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Förord 

Jag gjorde examensarbetet på Högskolan i Gävle inom programmet IT-

systemutveckling - mot geografiska informationssystem. Arbetet gjordes mellan 1 

april 2019 och 29 maj 2019. 

Ide för det här arbetet har jag fått efter jag har sett behovet av återvinningscentraler i 

utvecklingsländer. Jag tänkte att med utbildningen som jag läser skulle jag kunna bi-

dra för platsbestämning av anläggningen. 

Jag vill säga min tacksamhet till Gud för att ha gett mig styrkan i alla mina situat-

ioner. Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Julia Åhlén för gott handledar-

skap, vägvisningen och har gett mig den tid som jag behövde. Slutligen vill jag säga 

stort tack till Van Boi Par Thang Nget, Nicolas Suau Carvajal och Christian Olsson 

för att ha hjälpt mig att korrekturläsa mitt arbete. 

 

Gävle, maj 2019 

En Suan Mung Lian 
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Sammanfattning 

Folk tenderar att flytta till urbana områden för att studera, hitta jobb och få bättre 

möjligheter. Befolkningen i stora städer har ökat mycket och det kommer även att 

öka ännu mer. Därför är stadsplanering eller samhällsplanering viktigt och ett av de 

viktigaste områdena är avfallshantering där avfall från hushåll hanteras. För att bygga 

avfallshanteringsanläggning som återvinningscentraler behöver man planera noga och 

miljötänkande är viktigt. För att kunna lokalisera optimala ställen behöver man GIS-

teknik. Med hjälp av den tekniken finns det möjlighet att göra analys och även skapa 

kartor som kan till exempel ingå i översiktsplanen och detaljplanen. Platsbestäm-

ningen är det viktigaste att ta fram i planeringsstadiet innan man kan börja med 

andra processer därför att felplacering kan orsaka problem som miljö, säkerhetspro-

blem för invånare och ekonomisk förlust för myndigheten eller staten för justeringar 

och omplaceringar. I dagsläget finns det inte så mycket tekniska lösningar som skulle 

underlätta för platsbestämningen. 

I utvecklingsländer saknas fungerande avfallshantering och många slänger skräp över-

allt. Därför har studien mest fokus på utvecklingsländer där återvinningscentraler 

behöver byggas. Syfte med arbetet är att hitta optimala platser för en återvinnings-

central med GIS- lösningar.  

I studien utfördes fjärranalys och multikriterieanalys för att hitta de optimala plat-

serna för återvinningscentraler. Övervakad klassificering användes för extrahering av 

klasser. Data från Open Street Map hämtades för komplettering av data för saknade 

faktorer. AHP-metoden utfördes för att vikta faktorerna. Metoden weighted linear 

combination användes för beräkning av slutresultat. Arbetet gav positivt resultat och 

lösningen kommer att vara användbar för framtagande av detaljplan och översikts-

plan för en återvinningscentral. Metoden kommer att vara användbart vilket är må-

let för det här arbetet dock behövs bättre data och mer analys av faktorer. 

 

Nyckelord: GIS, Fjärranalys, Multikriterieanalys, AHP, Återvinningscentral 
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Abstract 

People tend to move to urban areas to study, find jobs, and get better opportunities. 

The population of big cities has increased, and it will also increase even more. 

Therefore, urban planning or community planning is important and one of the most 

important areas is waste management where waste from households is managed. In 

order to build waste management facilities as recycling centers, one needs to plan 

carefully, and environmental thinking is important. In order to locate optimal 

places, you need GIS technology. With the help of this technique, it is possible to 

make analysis and create maps that can, for example, be included in the master plan 

and the detail plan. The site provision is the most important thing in developing of 

planning stage before one can start with other processes because misplacement can 

cause problems like environment issues, security problems for the inhabitants and 

financial loss for the authority or the state for adjustments and relocations. At pre-

sent, there are not many technical solutions that would facilitate location determina-

tion. 

In poor countries, there is a lack of functioning waste management and many throw 

trashes everywhere. The study therefore has focus in developing countries where re-

cycling centers need to be built. The purpose of the work is to find optimal places 

for recycling centers with GIS solutions. 

