpunkten samt är under 0°C. Vid dessa stationer finns en risk 
för frostbildning, och dessa stationer färgas vita. 
 
Ishalka 
I detta läge varnas för ishalka. Ishalka kan uppstår då det finns vatten på vägen, från t ex ett 
regnfall eller smält snö, och yttemperaturen understiger 0°C. För detta kartläge färgas 
stationerna vita om det finns vatten på vägbanan samtidigt som vägens temperatur understiger 
0,5°C. I andra fall färgas stationerna svarta. Anledningen till att gränsen är satt aningen över 
0°C är att temperaturen kan vara på väg ner snabbt vilket gör att användaren blir varnad lite i 
förväg. Dessutom kan det finnas en viss felmarginal för värdena. I samråd med medarbetare 
på SMHI har vi kommit fram till att prognoserna oftare visar sig vara rätt när de i efterhand 
jämförs med observationer, när gränsen är satt till 0,5°C. 
 
Nederbörd 
Detta läge visar vilken typ av nederbörd, om någon, som förekommer vid stationerna. Svart 
färg representerar frånvaro av nederbörd. Blå färg står för vanligt regn, röd för underkylt regn 
och rosa betyder snöblandat regn. Slutligen representeras snö med vit färg. 
 
Medelvind och byvind 
Dessa två lägen är lite skilda från de övriga. Då de visar medelvinds- respektive 
byvindshastighet låter de sig inte representeras så bra med enbart en färg. När det gäller vind 
är det intressant att veta varifrån det blåser samt med vilken styrka, varför punkterna ersätts 
med pilar, egentligen avlånga tringlar, när något av dessa två lägen är aktiva (figur 3.2c). 
Pilen riktas för att visa vindriktning med en precision på tio grader. I meteorologiska 
sammanhang anges vindriktning efter varifrån vinden kommer, inte vartåt den blåser vilket 
många tycker är intuitivt. Med dessa pilar ser man tydligt hur vinden går då de är riktade i 
luftens flödesriktning. Pilarna färgsätts efter värdet på den vindparameter som ska 
visualiseras. SMHI använder sig av en standardiserad benämning av olika vindhastigheter 
som här används för att färgsätta vindpilarna på ett bekant sätt. [12] De tre lugnaste nivåerna 
för vindhastigheten, upp till 7,9 m/s, färgas med nyanser av blått, medan de fyra översta 
nivåerna färgas med röda nyanser. På så sätt går det snabbt att se var det låser kraftigt då de 
röda och blå färgerna skiljer sig tydligt från varandra. 
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Figur 3.2: Från vänster: a) Karta utan vägnät. b) Karta med vägnät. c) Karta med vindläget påslaget. 

     

3.4.2 Meteogram 
Ett meteogram är en vanlig och kraftfull visualiseringsmetod för väderdata (figur 3.3). Det är 
ett diagram där linjer och staplar tillsammans kan representera flera parametrar över tid. 
Meteogrammen används för att studera mer i detalj hur prognoserna ser ut för en viss station. 
Upp till sex meteogram kan visas samtidigt. Om fler än sex stationer är markerade kommer 
meteogram för de sex först valda att visas. Applikationen har två olika varianter av 
meteogrammet, ett som visualiserar sextimmarsprognosen, samt ett som visar mer omfattande 
data för upptill 24 timmar bakåt resp. framåt i tiden.  
 
Meteogrammens vänstra vertikala axel visar en temperaturskala, medan den högra visar 
mängd fallen snö i cm. Under den horisontella axeln visas för vilket klockslag som linjernas 
värde gäller. Överst skrivs mätstationens namn och id-nummer ut. En streckad horisontell 
hjälplinje ritas ut i svart där temperaturen är noll grader för att tydliggöra den gräns som är 
viktig för avgörandet om halka kommer att uppstå. Meteogrammen har även ett rutnät som 
bakgrund som underlättar avläsning på axlarna. Tre linjer visas alltid i meteogrammen. En 
svart linje visar luftens temperatur över tiden, en blå linje representerar vägens yttemperatur 
och en röd linje visar daggpunkten. Med hjälp av dessa linjer är det lätt att se när halkrisken är 
stor då man kan se för vilka klockslag som den röda linjen gör över den blåa samt var de 
ligger i förhållande till fryspunkten. Vid eventuellt snöfall ritas en gull linje ut. Den visar den 
ackumulerade fallna snömängden, så användaren kan se vad den prognostiserade maximala 
snömängden på vägen kommer vara vid olika klockslag. 
 
