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Förord 
Denna rapport är resultatet av vårt examensarbete som vi har utfört på 
Banverket Trafik i Borlänge. Examensarbetet är det avslutande momentet för 
magisterexamen i informatik med inriktning mot GIS och ITS vid Högskolan 
Dalarna. 
 
Vi vill passa på att tacka alla som varit inblandade i examensarbetet på något 
vis: 
 

• Personalen på avdelningen Trafik som har hjälp oss mycket i vårat 
arbete 

 
• Per-Erik Norman på avdelningen Data som har svarat på många frågor 
 
• Kjell Stenman på avdelningen järnvägssystem för många frågor om 

och hjälp oss med Esris produkter 
 
Ett särskilt tack går till vår handledare på Banverket Trafik Jens Lindow och 
vår uppdragsgivare Eric Neldemo samt våran handledare på Högskolan 
Dalarna Anders Forsman.

 



 Högskolan Dalarna                                                                              2004-06-13 
  Kurs: Examensarbete Informatik D 10p  

                                                                                                    Stefan Hultquist 
                                                                                                 Magnus Petersson  
                                                                                                     
 

3

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING .................................................................................................................... 1 
1.1. BAKGRUND ............................................................................................................... 1 
1.2. UPPDRAGSGIVARE .................................................................................................... 1 
1.3. UPPGIFTEN ................................................................................................................ 2 
1.4. PROBLEMFORMULERING ........................................................................................... 3 
1.5. SYFTE........................................................................................................................ 3 
1.6. MÅL.......................................................................................................................... 3 
1.7. AVGRÄNSNING.......................................................................................................... 3 
1.8. DISPOSITION.............................................................................................................. 4 

2. METOD ............................................................................................................................ 6 
2.1. ANGREPPSSÄTT......................................................................................................... 6 
2.2. DATAINSAMLING ...................................................................................................... 7 

2.2.1. Litteraturstudier .................................................................................................. 8 
2.2.2. Intervjuer ............................................................................................................. 8 

2.3. ANALYS .................................................................................................................... 8 
2.3.1. Problemanalys..................................................................................................... 9 
2.3.2. Mål..................................................................................................................... 10 
2.3.3. Styrkor ............................................................................................................... 10 
2.3.4. Behov och krav .................................................................................................. 10 
2.3.5. Förändringsåtgärder ......................................................................................... 10 

2.4. SYSTEMARKITEKTUR .............................................................................................. 11 
2.5. SCHEMATISKA BILDER ............................................................................................ 11 

3. GIS, REFERENSSYSTEM OCH ANVÄNDBARHET.............................................. 12 
3.1. GEOGRAFISKA INFORMATIONSSYSTEM ................................................................... 12 

3.1.1. Topologi............................................................................................................. 14 
3.1.2. Generalisering................................................................................................... 14 

3.2. REFERENSSYSTEM................................................................................................... 15 
3.2.1. Direkt referenssystem ........................................................................................ 15 
3.2.2. Indirekt referenssystem...................................................................................... 15 

3.3. ANVÄNDBARHET..................................................................................................... 16 
4. SYSTEMARKITEKTUR.............................................................................................. 19 

4.1. BEGREPP ................................................................................................................. 19 
4.2. SYSTEMARKITEKTUR - ÖVERGRIPANDE .................................................................. 20 
4.3. TYPER AV INFORMATIONSSYSTEM .......................................................................... 21 
4.4. CLIENTSERVER ARKITEKTUR................................................................................... 22 
4.5. SYSTEMARKITEKTURSTRATEGIER ........................................................................... 24 

4.5.1. IRM (Information Resource Management)........................................................ 24 
4.5.2. VBS (Verksamhetsbaserad systemstrukturering)............................................... 25 

5. NULÄGESBESKRIVNING.......................................................................................... 28 
5.1. INFORMATIONSSYSTEMET OPERA ........................................................................... 28 

5.1.1. Utformning ........................................................................................................ 28 
5.2. BEFINTLIG SYSTEMARKITEKTUR ............................................................................. 31 

5.2.1. Informationsarkitektur....................................................................................... 31 
5.2.2. Systembeskrivning och relationer...................................................................... 33 

5.3. UTVÄRDERING AV NULÄGE..................................................................................... 34 
5.3.1. Problemanalys................................................................................................... 34 
5.3.2. Mål med Opera.................................................................................................. 35 
5.3.3. Styrkor med Opera ............................................................................................ 37 
5.3.4. Funktionell arkitektur ........................................................................................ 37 
5.3.5. Arkitekturstrategi............................................................................................... 39 

 



 Högskolan Dalarna                                                                              2004-06-13 
  Kurs: Examensarbete Informatik D 10p  

                                                                                                    Stefan Hultquist 
                                                                                                 Magnus Petersson  
                                                                                                     