In the study, remote sensing and multi-criteria analysis were performed to find the 

optimal places for recycling centers. Supervised classification was used to extract 

classes. Data from Open Street Map was retrieved to supplement data for missing 

factors. The AHP method was performed to weight the factors. The weighted linear 

combination method was used to calculate the result. The work gave positive results 

and the solution will be useful for developing a detailed plan and overview plan for 

recycling centers. The method will be useful, which is the goal of this work, but im-

proved data and more analysis of factors are needed. 

 

Keywords: GIS, remote sensing, multi-criteria analysis, AHP, recycling center 
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1. Inledning 

 I och med den globala utvecklingen tenderar folk att flytta till större städer för att få 

bättre möjligheter till jobb, studier, hälsovård med mera. Mer än hälften av befolk-

ningen i hela världen bor i stora städer och det kommer att öka mer i framtiden. 

Därför är det viktigt med stadsplanering för till exempel byggnader, park, avlopps-

system och återvinningscentral, på ett hållbart och miljövänligt sätt [1]. Avfallshante-

ring är en av de viktiga samhällsplaneringsåtgärder som måste fungera eftersom av-

fall orsakar både miljöproblem och ekonomisk förlust [2]. På grund av den anled-

ningen försöker man göra avfallet återanvändbart inom alla europeiska länder. 

Mycket inom avfallet kommer från bygg- och anläggningsarbeten, gruvdrift och 

stenbrott, tillverkning, hushåll, energiförsörjning och andra källor. Dock ett av 

många problem som uppstår är utsläpp vilket uppkommer i samband med transport 

under insamling av avfall. Detta orsaker luftföroreningar och därför behöver place-

ring av avfallshantering planeras noggrann så att transporterna minskar. Enligt 

Stuguby [3]  ska anläggningen inte vara i närheten av de områdena där människor 

bor eftersom man hanterar både farliga och icke-farliga avfall samt lukten kan på-

verka livskvalité. Dock enligt [4] måste återvinningscentralen finnas lätt tillgänglig 

för allmänheten för att kunna besökas med cykel, kollektivtrafik och även för de som 

promenerar.   

I och med teknikens framväxt har vissa myndigheter som Boverket och Lantmäteriet 

fått i uppdrag att digitalisera detaljplaner och grundkartan för att kunna tillgänglig-

göra planerna och även effektivisera arbetet [5].  Det står även beskrivet vilka tek-

niska verktyg , utrustningar och programvaror som kommer att behövas för digitali-

sering av planerna [6]. GIS-verktyg kan användas för att skanna in papperskartor och 

sätta koordinater. Dessa kommer sedan att ingå i digitaliseringen av detaljplaner. I 

detaljplanen finns olika objekt i ett visst område och ett av dessa objekt kan vara 

återvinningscentral.  Enligt Boverket [7] måste man ha en plats där man kan placera 

återvinningscentralen innan man börjar med andra planeringar och det är den viktig-

aste eftersom felaktig placering kan orsaka säkerhetsproblem för invånare, miljöpro-

blem och ekonomisk förlust för omplacering och justeringar som måste åtgärdas i ef-

terhand. I nuläget finns det begränsade tekniklösningar som kan användas för plats-

bestämning. Platsbestämningar är dock nödvändigt att ta med i planeringen av nya 

återvinningscentraler.  
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I vissa tätbefolkade länder som Indien fungerar inte sophantering som i europeiska 

länder. Folk slänger sina hushållsavfall på marken, vägar, i vattnet. Människor andas 

in den förorenade luften som kommer från avfall vilket kan leda till ohälsa. Fattiga 

människor som bor i smutsiga områden drabbas mest och utsätts mest av alla för 

konsekvenserna. Genom att bygga återvinningscentraler kommer det att hjälpa med-

borgarna i dessa länder. Att kunna bygga anläggningar för hantering av sopor och 

återvinning på en optimal plats kommer att vara av stort värde. 

Därför kommer platsbestämning för återvinningscentraler att föreslås i det här exa-

mensarbetet och GIS-verktyg skall hjälpa till i arbetet.  

1.1 Syfte 

Lämpliga platser för känsliga samhälleliga objekt kan utgöra en huvudfaktor för triv-

sel och säkerhet i stadsmiljöer. Syfte med det här arbetet är att identifiera optimala 

platser för återvinningscentral med hjälp av fjärranalys och MKA. Faktorer som när-

het till skolor, sjukhus och känsliga områden kommer att begränsa platsbestämning. 

Inom det här arbetet kommer faktorer att viktas. Dessa skall kunna vara användbara 

för framtagande av detaljplan och översiktsplan för återvinningscentral. 

