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Abstrakt

För databasutveckling finns en mängd regler och standarder framtagna för att databasen ska 
bli så effektiv och felfri som möjligt. Ibland följs inte dessa fullt ut av olika anledningar. Detta 
kan leda till problem som i värsta fall kan få konsekvenser för verksamheten som använder 
sig av den. Ett exempel på en databas där man avvikit från gällande designregler är den som 
var tänkt att införas för kalkningsverksamheten för Länsstyrelsen i Gävleborg. I det här 
arbetet har jag gjort en utredning kring denna databas, identifierat dessa avvikelser, utrett 
varför dessa uppstått och vad dessa har lett till eller eventuellt kan leda till i det här 
sammanhanget. Jag har också byggt en ny databas enligt gällande regler anpassad för 
Gävleborgs kalkningsverksamhet. 
Resultaten jag kommit fram till är att dessa standardavvikelser och felaktigheter troligen beror 
på en kombination av bristande gränssnitt i form av formulär samt okunskap om 
databasdesign och administration hos personalen.
Nyckelord: Databaser, accessdatabas, databasdesign.
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1 Inledning

1.1 Problem

Länsstyrelserna runt om i landet bedriver kalkning av våra sjöar och vattendrag på den 
regionala nivån medan Naturvårdsverket bedriver den på den Nationella nivån.
Enligt Maria Hysing (ansvarig för kalkningsverksamheten på Länsstyrelsen i Gävleborg och 
min handledare i detta arbete) har Länsstyrelserna runt om i landet saknat klara instruktioner 
och rutiner från Naturvårdsverket om hur dessa ska utföra sin del av ansvaret vilket har lett till 
att arbetsrutinerna skiftar för de olika Länsstyrelserna.
Enligt Hysing borde Naturvårdsverket förutom att ha gett klarare gemensamma direktiv låtit 
utforma ett gemensamt stöd i form av ett databassystem för de olika Länsstyrelserna runt om i 
landet. Nu har så inte skett vilket har lett till att Hysing vänt sig till en kollega på 
Länsstyrelsen i Karlstad för att få en kopia av deras databasystem. Detta eftersom deras 
nuvarande datastöd med enorma excel-ark pga redundans och risk för datainkonsistens blir 
mer och mer svårhanterligt i takt med att mänden data ökar.

Vid försök att införa det nya systemet upptäcktes dock problem. Dels avspeglade det inte
rutinerna för den egna verksamheten tillräckligt bra, och dels innehöll en del brister och andra 
konstiga icke regelmässiga lösningar.

1.1 Syfte

Huvudsyftet med detta arbete är att identifiera fel och avvikelser enligt gällande regler och 
standarder för databasdesign i databassystemet från Karlstad, spekulera i varför dessa 
existerar och identifiera problem dessa har lett till eller eventuellt kan leda till. Det andra 
syftet är att ta fram ett fungerande databassystem för Länsstyrelsen i Gävleborg enligt 
gällande regler i litteraturer rörande databasdesign.  

Den första delen kan alltså delvis ses som en undersökning av påföljande konsekvenser om 
man inte följer gällande rekommendationer och designstandarder. 

1.2 Frågeställning

 Vilka typer av felaktigheter och avvikande lösningar finns i databassystemet från 
Karlstad

 Vad kan vara anledningarna till dessa vara och vilka effekter har det lett till eller kan 
tänkas leda till

 Hur ska en mera korrekt lösning se ut och som dessutom är anpassad Gävleborgs 
Länsstyrelses krav.

2 Teoretisk bakgrund

I denna del beskrivs inledningsvis vissa kortfattade begrepp och principer inom 
databasmodellering och dataåtkomst i acess vilka följs av nyckelbegrepp och termer inom 
kalkningsverksamheten och slutligen en genomgång om hur kalkningsverksamheten bedrivs i 
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dagsläget. Delarna rörande kalkningsverksamheten baseras helt på Naturvårdsverkets 
handbok för sjöar och vattendrag[1]

2.1 Normaliseringsregler och principer för databasmodellering

Ted Codds normaliseringsregler[2, s.35-39]:

 Skapa alltid unika nycklar för identifiering av varje rad i tabellerna
 Varje egenskap i en tabell ska bero på hela nyckeln
 Det får inte finnas några inbördes beroenden mellan egenskaper i en tabell
 En egenskap får bara finnas en gång per tabell, en tabell får inte riskera att växa i 

sidled.

Genom modellering enligt databasprinciper försöker man minimera mängden redundans 
vilket i sin tur minskar risken för datainkonsistens.[3, s.26 ]

2.2 Kontroll av dataåtkomst i microsoft access

Formulär är Microsoft Acess presentationsskikt av data i databasen. Genom formulär kan man 
bland annat kontrollera dataåtkomsten genom att bara välja ut rader eller kolumner som är 
relevanta för användarna. Formulär är användarnas fönster mot databasen och med hjälp av 
dessa behöver inte användarna veta hur databasen är konstruerad. Formulär gör det också 
effektivt att arbeta mot databasen och förhindrar att data registreras fel.[4]

2.3 Referensintegritet

Referensintegritet är en av de viktiga integritetsreglerna för databasdesign och säkerställer att 
om en främmande nyckel existerar i en relation måste dess värde matcha värdet av en nyckeln 
på den andra sidan av relationen.[3, s.82-83]

2.4 Nyckelbegrepp och termer inom kalkningsverksamheten

Åtgärdsområden

Varje Länsstyrelse i landet ansvarar för ett antal åtgärdsområden inom länet. Ett 
åtgärdsområde är ett planeringsområde för kalkningsåtgärder som omfattar ett visst 
avrinngingsområde med målområden och målobjekt. I vissa fall kan åtgärdsområdet spänna 
över flera kommuner.

Målområde

Målområdet är en sjö eller ett annat vattendrag där kalkningen väntas upfylla biologiska och 
vattenkemiska mål, dvs själva målet för kalkningen.

Åtgärdsobjekt

Åtgärdsobjektet är det område där själva kalkningen har utförts eller ska utföras. 
Åtgärdsobjektet kan vara samma som målområdet men behöver inte vara det då det kan hända 
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att man väljer att kalka ett annat vattendrag i själva avrinningsområdet för att nå önskad effekt 
i själva målområdet. Man kan också kalka våtmarker i anslutning till vattendragen.

Uppföljningsbara mål

Är de mål man i form av vattenkemiska eller biologiska som man avser att uppnå efter själva 
kalkningen. Med biologiska mål avses förekomsten av någon eller några av ett antal fisk och 
bottenfaunaarter vilket ger en indikation för att en naturlig fauna kan uppstå med tiden.  
Vattenkemiska mål är kemiska värden som indikerar att kalkningen nått den kemiskt avsedda 
effekten.

Målpunkt och styrpunkt

Målpunkten är den provpunkt eller den provsträcka kopplad till det uppföljningsbara målet 
dvs den punkt eller sträcka man mäter för att se om det uppföljningsbara målet är uppnått och 
är den svagaste punkten man fått fram genom olika prover. Styrpunkt är strategiskt utvalda 
platser där kalkningens effekter kontrolleras för att utarbeta strategier och justera 
kalkmängder.