 

4

 

6. MÖJLIGA PRODUKTER FÖR NY SYSTEMARKITEKTUR ............................... 41 
6.1. ARCIMS ................................................................................................................. 41 
6.2. MAPOBJECTS .......................................................................................................... 43 
6.3. WCGRAPH.............................................................................................................. 44 
6.4. ARCSDE ................................................................................................................. 46 

7. RESULTAT.................................................................................................................... 47 
7.1. VILKEN SYSTEMARKITEKTUR UPPFYLLER DEN FUNKTIONELLA ARKITEKTUREN?.... 47 
7.2. ÄR ARCGIS SCHEMATICS EN MÖJLIG VÄG? ............................................................ 49 

8. DISKUSSION OCH SLUTSATS ................................................................................. 52 
8.1. UPPFYLLDES MÅL OCH SYFTE?................................................................................ 52 
8.2. RESULTAT............................................................................................................... 52 
8.3. METODUTVÄRDERING............................................................................................. 53 

8.3.1. Datainsamling ................................................................................................... 53 
8.3.2. Analys ................................................................................................................ 54 
8.3.3. Produktutvärdering ........................................................................................... 55 
8.3.4. Programutvärderingen ...................................................................................... 55 

8.4. FORTSATT ARBETE .................................................................................................. 56 
9. KÄLLFÖRTECKNING................................................................................................ 57 

9.1. LITTERATUR............................................................................................................ 57 
9.2. INTERNET................................................................................................................ 58 
9.3. MUNTLIGA .............................................................................................................. 59 

10. BILAGOR.................................................................................................................. 60 
10.1. BILAGA 1 - PROBLEMLISTA ..................................................................................... 60 
10.2. BILAGA 2 - PROBLEMGRAFER ................................................................................. 61 

 



 Högskolan Dalarna                                                                              2004-06-13 
  Kurs: Examensarbete Informatik D 10p  

                                                                                                    Stefan Hultquist 
                                                                                                 Magnus Petersson  
                                                                                                     
 

1

 

 

1. Inledning 
Det inledande kapitlet ger en kort beskrivning av bakgrunden till arbetet, 
uppdragsgivaren och vilka problem det finns med nuvarande informations-
system samt syfte och mål för examensarbetet. 
 

1.1. Bakgrund 
Arbetet har genomförts på Banverket Trafik som har ansvaret för att planera 
och trafikleda all trafik på statens järnvägar. Ansvaret innefattar även att se till 
att de som trafikerar statens järnvägar har tillräcklig information om det 
aktuella trafikläget för att kunna utöva sin verksamhet. Efter uppdelningen av 
SJ i Banverket, SJ och Green Cargo delades informationssystemen upp mellan 
de olika bolagen. Banverket fick bland annat ansvaret att sköta driften av de 
operativa informationssystemen. Efter uppdelning förelåg ett gemensamt 
ansvar för hanteringen av informationen som rör järnvägarna i Sverige. 
Banverkets ansvar blev att presentera information om läget på järnvägarna och 
bangårdarna till trafikutövarna. Trafikutövarnas (bland annat SJ och Green 
Cargo) ansvar blev, efter överenskommelse, att förse Banverket med fysisk 
information om till exempel längd, vikt, last med mera. 
  
När det gäller presentation av tågens position på statens järnvägar finns det 
idag enbart en presentationsmiljö i form av informationssystemet Opera. Opera 
skall inom det närmaste året förfinas genom en noggrannare insamling av 
tågens positioner samt förbättringar av presentationsgränssnittet i form av ett 
geografiskt gränssnitt med viss GIS- (Geografiskt Informations System) 
funktionalitet. Det finns en framtidssyn att Banverket Trafik skall använda en 
gemensam systemarkitektur i den operativa verksamheten för presentation av 
geografisk information. Det gör valet av systemarkitektur till en viktig fråga. 
Banverket har valt Esri1 som leverantör av GIS-programvara vilket även styr 
valet av systemarkitektur. Valet står mellan egenutvecklade informations-
system och Esris standardsystem. Beslutet om systemarkitektur för det fortsatta 
arbetet med GIS på Banverket Trafik är strategiskt viktigt då det första 
informationssystemet skall vara i driftsatt hösten 2004.  
 

1.2. Uppdragsgivare 
Banverket är den myndighet som ansvarar för drift och förvaltning av 
järnvägen i Sverige. Det innebär att Banverket följer och driver utvecklingen 
inom järnvägssektorn samt bistår riksdag och regering i järnvägsfrågor. 
Banverket samordnar även den lokala, regionala och interregionala 
järnvägstrafiken samt ger stöd till forskning och utveckling inom 
järnvägsområdet. Banverkets vision är att skapa förutsättningar för säkra, 
punktliga, snabba och prisvärda järnvägstransporter.  