Linjerna ritas ut utifrån vad prognoserna respektive observationen har för värden vid de olika 
klockslagen. Det kan vara svårt att se exakt vilka värden som en position på linjen motsvarar. 
För att avhjälpa det dyker en tooltip, en liten faktaruta, upp när muspekaren är i närheten av 
en datapunkt på en linje. Denna skriver ut exakt vilka värden linjerna har för det aktuella 
tidssteget. En lodrät linje följer också med muspekaren när man flyttar den över 
meteogrammet och hjälper användaren att läsa av tiden på den nedre axeln. Speciellt i 24-
timmarsmeteogrammet, som kan visa många linjer samtidigt, kan det vara svårt att avgöra 
vilka linjer som hör ihop samt vilka positioner på linjerna vars värden visas i tooltipen. Därför 
ritas det ut små punkter, för aktuellt tidssteg, på de linjer vars värden visas i tooltipen, så att 
man kan urskilja dem från övriga linjer (figur 3.3). 
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Sextimmarsmeteogram 
Denna version av meteogrammet, som använder den kortare sextimmersprognosen, visar även 
med hjälp av staplar och tillhörande text hur mycket snö som fallit under varje timme. Linjens 
värde för ett visst klockslag motsvarar summan av de staplar som finns fram tills dess. Detta 
meteogram har även ett par ikoner under varje tidssteg. En ikon med en sol och moln på visar 
hur molnigt det är i åttondelar, som ett tårtdiagram. Vidare visar en pil åt vilket håll det 
kommer blåsa och under denna anges hur kraftig blåsten kommer vara (figur 3.3). Dessa 
ikoner finns inte i 24-timmarsmeteogrammet. Detta på grund av att denna version av 
meteogrammet är mer omfattande när det kommer till hur mycket data som kan visas, så 
staplar och ikoner skulle hamna över varandra utan möjlighet att skilja dem åt. Om något av 
riskkriterierna för frosthalka, ishalka eller kondens, som är beskrivna i avsnitt 3.4.1, uppfylls 
för ett tidssteg markeras det med en cirkel nere vid den horisontella axeln. Cirkeln färgas röd 
för ishalka, vit för frosthalka samt blå för kondens. 
 
 

 
Figur 3.3: Sextimmarsmeteogram för två olika stationer som tillsammans visar linjer, staplar, 
varningscirklar, hjälppunkter samt tooltip. 
 
24-timmarsmeteogram 
Den utökade version av meteogrammet möjliggör visualisering av mycket data på en gång 
(figur 3.4). Det visar båda observationsdata och prognosdata för valda stationer. Linjerna 
färgsätts efter samma mall som i sextimmarsmeteogrammet, i svart, rött, blått och vitt. 
Standard för meteogram är att använda streckade linjer för att visa prognosdata, så för att 
skilja de olika typerna åt används heldragna linjer för observationsdata. Observationsdata för 
de 24 senaste timmarna används för att rita ut linjer för de olika parametrarna. Man får då en 
möjlighet att se hur väderförhållandena har varit under det senaste dygnet. Komponenten kan 
även visa de fyra senaste 24-timmarsprognoserna. När dessa meteogram skapas visas enbart 
den senaste prognosen, men möjlighet finns att visa eller dölja de fyra prognoserna med hjälp 
av kryssrutorna under meteogrammen. Vid kryssrutorna står det vilka tider och datum som de 
gäller för, så användaren kan se hur långt framåt i tiden prognoserna sträcker sig. Att visa 
linjerna för alla fem 24-timmarsintervall samtidigt kan lätt bli rörigt, men de har var och en 
positiva egenskaper. Observationsdata är intressant att se för att kunna avgöra om resultatet 
faktiskt blev som prognoserna hade förutspått. Möjligheten att visa äldre prognoser är bra i 
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det avseendet att de till viss del överlappar observationen, vilket gör att man lätt kan se hur 
stor avvikelse det är mellan de olika linjerna. 
 