Huvudman

Är den motagare (oftast kommun) av statliga bidrag för kalkning av sjöar och vattendrag och 
planerar och genomför kalkningsåtgärderna inom respektive åtgärdsområde. Bidragen 
motsvarar oftast 85% av totalkostnaden. Det är huvudmännens uppgift att ange de biologiska 
och vattenkemiska mål som sedan ska fastställas av Länsstyrelsen.

2.5 Verksamhetsbeskrivning

2.5.1 Bakgrund

Försurning av våra marker och skogar leder till att antalet växt och djurarter minskar.
Försurningen beror främst på nedfall av svavel och kväve samt till en viss del 
skogsavverkning då avverkningen av våra skogar leder till att de basiska ämnen som 
trädrötterna avger försvinner.  De jordlager som finns i Sverige är tunna och berggrundens 
uppbyggnad av gnejs och granit gör att surt nedfall inte neutraliseras på samma sätt som på 
övriga ställen i världen.

Vissa djur och växtarter är tåliga för låga PH-värden medan vissa är betydligt känsligare. Ett 
exempel på ett djurart som är känsligare för försurning än andra är fiskar, dock är dessa inte 
direkt känsliga av låga PH-värden i vattnet utan av det aluminium som frigörs i samband med 
försurningen då detta fäster på deras gälar och försämrar fiskarnas syreupptagningsförmåga.
Genom att kalka försurade områden kan man motverka försurningen. Efter kalkningen löses 
kalket upp genom samma process som annars genomförs naturligt i kalkrika marker.  Då PH-
värden ökar igen kan vissa arter komma tillbaka automatiskt medan vissa arter måste 
återinnföras igen för att deras ursprungliga population ska bli återställd.

Kalkningsverksamheten var ursprungligen ett försök som inleddes med dåvarnade 
Fiskeristyrelsen som ansvarig varvid 1200 olika sjöar kalkades som ett första försök. Försöket 
var lyckat och resulterade i att verksamheten påbörjades storskaligt med Naturvårdsverket 
som huvudansvariga och Länsstyrelserna som regionalt ansvariga. Målet var att inte bara 
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bevara fiskebeståndet utan även övrigt växt och djurliv som kan komma att påverkas av 
försurning.

Medan Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för kalkningverksamheten och 
anslutande miljökvalitetsmål på nationell nivå har Länsstyrelsen ansvaret för den regionala 
åtgärdsstrategin och effektuppföljningen. Kommunerna bedriver verksamheten inom 
respektive åtgärdsområde vilket är olika delar av länet och rapporterar genomförda åtgärder 
till länsstyrelsen.

I Gävleborgs län ingår omkring 350 sjöar och 25 våtmarker i sammanlagt 90 åtgärdsområden 
varav det är ca 75 mil vattendrag och ett 40-tal sjöar som är själva målet med kalkningen

2.5.2 Planering

Länsstyrelsen upprättar först en åtgärdsplan som ligger till grund för planeringen av 
kalkningsverksamheten. Denna åtgärdsplan innehåller en redovisning för 
försurningssituationen i länet och motiv, mål, planerade kalkmängder samt effektuppföljning 
för respektive åtgärdsområde inom länet.  Innan en kalkning påbörjas måste dock 
försurningssituationen utredas så att kalkningen utförs i restaurerande eller förebyggande 
syfte och inte utförs på vatten som av naturen är sura. 

Vid kalkning i restaurerande syfte har skador skador på fisk och djurliv resulterande av låga 
PH-värden bedömts vilket man kan konstatera genom att jämföra tidigare bestånd och 
uppmätta PH-värden. De olika PH-nivåerna som är kritiska för bottenfaunan finns 
dokumenterade i en rapport från Naturvårdsverket i vilken även de kritiska aluminiumhalterna 
för fiskar finns dokumenterade.

Vid kalkning i förebyggande syfte krävs att kritiska nivåer för PH eller oorganiskt aluminium 
uppträder för någon av de arter som naturligt förekommer i vattensystemet, samt att 
alkaniteten (den mängd vätejoner som förbrukas för att neutralisera de svaga baserna i 1 kg 
havsvatten) minskat med 25% jämfört med den som naturligt förekommer.

2.5.3 Kalkningsmetoder, medel och optimering

Kalkmedel

Det vanligaste kalkmedlet vid kalkningsgenomförandet har den kemiska beteckningen CaCo3 
vilket förekommer naturligt i naturen.  CaO-värdet är ett mått på kalkningsmedlets 
syraneutraliserande förmåga och ligger vanligtvist mellan 48 och 52% för det kalkmjöl som 
används inom kalkningsverksamheten.

Sjökalkning

Den vanligaste metoden för kalkning är sjökalkning där kalkmjöl med båt sprids över ytan. 
Skulle sjöarna inte vara åtkomliga via väg sprids kalket istället med hjälp av helikopter. 
Spridning från helikopter kan även ske om mindre mängder kalk ska spridas då detta kan bli 
billigare än med båt. Sjöar kan kalkas både som åtgärdsområde eller målområde eller som en 
kombination. 
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Kalkning av våtmark

Kalkning av våtmark används för det mesta för att åtgärda rinnande vatten och används ofta i 
kombination med kalkning av sjöar. Kalket sprids från helikopter försedd med en speciell 
spridningsbehållare. Generellt bör våtmarksarealer motsvarande minst 1-2% av 
avrinningsområdet och våtmarkerna bör kalkas var eller vartannat år.

Kalkning med hjälp av doserare

För kalkning av vattendrag eller nedströms belägen sjö kan en doserare användas.  Doseraren 
tillför kalk direkt till vattendraget och med hjälp av en doserare kan kalk tillföras även under 
svåra klimatiska förhållanden vilket är en av fördelarna med att använda doserare.

Optimering av verksamheten

För att optimera kalkningen med hänseende på mål och kostnader pågår en kontinuerlig 
process som följer dessa steg:

1. Kalkning

2. Uppföljning av kalkningens effekter

3. Utvärdering av vattenkemin och effektivitet i förhållande av kostnader

4. Korrigering av spridningsplanen

Kalkspridningsplanen som nämns ovan är en upprättad plan med åtgärdsområden, objekt med 
tillhörande kalkmängder och spridningsår. Denna plan uppdateras alltså allt eftersom 
uppföljningar av kalkningens effektivitet utreds för största möjliga optimering.

2.5.4 Effektuppföljning

Effektuppföljning av vattenkemi

Vattenkemiska  uppföljningar görs beroende på om det handlar om ett vattendrag, ett 
doserarkalkat vattendrag eller en sjö etc och beroende på om det är högflöde eller ej. I 
områden med betydande vårflod är det t ex viktigt att ta prover vid vårflodens inledningsfas 
för att sedan kunna se effekter av smältvattnet. Efter att vattenproverna tagits analyseras dessa 
på olika laboratorium för att mäta PH, alkanitet och annan kemi.