1.2 Forskningsfrågor 

• Kan man med hjälp av GIS, fjärranalys och MKA hitta de optimala platserna 

för återvinningscentraler?  

• Vilka faktorer behöver analyseras för att lokalisera en återvinningscentral?  
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2. Tidigare studier  

Nedan är några tidigare studier om samhällsplanering, multikriterieanalys, fjärrana-

lys och Sentinel. 

2.1 Samhällsplanering 

Anledningen med samhällsplanering utifrån ett socialt perspektiv är att kunna ge 

medborgare en bra livskvalitet vilket ingår långsiktiga planer om hur naturresurserna 

ska utnyttjas och hur planeringen kan bidra till samhällens ekonomiska tillväxt på ett 

hållbart sätt. Det innehåller även planeringar för bostadsbyggande, mark, vatten och 

energi utnyttjande [8]. Miljötänkande är viktigt med avseende på placering och ut-

formning av olika anläggningar och byggnader. Nationellt har Boverket huvudansvar 

för reglering i Sverige. 

2.2 Återvinningscentral 

Återvinningscentral (ÅVC) är en anläggning där man kan lämna in olika hushållsav-

fall. De flesta avfall är hushållens grova och farliga avfall. Inlämning av avfall på ÅVC 

har ökat mycket i Sverige, därför håller många kommuner på att expandera anlägg-

ningar. I Sverige finns det sammanlagt 580 återvinningscentraler och runt 25 åter-

vinningscentraler har kretsloppsparker där man kan lämna in avfall som kan återan-

vändas [9] 

2.3 Multikriterieanalys och fjärranalys  

MKA är en metod som används för att uppnå ett eller flera mål mha olika valalterna-

tiv. När man utför MKA behöver man tydliga valalternativ för att kunna få fram ett 

bra resultat [10]. Författarna har även tagit fram olika metoder för att utföra MKA. 

Nedan är de exemplar som har tagits fram: 

1. Multi-attributmetoder (multi-attribute utility methods)  

2. Linjära additiva metoder (linear additive methods)  

3. Analytisk hierarkisk process (analytical hierarchy process, AHP)  

4. Utsorteringsmetoder (outranking)  

5. Icke-kompensationsmetoder (non-compensatory methods) 

Fjärranalys är ett sätt att skaffa fram jordytans information utan att vara på plats och 

man använder satellitbilder genom att mäta reflektans och strålningar från bilderna 

[11]. Bilderna tas ifrån kameror som sitter på satelliter, flygplan och båtar. Fjärrana-

lys används även för att få väderinformation, utveckling av städer och skogsbränder 

(Mapping, Remote Sensing, and Geospatial Data, 2019).  



 

4 

Fjärranalys är en av de viktigaste framgångar som uppfann i den vetenskapliga värl-

den och har använts inom olika forskningsområden. Den har använts som stadsplane-

ring i byggandet av vägar mellan städerna enligt författaren [12],identifiering av 

översvämningsområde för att kunna förebygga faror [13], [14] .  

Författaren Franci [13] producerade en karta som visar upp möjliga översvämnings-

områden där arbetet genomförs med fjärranalys och MKA. Object-based (objektba-

serad) övervakad klassificering genomfördes för att indela olika objekt i satellitbild i 

olika kategorier. Digital Elevation Model(DEM) användes för att skaffa fram ström-

nätverk. Lutning är en av de faktorer som det fokuseras mest på eftersom vatten-

mängden samlas i de låga områden och man kan även se riktningar från DEM-

modellen. För att göra relativ vikt för varje faktor gjordes AHP (Analytic hierarchy 

process) beräkning med hjälp av en AHP-applikation. AHP används i många olika 

projekt inom industriell område för att kunna göra rätt beslut[15]. När alla faktorer 

och relativa vikter skaffats fram genomfördes MKA. Till sist gjordes en tematisk 

karta för att visa resultatet. Författarna [13] hävdar att med mera data och justering 

av vikterna vid beräkning av AHP kan resultatet förbättras.  