                                                 
1 Mjukvaruföretag som inriktat sig på GIS programvara  
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Banverket är en myndighet som främst finansieras med statliga anslag och har 
idag ca 6400 anställda. Riksdagens transportpolitiska mål styr Banverkets 
verksamhet. De transportpolitiska målen består av ett övergripande mål och sex 
delmål. Det övergripande målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet.  
 
De sex delmålen är: 

• Ett tillgängligt transportsystem 
• En hög transportkvalitet 
• En säker trafik 
• En god miljö 
• En positiv regional utveckling 
• Ett jämställt transportsystem 

 
Arbetet utförs på Banverket Trafik som är den avdelning som ansvarar för 
trafikledning, bandriftledning, trafik och trafikantinformation samt uppföljning. 
Banverket Trafik är den enhet som sköter själva trafiken, från planeringsstadiet 
till dess att tågen kommit till sin slutdestination. 
 

1.3. Uppgiften 
Uppgiften definierades av Banverkets Trafik utifrån deras frågeställningar för 
hanteringen av geografisk information för systemet Opera och möjligheter för 
gemensam användning av en GIS-plattform. 
 

1. Utvärdering av Esris programvara ArcGIS Schematics för framtagande 
av schematiska bilder 

2. Analys av befintliga informationssystemet Opera samt dess 
systemarkitektur 

3. Utredning av systemarkitektur för GIS-applikationer i dygnetruntdrift 
på Banverket Trafik 
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1.4. Problemformulering 
Banverket Trafik har idag inte en informationssystemarkitektur som täcker den 
funktionella arkitektur som krävs för att uppfylla de krav som finns. Antagligen 
betyder det att Banverket Trafik behöver investera i en ny informationsteknisk 
(IT) infrastruktur. 
 
Informationssystemet Opera saknar idag funktionalitet för att kunna positionera 
tågen när de befinner sig inne på stationsområdena. Detta gör att användarna av 
Opera endast kan se på vilken trafikplats2 tågen befinner sig, inte på vilket 
specifikt spår på trafikplatsen eller vilken riktning tåget har. Från och med 
hösten 2004 är det ett krav från trafikutövarna att Banverket skall kunna 
presentera tågens läge på trafikplatserna i form av generaliserade schematiska 
bilder3 ute hos trafikutövarna. Detta ger följande frågeställningar 
 

• Vilken systemarkitektur uppfyller den funktionella arkitekturen? 
 
• Är ArcGIS Schematics en möjlig väg? 

 

1.5. Syfte  
Syftet med det här examensarbetet är att utföra en analys för ny GIS-
systemarkitektur på Banverket Trafik. Systemarkitekturen skall vid en 
implementation i verksamheten stödja den befintliga informationsarkitekturen 
och uppfylla den funktionella arkitekturen. 
 

1.6. Mål 
Målet med examensarbetet är att genomföra en analys av ett befintligt 
kartbaserat informationssystem. Analysen skall även användas till att utreda en 
ny tänkbar systemarkitektur för GIS på Banverket Trafik utifrån tre 
fördefinierade produkter. Genom en prototyp skall vi även påvisa möjligheter 
och problem med generaliserade schematiska bilder skapade med Esris 
programvara ArcGIS Schematics.  
 

1.7. Avgränsning  
Arbetet med prototypen avgränsas till att granska möjligheten att använda 
generaliserade schematiska bilder över stationsområden framtagna med 
ArcGIS Schematics. Under analysen av informationssystemet Opera avgränsar 
vi oss till att endast granska den systemarkitektur som ligger i direkt anslutning 
till Opera och inom Banverket. När det sedan gäller produkter för presentation 
av geografisk information avgränsar vi oss till att endast behandla Banverket 
Trafiks föreslagna produkter och genomföra en utvärdering mellan dessa.  

 
                                                 
2 Banverkets benämning på exempelvis stationer samt mötesplatser. 
3 Förenklade, icke skalenliga översikts bilder av trafikplatser 
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1.8. Disposition 
Vi har valt att disponera vårt arbete (se figur 1.1) med att inleda varje kapitel 
med en kort förklaring om vad som skall tas upp samt en motivering om varför 
det tas med. 
 
Kapitel 1 (Inledning) behandlar bakgrund mål och syfte med arbetet samt dess 
avgränsning. 
 
Kapitel 2 (Metod) Kapitlet beskriver de olika metoder vi använt oss av under 
arbetet med analys och informationsinsamling. 
 
Kapitel 3 (Teori) behandlar det teoretiska ramverk vi stödjer oss mot under 
arbetet. Avsnittet behandlar GIS, referenssystem och användbarhet. Varje 
enskilt teoretisk avsnitt förklaras för att det skall vara enkelt att särskilja de 
olika områden och förstå vad arbetet handlar om samt varför vi har med det i 
arbetet. 
 