Undersökning av Bottenfauna

Provtagningar för undersökningar av bottenfaunan görs i första hand på våren eller 
försommaren innan allt för många insekter hunnit lämna vattnen. Metoderna för 
undersökningarna finns beskrivna i en speciell handbok (Handboken för miljöövervakning).
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Uppföljning med hjälp av elfiske

För att följa upp mål om förekomster av lax och öring genomförs sk elfiskeundersökningar. 
Även här följs metoder från Handboken för miljöövervakning. Vid elfiske bedövas fisken 
med elektrisk ström för att sedan fångas in och mätas och vägas. Med utgångspunkt på antalet 
fiskar man lyckas fånga in kan sedan täthet och biomassan av årsungar och vuxen fisk 
uppskattas.

Nätprovfiske

Fiskekontroll med hjälp av nät används i första hand för att kontrollera mörtreproduktionen.  
Genom att mäta längden på mörtarna kan man se om reproduktionen har störts eftersom de
flesta mörtar då är längre än tio centimeter.

Uppföljningar för beståndsmätningar av flodkräfta

För att följa upp flodkräftbeståndet använder man sig av burfiske. Metoden har dock brister 
då det inte går att fånga in kräftor på under 6 cm och det är svårt att fånga upp kräftor i glesare 
sjöar.  Ett alternativ som man i vissa fall använder är därför att leta efter kräftorna med 
vattenkikare

Flodpärlmussla

För uppföljningar av beståndet av flodpärlmussla följs metoder angivna i Handboken för 
miljöövervakning. En metod är dock att kontrollera förekomsten av flodpärlmussellarver på 
Öringarnas gälar vilket gör att man kan använda elfiske för att fiska efter öring som en metod 
för att kontrollera föryngringen av flodpärlmusslor.

2.5.5 Avslutningsfas

I förlängningen minskar mängden svavel och kväve vilket resulterar i att kalkbehovet minskar 
och att kalkningen slutligen kan upphöra helt. Detta är ett beslut som fattas av Länsstyrelsen 
när det inte längre förekommer någon risk för att de arter som i början utgjorde motivet för 
kalkningen längre påverkas av försurningen.

3 Metoder för genomförande

Här följer en beskrivning av metoder och tilvägagångssätt för utförandet av arbetet. Som 
nämnts tidigare har huvudsyftet varit inriktat på avvikelser och felaktiga lösningar i det 
befintliga databassystemet. För att kunna identifiera dessa och även få en inblick i eventuella 
orsaker till dessa har det dock känts nödvändigt att ta fram en egen bättre lösning. 

3.1 Konstruktion av den nya databasen 

Jag har i huvudsak följt vissa steg i planeringen från databasutvecklingslivscykeln ur 
Database systems, A practical approach to Design, Implementation, and managment för
framtagningen av det nya systemet[3, s.285]:
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Databasplanering

Det första steget i en databasutvecklingslivscykeln innefattar databasplanering. Dessa två steg 
ingår bla i planeringsstadiet[3, s.285-286]:

 Att identifiera planer och mål för verksamheten vilket även leder till att krav för 
informationssystemet också tillgodoses.

 undersökning av nuvarande informationssystem för att hitta svagheter och styrkor i 
detta.

För detta steg har jag kvalitativt granskat nuvarande excelbaserade system och även satt mig 
in i verksamheten genom att granska Naturvårdsverkets handbok.   

Användarvyer och databaskrav 

I det andra och tredje  steget i utvecklingscykeln ingår att definiera vad som krävs av 
databassystemet och ta fram användarvyer som defenierar data, vilka transaktioner som ska 
utföras på dessa och ställningstagandet för om man ska angripa det hela på ett centraliserat 
eller vyintegrerat sätt, alternativt en kombination av dessa .[3, s.286-289]

För dessa steg har jag granskat nuvarande system samt utfört en mindre intervju med ansvarig 
handläggare. I intervjun var mitt mål att  få information om användarroller som kommer i 
kontakt med nuvarande system och vad dessa roller använde systemet till. 

För att få fram transaktionerna utgick jag från de Queries som finns beskrivna i manualen i 
databssystemet från Karlstad och diskuterade dessa med min handläggare för att identifiera 
transaktioner och krav för det nya systemet. Vissa transaktionerna kunde jag även identifiera 
själv efter att ha satt mig in mera i verksamheten.

För att få fram själva datakraven utgick jag från de Excel-arken dom i dagsläget använder för 
att administrera verksamheten men även till viss del från Manualen för karlstads databas och 
Åtgärdsplanen.
   
När jag sedan fått en bättre överblick över användare och deras krav tog jag ställning till om 
jag skulle använda mig av en Centraliserad eller en Vy-integrerad lösning.   

Designfasen

Efter ovanstående steg började jag själva designen av databasen. Vid detta skedet använde jag
mig av en "top-down" lösning med att först ta fram centrala entiteter, identifiera attribut och 
barnentiteter [3, s.292] vilka jag illustrerade i en ER-modell.
Sedan följde jag vissa övriga steg ur litteraturen för den konceptuella, logiska och fysiska 
designen och tog fram primärnycklar, attributdomäner och referenskrav osv.  

Även vid den här fasen av utvecklingscykeln använde jag mig en hel del av manualen från 
databasen i Karlstad för att identifiera vissa entiteter.
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Implementation och design av användargränssnitt

Vid implementationen av databasysstemet i Access skapade jag först strukturen av databasen 
med hjälp av Microsoft aceess inbyggda grafiska stöd, sedan skapades lagrade frågor och 
Formulär för att täcka de tidigare framtagna transaktionerna.

Ett användargränssnitt fanns redan för det tidigare systemet från Karlstad och mina tidigare 
tankar var att strukturera om detta och använda det för det nya systemet. Då jag senare blev 
mer bekant med access och förstod hur enkelt det inbyggda grafiska stödet faktiskt var 
bestämde jag mig dock för att bygga upp ett nytt användargränssnitt istället. Dessutom 
saknade Gränssnittet från Karlstad formulär jag tyckte var viktiga. Mer om detta tas upp i 
utredningen kring detta system. 

Detta arbete är egentligen inriktat databasskiktet och framtagandet av ett riktigt bra, avancerat 
gränssnitt skulle säkerligen kunna tänkas ta tio veckor bara det. För att personalen på 
Länsstyrelsen ska kunna använda systemet på ett någorlunda tillfredsställande sätt var jag 
dock lyckas ta fram ett någorlunda bra och fungerande användargränssnitt.   

Testning av systemet

Efter att systemet var konstruerat fyllde jag det med en del data via de inmatningsformulär jag 
tagit fram. Sedan testade jag systemet för att se om systemet fungerade som det var tänkt rent 
funktionellt. Slutligen överlämnade jag en kopia av det till handläggaren och lät henne utreda 
det för att få feedback om eventuella ändringar som behövde genomföras. 