Författarna[14] använde övervakad klassificering (supervised classification)  med 

”maximum likelihood classifier” algoritmen. DEM användes även i arbetet men den 

används inte bara för att ta fram lutningar utan det räknade även fram flödesriktning 

(flow direction) och bergskugga (hill shade). AHP är en av de mest välkända och  ef-

fektiva metoder för identifiering av översvämmande område tyckte författarna [14] 

och hävdar även att fjärranalys är ett bra verktyg för att detektera zoner där över-

svämningsrisk finns . Flödesschema ingår även i artikeln. I slutsatsen ansåg förfat-

tarna att om man har mera data på historiska omsvängningar kommer den att ge mer 

exakt resultat. 

MKA utan fjärranalys har också använts i många olika GIS-arbeten. Författaren [16] 

har beskrivit att AHP teknik har använts i samband med stadsplanering. Det finns två 

sätt att genomföra MKA enligt författarna. Den första alternativ är att analysera och 

studera egenskaper för olika objekt sedan gör man en sammanfattning för att få ett 

resultat och den andra alternativ är att parvis jämförelseteknik, AHP, där intervall 

går från 1 till 9. Enligt experter från [16] finns det några steg som man kan följas. 

Nedan beskrivs de olika steg: 

1. Definiera problem 

2. Bygga upp en beslutshierarki där målet hamnar högst upp 

3. Parvis jämförelse 

4. Gör beräkna för att få fram egenvärde, konsistensindex, konsistensförhål-

lande och normaliserade värden för varje kriterium 
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5. Om det finns osäkerhet när man räknar konsistensindex behöver man fråga 

experter för att göra en bedömning och fortsätta att göra så att tillfredstäl-

lande resultat fås fram. 

Författarna [17] har gjort analys för att hitta lämplighet och sårbarhet där basstation 

för telekommunikationer placeras. Det flesta av objekten är klassificerade och MKA 

utfördes tillsammans med sensitivity analysis för att hitta lämplighet för basstation. 

Här användes även olika andra tekniker som närmaste grannskapsanalys (nearest ne-

ighbourhood analysis) för att kunna veta utdelning av olika basstationer. ”Bufffer 

analysis” genomfördes också för att bedöma risknivå för antal byggnader. För att 

kunna se täckning över studieområde användes ”view shed analysis”. 

2.4 Sentinel  

Sentinel är ett ställe där man kan hämta satellitbilder på Internet och det utvecklas 

av European Space Agency (ESA). Det utvecklas för att ersätta de äldre jordobser-

vationsprogramen. Observationsprogrammet övervakar förändringar som sker på 

marken, havet och luften.  Det finns för närvarande sex olika uppdrag som Sentinel 

har ansvar för. De är SENTINEL-1, SENTINEL-2, SENTINEL-3, SENTINEL-4, 

SENTINEL-5 och SENTINEL-5P. SENTINEL-1 övervakar både mark och hav me-

dan SENTINEL-2 övervakar markområde som vegetation, mark och kust-områdena 

med högupplösning. SENTINEL-3 ansvar är att studera havsytan och temperatur på 

marken. Både SENTINEL-4 och 5 används för övervakning av luftkvalitet. 

SENTINEL-5P har huvudansvar att fylla data där det saknas [18]. Sentinel satellitbil-

derna används i olika fjärranalys studier [19].  Den har används för kartläggning av 

skogsbränder och mätning av brännkänslighet [20],  för att jämföra vegetationsför-

ändringar [21] och studera lavinområde [22]. Den har bättre upplösning jämfört med 

Landsat [21].  
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3. Metoder och material 

Den här delen täcker data beskrivning, metodik och framtagande av resultat. 

3.1 Studieområde 

 

 

Figur 1 Karta över studieområde. Källa: Google Maps 

Studieområdet för det här arbetet är Kalaymyo. Det ligger 140 m över havet. Det är 

en lagom stor stad i Myanmar med ungefär 400 000 invånare. Kalaymyo ligger i 

Sagaing Region och gränsar till Chin State, Myanmar. Temperatur i områden är som 

lägst 6 grader och den kan nå upp till 40 grader när det är som varmast. Från maj till 

september är det regnperiod. Från oktober till februari är det kallare. Mars och april 

är varmast. Det förekommer översvämningar i vattennära områden och därför är in-

vånare tvungen att lämna sina hem. 

Myanmar (Burma) var ett diktaturland men sedan 2010 har landet blivit mer öppet 

och landet är på väg att bli ett demokratiskt land dock militär har fortfarande makt. 