Den nyaste prognosen sträcker sig upp till ett dygn framåt i tiden vilket gör att användaren i 
god tid kan upptäcka vilka tidpunkter det är risk för dåligt väglag. Möjligheten att visa flera 
prognoser samtidigt gör, förutom att man kan jämföra med observationsdatan, det möjligt att 
jämföra dem sinsemellan. Detta är bra både för vägverket som kan lära sig hur stora fel 
prognoserna brukar ha i genomsnitt, samt för SMHI som också har nytta av att se vilka fel 
prognosen har för att försöka hitta förbättringar för sina prognosberäkningar. 
 

 
Figur 2.4:  24-timmarsmeteogram med observationens samt en av fyra prognosers linjer synliga. 
 

3.4.3 Parallella koordinater 
Parallella koordinater fungerar som beskrivet i avsnitt 2.4.2, dock används en enklare version 
i denna applikation. Då antalet visualiserade stationer är konstant och inte överstiger 750 
stycken kan linjerna visas hela tiden, varför funktionen att kunna stänga av linjerna inte finns 
med.  Det finns inte heller något histogramlager. Vid start visas endast tre axlar, för vägens 
yttemperatur, daggpunkten samt fallen snömängd. Detta då de är de mest relevanta 
parametrarna för vägverket, för att kunna bedöma risker för halt väglag. Om en linje avviker 
kraftigt från övriga linjer kan det vara ett extremvärde, men det kan även indikera att det är 
något fel på mätstationen, vilket också är viktigt att veta så att service snabbt kan utföras. 

3.4.4 Tabell 
En tabell kan visas istället för meteogrammen i den högra delen av applikationen. Den 
fungerar i stort sett som beskrivet i avsnitt 2.4.4, men med en viss skillnad. Vägverkets 
representanter tyckte det var osmidigt att behöva leta upp var i tabellen de markerade 
stationernas rader finns, så därför har en anpassad sortering implementerats. Om en station 
markeras, i tabellen eller i någon av de andra komponenterna, placeras den högst upp i 
tabellen, medan övriga stationer är kvar i samma sortering som tidigare. På så sätt kan 
användaren snabbare få informationen om de stationer denne är intresserad av. 
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3.5 Resultat 
Under arbetets gång har jag haft kontinuerlig kontakt med den produktansvarige och min 
handledare på SMHI och den produktansvarige har i sin tur haft kontakt med Vägverkets 
representanter. Varje gång applikationen har förändrats har den lagts upp på en testserver där 
vi på SMHI har kunnat testa den för att sedan läggas upp på SMHI:s produktsidor där 
Vägverkets representanter har kunnat se och testa de nya funktionerna. Genom den 
produktansvariges kontinuerliga e-mailkontakt med vägverket har vi hela tiden fått respons på 
och förfrågningar om nya funktioner, vilket har lett till att funktionaliteten i komponenterna 
har anpassats efter deras behov. Kartan ger en snabb överblick där användaren snabbt genom 
stationernas färgsättning kan se vilka stationer som kan vara intressanta att titta närmare på. 
Meteogrammen är den centrala delen i applikationen när det kommer till detaljstudier av en 
stations väderförhållanden. Möjligheten att se prognoser för upp till ett dygn framåt i tiden 
förenklar för vägverket när det kommer till att fatta beslut om väghållning.  
 

3.5.1 Framtida förbättringar 
Färgsättningen av stationerna i kartan visar om det finns risk för halka, frost, kondens eller 
kraftiga vindar. Det går dock inte se allt på en gång då det krävs att man skiftar mellan de 
olika kartlägena. Vidare går det att se i meteogrammen när det förekommer risker, men endast 
för de stationer som är markerade. En lösning på detta vore att ha en komponent som samlar 
alla varsel för det aktuella tidssteget i en lista, så att användaren snabbt kan se vad det finns 
för viktig information för tillfället. Varslen skulle kunna vara sorterade antingen efter stations-
id eller efter typ av varsel, beroende på vad användaren föredrar. Önskvärt vore även att 
kunna markera stationer i denna lista, så att man kan studera dem i övriga komponenter. 
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