3.2 Utredning av databassystemet från Länsstyrelsen i karlstad 

Paralellt med och efter framtagandet av databassystemet har jag också genomfört en utredning 
för att identifiera felaktiga avvikelser och brister i databassystemet för Länsstyrelsen i 
Karlsstad, spekulerat i varför systemet ser ut som det gör och försökt fastställa vad dessa har
lett till eller kan leda till. 

För denna del har jag dels undersökt manualen och studerat systemet i access. Jag har också
genomfört telefonintervjuer med Jens Andersson som i dagsläget är den ansvarige för 
kalkningsverksamheten för länsstyrelsen i Karlstad och även har hand om administreringen av 
systemet. Jens Andersson är även den som författat den senaste utgåvan av tillhörande 
manual.

Slutligen har jag också identifierat vissa viktiga skillnader i databaserna som beror på 
skillnader i verksamheterna vilka har lett till att det inte varit aktuellt för Länsstyrelsen i 
Gävleborg att använda sig av utgåvan från Karlstad.

4 Länsstyrelsens nuvarande datahantering

För närvarande använder sig Länsstyrelsen i Gävleborg av excel-ark för administreringen av
kalkningsverksamheten. En kortfattad beskrivning av de mest centrala kolumnerna i dessa ark 
samt bildexempel finns i bilaga A-D. All information finns inte i dessa ark utan en mindre del 
av verksamhetsinformationen finns även i pappersform i pärmen för den regionala 



11

åtgärdsplanen. Här följer en kort förklaring av dessa excel-ark och informationen i 
åtgärdsplanen.

Excel-ark för åtgärdsområden och kringliggande information

Detta ark (Bilaga A) används för att få en överskådlig bild av de olika åtgärdsområdena inom 
länet samt information om de olika kalkningsobjekten inom dessa områden.

Excel-ark för kalkspridning

Detta ark (Bilaga B) används av Länsstyrelsen för att hålla koll på spridningen av kalk för de 
olika Objekten inom åtgärdsområdena beroende på fastställd spridningsplan. Här fylls t ex det 
antalet ton kalk som planeras spridas per år in. Efter att länsstyrelsen fått in information från 
huvudmännen om den faktiska mängd som spridits rättas värdena och de korrekta värdena 
fylls i. En hel del data som förekommer i arket i föregående beskrivet excel-ark förekommer 
även i detta (t ex  kalk-metod) vilket är ett exempel på den redundans vilken gör 
uppdateringar onödigt tidskrävande och riskerar att orsaka datainkonsistens.

Excel-ark för vattenkemi

Arket Alla Vattenkemi (Bilaga C) är ett ark som Beskriver resultaten för de vattenkemiska 
resultat som fåtts fram genom olika provtagningar. 

Excel-ark för effektuppföljning

Arket för effektuppföljning (Bilaga D) används för att visa information och data angående 
uppföljningar av kalkningar utförda på de olika objekten. Här kan man se information om 
koordinater för provpunkter och antalet prov osv. Olika flikar eller sub-ark finns för att se 
information om effektuppföljningar gällande vattenkemi, bottenfauna, elfiske, sjöprovfisken, 
flodpärlmusslor, kiselalger eller övrigt. Arket vattenkemi är det största av dessa och vissa av 
kolumnerna i vattenkemi återfinns i de andra sub-arken och övriga ark har inga speciella egna 
kolumner utom någon enstaka.

Information och data i åtgärdsplanen

I pärmen för den regionala åtgärdsplanen finns all information om åtgärdsområden, 
huvudmän och bidrag som finns i excel-arken men här finns även information om de 
kalkdoserare som är kopplade till de olika kalkningsobjekten. Informationen om dessa
innefattar bland annat installationsår, Id, fabrikat och koordinater för placeringen. 

5 Egenutvecklad lösning

5.1 Användare och vyer

De som använder nuvarande Excel-databas är alla personer som jobbar med den biologiska 
återställningen och även den naturskyddspersonal som arbetar med de naturskyddsområden 
som finns i Länet. Eftersom kalkningen kan ha viss inverkan på omliggande natur måste dom 
kunna se information om de olika kalkade områdena. Den huvudansvarige för 
kalkningsverksamhetens måste också kunna se informationen om de kalkade områdena fast
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av andra anledningar och hävdade under intervjun att hennes användning av nuvaranda 
excelsystemet inte skiljer sig från vad övriga använder databasen till, men att hon däremot 
använder databasen till fler uppgifter än vad dom andra gör[5]. Övrigas användningsområden  
av databasen är alltså delmängder av hennes. Jag har därför valt att inrikta mig helt på henne 
och valt en centraliserad angreppsvinkel tagit fram en gemensam uppsättning transaktionkrav.

Fig1. Användarroller för kalkningsverksamheten

5.2 Datakrav och användartransaktioner

För datakraven utgick jag som tidigare nämnts bland annat efter excel-arken vilka beskrevs 
under rubrik 4. För en delmängd av de transaktioner som togs fram genom bland annat
diskussionen med min handläggare utifrån manualen från databasen från Karlstad, se bilaga 
E.

5.3 Logisk modell

Här följer en beskrivning av den logiska modell jag tagit fram (Se bilaga F) vilken är
normaliserad enligt tredje normalformen. Framtagandet av modellen har varit en itterativ 
process där jag först utgått ifrån transaktionerna och excelarken, presenterat samt förklarat 
modellen för handläggaren och sedan gjort om den enligt steg 1.9  för den konceptuella 
databasdesignen[3, s.458]. Anledningarna till att vissa ändringar av modellen krävts har dels 
varit missförstånd från min sida (te x att jag trodde att doserare kunde tillhöra sjöar) eller att
handläggaren velat ha andra namn på vissa attribut, eller i efterhand velat ha med attribut 
utöver de som tidigare identifieras. 
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Här följer en förklaring av upplägget i den logiska modellen:

För kalkningsobjekten har jag valt att använda mig av specialisering med en superklass för
Kalkningsobjekt och tre tillhörande subklasser Sjö, Vattendrag och Våtmark. Genom detta  
undviks överflödiga kolumner med null värden, dels behöver man inte beskriva liknande 
begrepp mer än en gång och dessutom ger det en mer lättförstådd och mer bekant bild av
verksamheten.[3, s.374]. Objekten sjö och vattendrag har två egna subobjekt vid namn 
målområde med specifik målområdesinformation med förhållandet optional eftersom dessa i 
vissa fall även kan vara själva målområdena för själva kalkningen.

Förhållandet mellan Superklassen Objekt och underliggande subklasser är Mandatory or dvs 
ett kalkningsobjekt måste vara en sjö, en våtmark eller ett vattendrag och kan bara vara en av 
dessa. Dessa tabeller innehåller information om egenskaper hos de olika kalkningobjekten 
såsom Areal, koordinater etc. Superklassen har dessutom en barntabell vid namn "Uppehåll/ 
Avslutade objekt" där information om de kalkningsobjekt som är avslutade eller under 
uppehåll finns samt en barntabell "Ändringar kalkningsdetaljer" där ändringar för de olika 
kalkningsdetaljerna för objekten finns.