Landets inkomstkälla är olja, naturgas samt jord- och skogsbruk. 
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3.2 Data 

3.2.1 Sentinel 

Satellitbilder är tagna ifrån Sentinel hemsidan. Utifrån de olika uppdrag som Sentinel 

har valdes Sentinel-2a för det här arbetet. Anledning är att den har huvudansvar för 

markområde som är vegetation samt mark och kust-områdena med högupplösning. 

Nedladdade filen ingår tre olika dataupplösningar som är 10*10 m, 20*20 m och 

60*60 m. Se tabell 1. Referenssystem är WGS_1984_UTM_Zone_46N.  

Tabell 1 Sentinel-2A egenskaper 

 

Sentinel satellitbilderna bestämdes att använda för att den har bättre upplösning jäm-

fört med Landsat bilderna  och bättre upplösning kan underlätta utförande av klassi-

ficering [21]. I det här arbetet används bandkomposition 4,3 och 2 med upplös-

ningen 10 m som produceras i false color.  

3.2.2 Höjddata (DEM) 

Höjddata är hämtat ifrån Alaska Satellite Facility. Namnet på data är Alos Palsar (Hi-

Res Terrain Corrected). Upplösningen på DEM-filen är 12,5 m och referenssystem 

är WGS_1984_UTM_Zone_46N. Den täcker ett stort område som även innehåller 

studieområdet. Men bara studieområdet klipptes bort för arbetet och konverterades 

om till 10 m upplösning som andra data. 

Sentinel-2A 

Upplösning i m Band 

10 m 
2, 3, 4 , 8, a True Colour Image (TCI) och en  AOT (Aerosol Optical 

Thickness map) och  WVP(Scene-average Water Vapour map) 

20 m 
2-7,8A,11,12, True coulour image (TCI), Scene Classification 

map(SCL), AOT och WVP map. B8A används istället för B8 för att B8A 
B8A ger mer exakt spektralinformation. 

60 m 
Alla band från 20 m samplas till 60 m och band 1 och 9 tilläggas.  Band 10 

utelämnas pga den saknar information för ytan. 
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3.2.3 OpenStreetMap 

Vägkarta, skolor, sjukhus, parker och vatten hämtades från Open Street Map. Ned-

laddningen gjordes genom att använda GIS-programmet, Qgis Desktop 2.18.0. Där-

efter gjordes urval av information och extrahera valda objekten till Shape-fil. Allt 

vektorbaserat data konverterades därför till rasterformat. Referenssystemet var 

GCS_WGS_1984 från början men transformerades till 

WGS_1984_UTM_Zone_46N för att ha samma referenssystem som andra data i ar-

betet. Transformationen gjordes i ArcMap 10.7. 

3.3 Arbetsprocess 

Först importerades all data i en GIS-baserad mjukvara. I det här arbete utfördes det 

mesta arbete i ArcMap 10.7 som konvertering av filer, transformering av referens-

system, beräkningar av operationer och slutresultat. Arbetsprocessen kan ses i Bi-

laga A.  

3.4 Övervakad klassificering 

Fem träningsplatser, urbana områden, öppen mark, träd, vatten och åkermark val-

des ut. Ett antal provområden för varje träningsplats (training sites) skapades. Se ta-

bell 3 i Bilaga D. 

Utifrån träningsplatserna utfördes en övervakad klassificering: ”Maximum Likeli-

hood Classification” metoden användes för att ta fram 5 olika klasser. Metoden är en 

av tre hårda klassificerare och används i mycket ofta inom fjärranalys [23]. 

 

Figur 2 Olika klasser över studieområden 
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3.5 Kriterier 

Kriterier som ingick i det här arbetet är öppen mark, vägar, urbana områden, vat-

ten, skolor, sjukhus, parker, åkermark, träd och lutningar. Vissa av faktorerna val-

des enligt Boverkets beskrivning av olika kriterier som är viktiga att tänka på i byg-

gande och lokalisering av återvinningscentral [7]. Öppen mark anses vara platsen 

som är det mest lämpliga för detta ändamål. Transport och logistik måste fungera 

och det ska vara säkert för både invånare och miljö. Med säkerhet menas att kunna 

undvika trafikolyckor när sopbilar kör in i stan för att hämta hushållsavfall och med 

miljö menar man påverkan på miljö genom utsläpp från bilen. Det vill man minska 

så mycket som möjligt. Återvinningscentral är inte lämpligt att bygga i urbana områ-

den för där hanteras alla typer av avfall. Lukten av avfall är obehaglig för invånare. 