Tabellen åtgärdsområde innehåller information om själva åtgärdsområdet som de olika 
kalkningsobjekten tillhör. Tabellen har en många till många koppling till tabellen Huvudman 
då ett åtgärdsområden kan tillhöra flera huvudmän/kommuner och en huvudman kan tillhöra 
flera kommuner. En tabell vid namn "Avslutade åtgärdsområden" finns kopplad till tabellen 
åtgärdsområden med information om de åtgärdsområden som avslutats.

Tabellen doserare innehåller information de olika doserare som används inom 
kalkningsverksamheten. Tabellen har en barntabell där information om avslutade doserare 
står. Tabellen har en koppling till subklassen vattendrag då en doserare tillhör ett visst 
vattendrag. 

Tabellen "Effektuppföljningsstationer" innehåller information om de provtagningsstationer 
som tar prover för att undersöka effekterna av kalkningen för Sjöarna och vattendragen. En 
effektuppföljningsstation tillhör en sjö eller ett vattendrag. Effektuppföljningsstationen har en 
barntabell "Provtagn Stat/planering" med information om hur många provtagningar som 
gjorts av en viss station finns, samt planering om framtida antal provtagningar.

"Vk-uppföljningar" är den tabell där en viss effektuppföljningsstations resultat finns 
representerat.. Tabellens kolumner har namn för alla olika sorters kemiska resultat en viss 
station kan tänkas ha fått fram vid en viss test samt År månad och dag då testerna utförts.
Tabellen har dessutom en koppling många till en till tabellerna provtagare och Analyslab i 
vilka information om det lab som analyserat ett visst prov står samt information den 
provtagare som tagit provet.

Tabellerna "Utförd spridning" och "Årlig planering" används för att planera medel, metod och 
kostnader för för varje år samt för att registrera information om utförda spridningar för olika 
kalkningsobjekt. Tabellen för årlig planering har dessutom en relation till en barntabell med 
namn "Ändringar Årlig planering" där information om ändringar i den årliga planeringen 
lagras så att man ska kunna se historik om dessa. Ett kalkningsobjekt kan medverka i många 
årliga planeringar eller i många utförda spridningar.
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5.4 Användargränssnitt och lagrade frågor

Här följer några bilder av de formulär jag skapat för datapresentationen ut mot användarna. 
Formulären som skapades är indelade i två olika kategorier, formulär för inmatning och 
formulär för att uppdatera information där man även kan se all information ur de enskilda 
tabellerna. I de flesta fall är uppdateringsformulären en direkt avbild av tabellerna och i andra 
fall baseras dom på frågor med join mellan tabeller för att få med en eller flera kolumner från 
närliggande tabeller. För vissa formulär för exempelvis uppdatering av kalkningsdetaljer 
ingår två underformulär som avspeglar tabellerna kalkningsdetaljer och ändringar i 
kalkningsdetaljer eftersom man vid uppdatering av kalkningsdetaljer också samtidigt ska fylla 
i uppgifter om ändringar som gjorts i dessa.

För transaktioner som involverar att data hämtas ur flera olika tabeller har jag istället skapat 
en mängd olika lagrade frågor.

Fig 2. Formulär för uppdateringar av kalkningsdetaljer och anmärkningar om dessa.
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Fig 3. Formulär för tillägg av Åtgärdsområden

6 Resultat

När huvudansvarige för kalkningsverksamheten fick en kopia av Länsstyrelsen i Karlstads 
accessdatabas upptäcktes som tidigare nämnts att den skulle bli svåranvänd då deras 
arbetsrutiner för kalkningsverksamheten skiljde sig åt. Dessutom innehöll den en hel del 
ovanliga icke standardmässiga lösningar och en del fel. I den här delen kommer dels de mest 
väsentliga skillnaderna i dessa arbetsrutiner tas upp samt de felaktigheter och ovanliga 
lösningar som finns i Karlstads Länsstyrelses databas.

6.1 Skillnader mellan verksamheterna

Här följer en kort beskrivning om skillnader i verksamheterna som gjort att databasen från 
Karlstad inte passat för Länsstyrelsen i Gävleborg.

I Karlstad har kommuner i vissa fall gått samman för att hjälpas åt att utföra 
kalkningsåtgärder. Därför finns det olika tabeller för kommuner och huvudmän.

I Gävleborgs läns kalkningsverksamhet finns en mängd olika effektuppföljningsstationer för 
varje sjö eller vattendrag vilket min modell visar. I gävleborgs fall är en 
effektuppföljningsstation en viss punkt där ett prov tas och inget mer. I Karlstads verksamhets 
databasmanual står det dock att en kopplingstabell krävs eftersom en station kan vara förälder 
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till flera objekt. I deras verksamhet är alltså en station snarare en mobil enhet med provtagare 
som kan ta eller har tagit prover på olika punkter.

I Karlstads kalkningsverksamhet har de till skillnad från Gävleborgs olika 
provtagningsprogram med olika mål med tillhörande stationer och provstatistik. 

6.2 Felaktigheter och avvikelser från standarder

Avsaknande av referensintegritet

Ett av de större märkvärdigheterna man möts av när man öppnar databasen från Länsstyrelsen
i Karlstad är att det saknas relationer mellan många tabeller (Se bilaga G). Detta är ett 
allvarligt fel eftersom man då helt saknar referensintegritet. Den främmande nyckeln i en 
tabell kan därför anta i princip vilket värde som helst.

Brott mot normaliseringsregler

En annan felaktighet som man kan se är att det finns tabeller i databsasen där varje kolumn 
representerar ett visst år istället för att t ex ha en enda kolumn med namnet årtal vars 
numreriska värden representerar olika år (exempelvis som min lösning med 
provtagningsplaneringen för de vattenkemiska effektuppföljningsstationerns) .
Ett exempel är tabellen BTF-årsprogram. Där representerar varje kolumn ett visst år (tex 
2007) och "ja" skrivs in under varje kolumn beroende på vilket/vilka år som provtagning görs 
av en viss Bottenfaunastation. Ytterligare ett exempel är tabellen objekt vilken innehåller 
information för de olika kalkningsobjekten där kolumner med namnen målområde 2004, 
målområde 2005 osv finns vilka antar värdena true eller false beroende på vilka år objekten 
varit målområden.

Detta är ett brot mot den fjärde av Tedd Codds normaliseringsregler.[2, s.35-39]

Redundans och icke nödvändiga attribut

I databasen finns även vissa fall av redundant information och attribut som inte är 
nödvändiga. I t ex tabellen för doserare kan man se information om vilket åtgärdsområde och 
nummer en viss doserare tillhör, vilket är onödigt då man kan få fram den informationen 
genom att gå via relationerna. Ett annat exempel är attributet" ingår i kalkplaneringen" som 
tilldelas värdet true eller false beroende på om objektet ingår i kalkplaneringen. Denna 
information kan man också få fram genom att följa relationerna.

Principerna och en av fördelarna med dagens databassystem är ju (vilket också nämndes 
under den teoretiska bakgrunden) att undvika redundans som kan leda till datainkonsistens[3, 
s.26]

Resultat av intervju

Efter en telfeonintervju med Jens Andersson ansvarig på Länsstyrelsen i Karlstad fick jag veta
att de anställda på Länsstyrelsen i Karlsstad till stor del jobbar direkt mot tabellerna och 
därför föredrar dom att ha kolumner för varje år på grund av förbättrad överskådlighet.
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Han uttryckte även en avsaknad av att kunna använda sig helt av formulär för att arbeta med
datat och det är någonting dom i nuläget saknar. Han förklarade också att databasen har 
utvecklats mer och mer av med åren av bland annat honom och hans föregångare och olika 
sorters kolumner har lagts till i takt med att dom kommit på nya saker dom velat ha med,
saknat eller tyckt varit lämplig på olika ställen. Jens Andersson är även den som gett ut den 
senaste manualen till det nuvarande systemet.  

Varför det inte fanns några riktigt relationer definerade kunde han dock inte svara på eftersom 
han inte var ansvarig för kalkningen på den första tiden då databasen användes. När jag 
frågade om han upplevt något problem med avsaknaden av referensintegritet (t ex saknade 
objekt vid queryn för att lista de kalkningsobjekt som hör till ett visst åtgärdsområde) fick jag 
svaret att det hade han inte.

7 Reflektioner

7.1 Redundans och icke nödvändiga attribut

De fall av redundans och onödiga attribut som finns i databassystemet från Karlstad kan leda 
till en hel del problem . Då man inte har några former av spärrar  i form av exempelvis 
triggrar som kontrollerar att det inte finns två objekt med samma planering för samma år i 
tabellen för kalkplanering, eller automatiskt bockar för kolumnen "ingår i kalkplaneringen" i 
objekttabellen  skulle t ex följande scenario kunna inträffa:

En anställd inom kalkningsverksamheten kalkplanerar för ett visst kalkningsobjekt men 
glömmer att i tabellen för objektet bocka för kolumnen "ingår i kalkplaneringen". En annan 
anställd ser i informationen för ett visst objekt att "ingår i kalkningsplaneringen" inte är 
förbockad och tror därför att en planering inte är gjord för objektet. Den anställde 
kalkplanerar därför återigen för samma objekt och därmed finns två identiska planeringar för 
samma objekt i tabellen kalkplanering.

Anledningen till detta misstänkte jag innan intervjun var ett resutat av att tabellerna anpassats 
för att möta de krav på själva presentationen av data som användare har då dom måste arbeta
direkt mot tabellerna i många fall. Detta fick jag även bekräftat efter den genomförda 
intervjun.   

I Microsoft Access sköter man själva presentationen av data genom formulär[4] vilket 
nämndes i teoridelen. I det här fallet har alltså avsaknad av visst formulärstöd för att möta 
användarnas presentationskrav lett till att användare börjat arbeta direkt mot tabellerna. Då en 
användare ofta vill se information från flera olika tabeller har dom därför anpassat själva 
tabellerna för presentationen istället vilket lett till onödiga attribut samt redundans.

7.2 Avsaknaden av referensintegritet

Avsaknaden av referensintegriteten skulle i det här fallet exempelvis kunna leda till att man 
kalkplanerar för en sjö eller ett vattendrag som inte existerar, vilket i sin tur kan leda till 
problem när man t ex vill se kalkningsplanering för ett visst åtgärdsområde då den join som 
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görs mellan tabellerna inte får med planeringarna för samtliga objekt. Ett skräckexempel till 
vad detta eventuellt skulle kunna leda till i det här fallet är att man helt enkelt missar att kalka 
ett centralt kalkobjekt helt. 

Ett annat problem som kan uppstå är att man fyller i uppgifter om utförd spridning två gånger 
med samma objekt i åtanke. Den första gången skriver man av misstag in ett felaktigt
objektid, sedan skriver en annan medarbetare inom kalkningsverksamheten in samma 
uppgifter ytterligare en gång eftersom han efter att ha kört en selectfråga för att se 
kalkspridningen för ett visst objekt upptäcker att detaljer för objektet inte existerar. Detta 
orsakar onödig redundans i databasen och felaktiga tupler

Det skulle i det här fallet exempelvis kunna leda till att man kalkplanerar för en sjö eller ett 
vattendrag som inte existerar, vilket i sin tur kan leda till problem när man t ex vill se 
kalkningsplanering för ett visst åtgärdsområde då den join som görs mellan tabellerna inte får 
med planeringarna för samtliga objekt. Ett skräckexempel till vad detta eventuellt skulle 
kunna leda till i det här fallet är att man helt enkelt missar att kalka ett centralt kalkobjekt helt. 
. 
Mina egna teorier är att konsulten som byggt databassystemet faktiskt har skapat relationer 
mellan objekten en gång i tiden när databasen en gång upprättades men att dessa sedan har 
gått förlorade i samband med säkerhetskopiering. I manualen för databasen kan man läsa 
"Vissa tabeller har ett tillägg på sitt namn i form av "kopia". I databasens tidiga skede, då 
tabellerna konstruerades gjordes ofta säkerhetskopior på de största/viktigaste tabellerna. 
Anledningen var att skydda och undvika skada på originaldatat när vissa större frågor kördes 
(t ex uppdateringsfrågor, tilläggsfrågor)"[6]. Man kan också läsa att dessa kopior så 
småningom blev originaltabeller och att man på sikt bör sträva efter att döpa om dessa. 

Jag misstänker därför att personal inom kalkningsverksamheten i Karlstad sedan 
borttagningen av de tidigare originaltabellerna aldrig brytt sig om att införa relationer till de 
nya tabellerna. Detta i sin tur kan bero på okunskap om vikten av referensintegritet. En annan 
anledning kan vara att man efter att ha använt kopiorna en längre tid paralellt med 
originaltabellerna, tagit bort kopiorna samt försökt skapa nya relationer mellan tabellerna och 
sedan märkt märkt att detta inte gått. Detta eftersom felaktiga värden tilldelats till de 
främmande nycklarna under den tiden avsaknaden av referenser fanns. 

Eftersom Jens Andersson inte var ansvarig för systemet på den tiden detta skedde kunde han i 
intervjun inte bekräfta mina teorier. Han antydde däremot att han inte upplevt några problem 
med avsaknaden av referensintegritet och att det går bra om man har koll på värdena man 
fyller i för de främmande nycklarna. Efter att jag själv försökt koppla ihop tabellerna i Access 
visade det sig dock att detta inte gick eftersom det fanns främmande nycklar som inte
matchade primärnyckeln på motsatt sida av relationen. Detta har alltså även om det inte ännu 
lett till något större problem för verksamheten lett till felaktigheter i databasen.

7.3 Brott mot normaliseringsreglerna

Detta utgör också ett problem av flera anledningar: 

 Användaren måste varje år lägga till en ny kolumn i databasen definiera datatypen för 
denna. 
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 Antalet kolumner i databasen blir bara fler och fler med åren.