Det måste placeras på ett visst avstånd från vatten för att kunna undvika översväm-

ningar och föroreningar. I många asiatiska länder kommer monsunperioder som or-

sakar just översvämningar. Skolor och sjukhus är de områden som folk rör sig mest i 

och därför måste de vara på ett visst avstånd från Återvinningscentralen. Detta är 

främst för att undvika olyckor med sopbilar.  

Åkermark bör undvikas för byggande av återvinningscentraler eftersom vardaglig ve-

getarisk mat för invånare kommer från platsen. Även i parker kan man inte ha åter-

vinningscentral. Invånare blir störda av allt arbete som pågår i anläggning och även 

lukten. För att inte minska trivsel i parken är det bäst att inte bygga i park och även i 

närheten av det. Industriområde är också ett lämpligt plats att placera en återvin-

ningscentral med tanken på  besökare som kommer till olika aktörer som finns i in-

dustriområde till exempel verkstäder och butiker[7]. Se Bilaga D i tabell 2. 

3.6 MKA 

3.6.1 Restriktioner 

Restriktioner består av booleska värdena 1 och 0 där 1 betyder att det finns möjlig-

het att bygga anläggningen och 0 betyder att det inte är lämpligt att bygga. I det här 

arbetet valdes träd, åkermark och vatten (300 m avstånd från vatten), park och 

mycket branta lutningar. Alla restriktionskriterier presenteras i Bilaga B. 

3.6.2 Faktor 

Faktorkartor skapades genom att först beräkna avstånd med hjälp av Euklidisk av-

stånd från faktorerna. Detta utfördes i ArcMap 10.7 med funktionen Euclidean 

distance. Varje avståndskarta har minimalt och maximalt värde och det varierar för 

varje faktor. Det finns två sätt att göra normalisering antingen genom att göra inter-

vallen mellan 0.0 till 1.0 eller 0 till 255 [23].I det här arbetet bestämde författaren 

att använda intervallen 0-255.  
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Valet av den metoden beror på att i resultaträkning kommer författaren att använda 

Weighted Linear Combination. Enligt [23] måste alla faktorer ha intervallen 0-255 

om man ska använda metoden. Formeln för normalisering är följande. 

 𝑃𝑛 = 0 + (𝑃𝑖 − 𝑃𝑚𝑖𝑛) ∗ (
𝑁𝑚𝑎𝑥 − 𝑁𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛

) 1 

 

 𝑃𝑛 = 255 − (𝑃𝑖 − 𝑃𝑚𝑖𝑛) ∗ (
𝑁𝑚𝑎𝑥 − 𝑁𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛

) 2 

 

                            

 

Pn är normalisering av värde. 

Pi är själva faktorkartan innan normalisering 

Pmin är den minsta värde för faktorkarta innan normalisering 

Pmax är det maximala värdet för faktorkarta innan normalisering 

Nmin är den minsta värdet för faktorkarta efter normalisering  

Nmax är det maximala värdet för faktorkarta efter normalisering 

Ek.1 används för normalisering av avstånd till någonting och Ek.2 är till för att be-

räkna närhet till någonting. Urbana områden, skolor och sjukhus beräknades med 

formel 1. Vägar och öppen mark beräknades med formel 2. I Bilaga C presenteras 

alla normaliserade faktorkartor. 

3.6.3 Viktade faktorer 

AHP-parvis jämförelse gjordes för alla faktorerna. Metoden används för att vikta 

faktorer och beräkna relativitet med varandra. På så sätt kan man rangordna från den 

viktigaste till den minst viktigaste av alla faktorerna. Se parvis jämförelse i tabell 4 

för det här arbetet. Jämförelse utförs genom att använda verktyget AHP v.2 utveck-

lat av Sven Anders Brandt. Enligt [24] måste konsistensförhållande vara mindre än 

0,1. Om det är högre än 0,1 måste man justera i tabellen. Enligt AHP beräkning i 

det här arbetet konsistensförhållande 0,0753 vilket är mindre än 0,1. 