 Omstrukturering av lagrade frågor.  Då man inte kan filtrera bort tupler i tabellen 
beroende på ett visst årsvärde vilket ifylles av användaren när frågan körs måste 
ändringar av designen av frågan göras om varje gång användaren önskar se om en 
station provtagits för ett visst år vilket också står beskrivet i manualen för systemet. 

Mina teorier om varför dom valt att lösa det på det här sättet grundar sig också på att 
användarna arbetar direkt mot tabellerna. På det här sättet kan man ha ett ett till ett 
förhållande mellan stationstabellen och den främmande nyckeln StationsID i stationstabellen 
som då även fungerar som primärnyckel. Detta leder till att varje station endast finns 
representerad en gång i tabellen istället för en gång för varje år vilket skulle bli fallet om det 
hela löstes enligt det traditionella sättet. Även dessa teorier fick jag bekräftade efter intervjun.
  

7.4 Sammanfattning och övrigt

En sammanfattning av mina teorier och spekulationer är att de felaktiga avvikelserna i 
databassystemet eventuellt kan bero bristfällig design av användargränssnittsdelen från 
konsultens sida, vilket i sin tur lett till att användarna tvingats jobba direkt mot databasen och 
anpassat den efter presentationskraven. Man kan dock inte skylla allt på konsulten då 
personalen själva i viss mån även byggt ut den felaktigt med åren efter ökade krav vilket har 
lett till att vissa formulär inte längre är aktuella. Det är också troligen deras eget fel att 
referensintegriteten numera saknas.

Man skulle slutligen kunna tycka att ansvariga för kalkningsverksamheterna borde utbildas 
mera genom exempelvis internkurser i databasdesign och administration.

8 Slutsatser

Som slutsats och svar på inledande frågeställning kan man säga att databassystemet innehåller 
felaktigheter och brister i form av avsaknad av referensintegritet, brott mot normalformerna 
och onödig redundans. Detta har i sin tur lett till felaktigheter i databasen och kan eventuellt 
också få negativa konsekvenser på verksamheten. Dessa fel beror delvis på avsaknad av 
gränssnitsstöd och troligen också på okunnighet hos administratörerna.

En mera korrekt lösning anpassad för Gävleborgs Läns kalkningsverksamhet bör likna 
modellen enligt bilaga F.
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10 Bilagor

Bilaga A: Excelexempel 1

Kolumnbeskrivning Excel-ark för åtgärdsområden:
  

 Åtgärdsområdes namn och Åtgärdsområdesbeteckning är namnen på de olika 
åtgärdsområdena samt beteckningar för dessa. Vissa av dessa har även äldre namn och 
beteckningar dom tidigare innehavt innan den nyare uppdelningen genomfördes. Man 
kan även se kommunerna som hör till dessa åtgärdsområden. 

 Man kan också se objekten som hör till de olika åtgärdsområdena och tillhörande 
koordinater samt vilken typ av objekt det handlar om (sjö, våtmark etc). HARO, 
kolumnen bredvid kommun står för huvudavrinningsområde och är det stora 
avrinningsområde som kopplat till avrinningsområdena i de mindre 
avrinningsområdena inom åtgärdsområdena. Intervall är de intervall i år som går 
mellan kalkningarna. Beroende på om objektet är en våtmark en sjö eller ett tilldelas 
ett id under kolumnerna VM-Kalkn ID eller Sjö-Kalkn ID som pekar mot 
papperspärmar med information om dessa. 

 Spridningsmetoden, t ex spridning med båt eller helikopter går att se under kolumnen 
metod. I de fall där doserare används finns ett Doserar-id under kolumnen doserare 
vilket är det id som identifierar en viss doserare kopplad till kalkningen (information 
om dessa doserare finns i pärmen för åtgärdsplanen). Man kan även se volymen på 
sjöarna i miljoner kubikmeter samt storleken på objekten i hektar. 

 Mål-PH (Det PH-värde som är målet med kalkningen) och Bakgrunds-PH (Inledande 
PH-värde) samt Mål-id Tillhörighet om ett objekt är ett åtgärdsobjekt till ett annat 
Målområde samt Mål-id om Objektet är ett målområde.

 Totalt antal ton per år för de olika objekten samt hur stor dos i ton vid nästa kalkning. 
Sid nr i åtgärdsplanen (som ligger till grund för kalkningen) samt eventuellt sidnr för 
eventuellt äldre åtgärdsplan. 

 Information om att ett objekt såsom eventuellt anledningar till avslut skrivs in under 
kolumnen Anmärkningar. Ett kryss under kolumnerna såsom Avslutat åtg.omr avslutat 
kalkobj, avslutat målobj osv markerar vad det är för typ av objekt som avslutats. 

 Motiv för eventuell kalkning finns under Kolumnen motiv samt Startår och eventuellt 
slutår för objektet och eventuell information om tidigare kalkning.

 Kolumnen Volymdos står för den kalkdos som beräknas utifrån avrinningen och lägsta 
bakgrunds-PH, vilka utgör riktvärden för kalkplaneringen. Under Arealdosen kan man 
se det värde man får genom att multiplicera volymdosen med den årliga avrinningen 
vilken uttrycks i kg per hektar och år vilket även det används för kalkplaneringen. 
Under kalkbehov står objektets uppskattade kalkbehov i ton per år.
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 Under Teoretisk omsättn.tidsjö finns den tid det i teorin tar att förnya sjöns vatten via 
tillrinning vilken beräknas ut genom sjövolym i kubikmeter dividerat med avrinningen 
i kubikmeter. Under Avrinning står den formel för medelavrinningen av 
åtgärdsområdet vilket används för att räkna ut kalkbehovet.

 Arealdosen är det kilo kalk per hektar avrinningsområde som används för att 
upprätthålla de vattenkemiska målen under alla tider på året.

 Skydd är en kolumn som innehåller information i form av beteckningar för speciella 
naturskydd i anknytning till de olika objekten såsom olika sorts naturskyddsområden, 
information som behövs för att säkerställa att kalkningen inte utgör något hot mot 
dessa områden.

 Kolumnerna Areal (ha) Längd (km) visar för sjöar och våtmarker storleken i hektar 
och för vattendrag längden i km.     
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Bilaga B: Excelexempel 2

Kolumnbeskrivning excel-ark för kalkspridning:

 Kolumnen Kom (kommun) visar som i föregående ark de kommuner som är kopplade 
till respektive åtgärdsområde.

 Åtgärdesområdes beteckning och namn är beteckning och namn på respektive 
åtgärdsområde likt föregående ark.

 Objekt-id är det id på respektive objekt vilka används bland annat i geografiska 
informationssystem. ID DMN är det id som Naturvårdsverket använder i sin nationella 
databas.

 Objtyp är även här den typ av objekt som ingår i Åtgärdsområdet

 Koordinater för objekten finns även här under kolumnerna X-koord och Y-koord.

 Objektnamn är kolumnen under vart de olika objektens namn står. Som synes finns två 
kolumner med rubriken Objektnamn vilket beror på att den ena kolumnen är tänkt att 
användas för att generera en lista över namn som Naturvårdsverket kan använder i sin 
Nationella databas där det är viktigt med stora bokstäver och exakt korrekt 
benämning.

 Under kolumnerna för respektive årtal står den mängd kalk i ton som ska användas för 
respektive objekt.

 Under kolumnen bidrag står det statliga bidrag som Länsstyrelsen beviljar 
Huvudmännen efter att dessa ansökt om bidrag för kalkningen. Värdet under 
kolumnen anges i procent av den totala kostnaden för kalkningsåtgärderna.

 Under kalkmetod står den metod med vilken spridningen utförts precis som i det andra 
excel-arket.

 Kalk medel är det medel som används vid kalkningen. Här anges om medlet för 
kalkningen är grovkornigt kalk eller kalkmjöl eller en kombination av dessa.

 Kalk-intervall År står även här för antalet år mellan vilka kalkningarna utförs.

 Under anteckningar står kommentarer som rör kalkningen. Påminner mycket om 
informationen som finns under kolumnen kommentarer i arket för åtgärdsområdena, 
dock är den ursprungliga tanken att det snarare ska vara kommentarer på objektnivå än 
åtgärdsområdesnivå.

 De tre kolumnerna Kalkningsuppehåll, Ev.avslutas och Avslutat objekt innehåller ett 
kryss i händelse av uppehåll, avslut eller eventuellt avslutande av kalkningsobjekt.
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 Under Beskrivning av Motiv står återigen motiv för kalkningen.
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Bilaga C: Excelexempel 3

Kolumnbeskrivning excel-ark för vattenkemi:

 Huvudman, huvudavrinningsområde och huvuavrinningsområdets namn är 
kolumner med information om huvudmän och huvudavrinningsområde för 
objekten som provtagits.

 Åtgärdsområdets beteckning och namn är som tidigare namn och beteckning på 
åtgärdsområdena för de olika objekt som provtagits.

 Provtagnings_Objekt beskriver namnet på det objekt som provtagits.

 ID enl DMN vilket är det id som objektet har i Naturvårdsverkets nationella 
databas.

 LST TYP motsvarar objektid i arket för effektuppföljning och har värdet VKS 
eller VKV beroende på om det är en sjö eller ett vattendrag. 

 Gammalt LST_ID är kopplat mot VK_ID 2003 i effektuppföljningstabellen.

 Provpunkts_lage är en beskrivning på det läge där provpunkten för provet 
befinner sig.

 X-koord och Y-koord är kordinaterna för den punkt där proverna tagits.

 Mål-ID är kolumnen under vilken mål id för målområdena kopplade till 
provtagningarna står.

 En kolumn Målpunkt=1 Styrpunkt=0 finns även här liknande den i 
effektuppföljningstabellen.

 Ph-mål är kolumnen under vilken man skriver ner ph-målet för ett område.

 Kalkningsuppehåll och kalkning avslutad är två kolumner under vilka ett kryss 
sätts om kalkningen är avslutad eller kalkningsuppehåll råder för objekten.

 Kolumner för År, Månad och dag finns för att hålla data om när provtagningen 
inträffat.

 Vem som är provtagaren för provet finns angivet under kolumnen provtagare.

 Provnr lab är det unika nummer för provtagningen som de olika labben satt på de 
olika analyser dom genomfört på proverna och under Kolumnen analys lab kan 
man också se namnet på det lab som utfört analysen.
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 Under anteckningar finns speciella anteckningar rörande provtagningen t ex 
”mycket smältvatten”
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Bilaga D: Excelexempel 4

Kolumnbeskrivning excel-ark för effektuppföljning:

 Objektid är identifieraren för de olika uppföljningsstationerna. Kolumnen typ har 
antigen värdena VKV eller VKS beroende på om det handlar om ett vattendrag 
eller en sjö.

 Beteckning på åtgärdsområdet, namn för dessa samt objekt-id under respektive 
kolumner och information om huvudman/kommun.

 Kolumnerna Kalkuppehåll samt Avvecklat innehåller kryss för att representera 
avvecklade objekt samt objekt under uppehåll.

 Plats står för den plats där de olika teststationerna befinner sig som utför de olika 
mätningarna.

 Mål-id är det id för målområdet som respektive station är kopplad till.

 Kolumnen referensprov kryssas i om en prov tagits i en referenspunkt vilket är en 
punkt där provtagningar gjort för att få ut ett referensvärde till de övriga 
provtagningarna.

 VK ID 2003 är det id som användes före 2003 innan omständigheter gjorde att ett 
nytt började användas.

 Fyra olika kordinatkolumner finns. Dom första två x-koord (MP vdr) och y-koord 
(MP vdr) är koordinaterna för målpunkterna för det objekt som är kopplat till 
mätstationen. Dom andra två x-koord provpunkt och y-koord provpunkt är de 
punkter där proverna faktiskt tas.

 Ett antal kolumner finns med benämning t ex (Antal prov Höst 2006) osv vilket är 
statistik över antalet prov som kommer tas under respektive årstid och år.

 Under Kommentarer finns kommentarer rörande de olika vattenproven.

 Frekvens är en kolumn under vilken står antalet prover per år.

 Ny provpunkt är en kolumn under vilken datumet för när en ny provpunkt ska 
införas står.
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Bilaga E: Delmängd av transaktioner

Se hur mycket kalk som har spridits genom alla år för ett utvalt objekt

Se kommentarer ordnade efter åtgärdsområde

Se information om alla målområden  

Se måluppfyllelsen för satta pH-värden i varje VK-station

Se alla anmärkningar om ett objekt sedan önskat datum och även information om 
kalkningsrapporteringen.

Se samtlig information om alla doserare

Se alla provpunkter inom ett visst åtgärdsområde.

Se alla kalkade objekt och första datum det kalkades

Se planerad kalkning för objekt beroende på årtal

Se alla objekt inom ett visst åtgärdsområde

Se alla målområden för ett visst åtgärdsområde

Se planerad kalkning för alla objekt

Se planerad kalkning för ett visst objekt

Se alla vattenkemiska resultat för en viss station genom tiderna.

Se alla vattenkemiska resultat för en viss station

Se  vattenkemivärden för en viss provtagare

Lägga till/ ta bort en effektuppföljningsstation

Lägga till/ ta bort ett kalkningsobjekt

Lägga till/ ta bort en provtagare

Lägga till/ta bort en kemistation. 

Lägga till/ ta bort en doserare

Lägga till / ta bort kalkningsinformation om ett visst objekt

Lägga till information om planerad eller genomförd kalkspridning.
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Uppdatera information om ett kalkningsobjekts kalkningsdetaljer

Uppdatera information om ett kalkningsobjekts detaljer

Uppdatera information om en effektuppföljningsstation

Uppdatera information om ett åtgärdsområde

Uppdatera information om kalkningsplaneringen för ett objekt.

Uppdatera information om planerad kalkspridning.
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Bilaga F: Logisk modell
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Bilaga G: Relationsfönster KDB