3.6.4 Aggregation av kriterierna 

Enligt [23] finns det tre olika typer av metoder för att räkna fram aggregation av kriteri-

erna. Det är Boolean intersection, weighted linear combination (WLC) och the ordere 
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weighted average (OWA). Men WLC valdes för det här arbetet. Metoden är en av de van-

ligaste som används för att inom GIS enligt [25]. Enligt [26] är formeln för beräkning är 

följande: 

 

  S = ∑ wixi* ∏ cj

k

j=1

n

i=1

 3 

 

S representerar den lämpligaste platsen för återvinningscentral, wi är vikten av faktor, xi 

är faktorerna och ∏ 𝑐𝑗
𝑘
𝑗=1  är produkten av alla restriktionskriterier. 
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4. Resultat 

Figur 4 visar resulatet av beräkningen. Resultat sträcker sig från 0 till 236 där 0 är 

platser som är inte lämpligt att placera återvinningscentraler och medan 236 är 

mesta av optimala platser. 

 

Figur 3 Optimala platser för Återvinningscentraler 

Resultatkarta i förhållande till varje faktor har även tagits fram och det kan man se i 

bilaga E. figur 16-20. Efter analysering av ovanstånde karta (figur 4)  bestämdes 

att värdret mellan 220-236 är mest optimala platserna för återvinningscentraler. Se 

även figur 21 i BilagaE. 

 

Figur 4 Karta över alla faktorer tillsammans med optimala platser för Återvinningscentraler   
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5. Diskussion  

5.1 Data 

Satellitbilderna och DEM-kartan har tillräcklig upplösning och det var värdefullt för 

det här arbetet. Det var tänkt att bara använda fjärranalys för att extrahera klasserna 

men vissa av klasserna kunde inte identifieras. Därför bestämde författaren att hämta 

några av data som vägar, skolor, park, sjukhus och även vatten (flod,sjöar) från 

Open Street Map. 

5.2 Övervakad klassificering 

Utföring av klassificering gick bra och men alla urval klasser var delvis tillfredstäl-

lande. Den som var svårt att skilja ut är mellan vatten och urbana pixlar. Visuellt går 

det att skilja ut vad som är vatten och vad som är urbana områden men algoritmen 

kunde inte särskilja pixlarna. Således har vissa vattenpixlar blivit markerade som ur-

bana områden. Det kunde ha berott på val av bandkomposition. Bandkomposition 

som användes i arbetet var RGB 432 som är false color. Att prova andra bandkom-

positioner kunde ha löst problemet. 

5.3 Val av kriterierna 

Det var svårt att välja kriterierna eftersom det inte finns så mycket information som 

är tillgängligt för studieområdet. Förutom de klasserna från fjärranalys finns det en 

enda informationskälla. Det var Open Street Map. Det kan finnas andra källor dock 

var Open Street Map lättillgänglig. Eftersom studieområdet befinner sig i ett ut-

vecklingsland finns det inte så många som kan uppdatera data. Det saknas fortfa-

rande data som kunde ha varit användbart för det här arbetet. Ett av de data som be-

hövs är industriområde. Därför ingick inte industriområde i beräkningen även om 

det finns med i tabell 2. Det saknas även information om naturreservat och olika 

marktyper. Om mer relevanta data var tillgängliga kunde resultatet blivit an-

norlunda och gett bättre resultat. Det har varit svårt att hitta källor när det gäller 

fakta om uppbyggnad av återvinningscentraler och lokalisering. 

5.4 AHP-beräkning 

AHP-beräkning har varit användbart för arbetet och är en effektiv metod. Det upp-

stod inga problem i det här steget men man kan alltid göra justeringar och förbättra 

resultatet. Om fler faktorer hade lagts in hade det kunnat bidragit till ett bättre re-

sultat.  
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5.5 Diskussion av resultat 

För genomförande av arbete följdes arbetsprocessen som Chandio [16] har beskrivit 

för MKA beräkning. Resultatet anses vara uppfyllt i förhållande till vägar eftersom 

optimala platser ligger precis nära vägar. Se figur 16. Även skolor och sjukhus ser lo-

vande (Se figur 17,19,20). Men vissa av de optimala platserna ligger i bostadsområde 

utanför stan. Anledning kan vara att vägar som passerar områdena har påverkat. Se 

figur 18.Likaså små pixlar som är okända och har klassats som urbana områden. Det 

behövs mer förarbete med data och på så sätt kan man påverka resultatet. Dock i 

större delen av urbana områden har påvisat att den uppfyller kraven. I stort sett gav 

resultat positiva förhoppningar men validering skulle behövas eftersom studieområ-

det är ett utvecklingsland. Förändringar sker varje dag och uppdatering av geogra-

fiska data sker långsamt.  
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6. Slutsats 

Utifrån resultatet är fjärranalys och MKA användbara verktyg för platsbestämning av 

återvinningscentral. Det skulle kunna bidra till framtagande av detaljplan och över-

siktsplan för återvinningscentraler. Med rätt data och metoden i det här arbetet 

skulle beslutfattare kunna producera karta för lämpliga platser för återvinningscen-

traler. Det skulle bli användbart för planering av återvinningscentraler i utvecklings-

länder genom att noggrant analysera flera faktorer och samla in data. Faktorer i det 

här arbetet är öppen mark, urbana områden, vägar, skolor, sjukhus. Trovärdigheten 

av resultatet kommer att öka om man lägger till fler faktorer. För framtida studier 

behövs fler faktorer analyseras. Därför kunde inte frågan om vilka faktorer som be-

hövs analyseras besvaras i det här arbetet. Det finns information om hur en återvin-

ningscentral ska utformas men det fanns inte tillräckligt information om de faktorer 

som behövs för platsbestämning. Därför kommer djupstudier om faktorer för åter-

vinningscentral att vara viktigt för liknande arbete. 
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Bilaga A 

 

 

Figur 5 Flödesschema
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Bilaga B 

 

Figur 6 Restriktionskarta över täta trädområde 

 

Figur 7 Restriktionskarta över vattenområde 
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Figur 8 Restriktionskarta över brant lutningar 

 

Figur 9 Restriktionskarta över parkområde 
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Figur 10 Restriktionskarta över åkermark 
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Bilaga C 

 

Figur 11 Faktorkartan över urbanområde 

 

Figur 12 Faktorkartan över skolor 
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Figur 13 Faktorkartan över vägar 

 

Figur 14 Faktorkartan över öppen mark 
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Figur 15 Faktorkartan över sjukhus 
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Bilaga D 

Tabell 2 Kriterierna 

Kriterierna 

Öppen mark Lämpligaste för Återvinningscentral. Faktor 

Vägar 
Återvinningscentralen ska vara så nära vägar som 

möjligt för att sopbilar ska kunna transportera säkert. 
Faktor 

Urbana område 

Det ska ligga utanför urbana område för att undvika 
lukten som kommer från Återvinningscentral och 

förebygga fara för hälsa. Men det ska inte hellre ligga 
långt ifrån urbana område med tanken på tillgänglighet 

för allmänheten. 

Faktor 

Vatten 
Långt ifrån vatten för att undvika översvämningar. Bör 

vara minst 300 m från Återvinningscentral. 
Restriktion 

Skolor Långt ifrån skolor för att undvika olyckor med sopbilar. Faktor 

Sjukhus 
Långt ifrån sjukhus för att undvika olyckor och det är 
inte lämpligt att lokalisera Återvinningscentral nära 

Sjukhus pga. att det hanteras olika avfall. 
Faktor 

Åkermark 
Inte lämpligt att placera Återvinningscentral på 

odlingsplats. 
Restriktion 

Park Kan störa invånare som finner sig i parken. Restriktion 

Träd Inte lämpligt att för placering av Återvinningscentral. Restriktion 

Lutning 
Återvinningscentral behövs vara i en plan yta. Därför är 
det inte lämpligt att placera där lutning är för mycket. 

Restriktion 

Industriområde 
Industriområde är ett bra ställe för placering av 
Återvinningscentral för att det finns andra aktörer som 
verkstäder, butiker. 

Faktor 
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Tabell 3 Valda platser med antal exemplar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4 AHP-parvis viktning för faktorer 

  ÖM V U S SJK 

Öppen mark ÖM 1 4 8 8 8 

Vägar V 1/4 1 3 7 7 

Urbant område U 1/8 1/3 1 1 1 

Skolan S 1/8 1/7 1 1 1 

Sjukhus SJK 1/8 1/7 1 1 1 

Namn på tränade område Antal exemplar  

Urban 10 

Öppen mark 10 

Åkermark 10 

Träd 10 

Vatten 5 
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Bilaga E 

 

Figur 16 Resultat i förhållande till vägar 

 

Figur 17 Resultat i förhållande till skolor 
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Figur 18 Resultat i förhållande till urbana område 

 

Figur 19 Resultat i förhållande till sjukhus 
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Figur 20 Resultat i förhållande till Öppen mark 

 

Figur 21 Satellitbilden över studieområde 
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Figur 22 Resultat med satellitbilden över studieområde 
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