Kapitel 4 (Teori) behandlar begrepp som används i arbetet och övergripande 
om systemarkitektur, olika typer av informationssystem och olika sätt att bygga 
upp dessa. Avsnittet tar även upp olika systemstrategier. Teorierna kommer att 
användas som utgångspunkt i analys och empiriarbetet. 
 
Kapitel 5 (Empiri och analys) innehåller en nulägesbeskrivning av 
informationssystemet Opera och dess utformning samt relationer med andra 
system.. Kapitlet avhandlar även en utvärdering av nuläget och beskriver 
problem, mål, styrkor samt krav och behov. Analysen utförs med stöd av 
metoderna och kommer att ligga som grund för produktutvärderingen. 
  
Kapitel 6 (Analys) tar upp de olika möjliga produkter för ny systemarkitektur 
och jämför dessa mot de krav och behov som framkommer i analysen.  
 
Kapitel 7 (Resultat) innehåller resultatet från analysen av de möjliga 
produkterna samt ett förslag på systemarkitektur. Kapitlet innehåller även en 
utvärdering av programmet ArcGIS Schematics som har analyserats utifrån 
behovet av generaliserade schematiska bilder över trafikplatser. 
 
Kapitel 8 (Diskussion och Slutsatser) redovisar de slutsatser vi kommer fram 
till, baserat på Resultaten under analysen. För att förstå resonemanget med 
slutsatserna förs en diskussion kring resultaten och hur arbetet med de olika 
delarna i examensarbetet har fungerat. 
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Figur 1.1: Figuren visar dispositionen av arbetet 

Introduktion 

1. Inledning 
2. Metod 

Teori och referensram 

3. GIS, referenssystem och 
änanvändbarhet 
4. Systemarkitektur 

Empiri 
5. Nulägesbeskrivning 
 

Analys 
5. Utvärdering av nuläge 
6. Möjliga produkter för ny 

systemarkitektur 

Diskussion och Slutsatser 

8. Diskussion och 
bbMetodutvärdering 
 

Resultat 
7. Resultat

Metod för analys 
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2. Metod 
För att på ett effektivt sätt samla in, analysera och utvärdera den information 
som framkommit kommer vi att använda oss av ett antal olika metoder. En 
metod används för att på ett strukturerat sätt lösa problem och komma fram till 
ny kunskap. Det gäller att använda rätt metod vid rätt tillfälle samt att metoden 
skall uppfylla vissa krav enligt Hellevik (1980): 
 

• Det måste finnas en överensstämmelse med den verklighet som undersöks 
• Ett bra urval av information måste göras 
• Informationen skall kunna utnyttjas på bästa sätt 
• Resultatet ska presenteras så det går att kontrollera 
• Resultatet ska möjliggöra ny kunskap och kunna leda till fortsatt 

forsknings- och utvecklingsarbete 
 
För att genomföra arbetet har vi valt ut ett antal metoder som vi skall använda 
oss av. Varje steg i arbetet (se figur 2.1) stöds av en metod för att lösa 
uppgiften på ett bra och korrekt sätt  
 

• Datainsamling (Kvalitativ metod och litteraturstudier)  
• Analys (FA/SIM) 
• Systemarkitekturutredning (Kvalitativ metod och litteraturstudier) 
• Programutvärdering 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Angreppssätt 
Det vetenskapliga angreppssätt som ett vetenskapligt arbete bör ha som 
utgångspunkt kan, delas upp i tre olika typer. Vi kommer här kort att presentera 
de olika angreppssätten samt visa vilket angreppssätt vi har haft på arbetet. 
 

• Induktion 
• Deduktion 
• Abduktion 

 
 
 
 

Dokumentation 

Datainsamling Analys Sys. arkitektur Schema. bilder 

Figur 2.1: Beskrivning av arbetets olika faser 
Tid 
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Induktion 
Induktion innebär att arbetet utgår från empirin och med så lite teoretisk 
bakgrund som möjligt bilda sig en uppfattning utifrån en mängd enskilda fall. 
Efter forskaren har identifierat samband genomförs en jämförelse mot befintlig 
teori (Repstad 1999). 
 
Deduktion 
Deduktion innebär att arbetet utgår från teori vilket betyder att hypoteser skall 
verifieras eller falsifieras. Hypoteserna testas mot empirin där det avgörs om 
teorin överensstämmer med verkligheten. Arbetet skall utreda om teorin är 
sann (Repstad 1999). 
 
Abduktion 
Abduktion innebär att induktion och deduktion kombineras. Under hela arbetet 
sker en växelverkan mellan teori och empiri där båda påverkar varandra 
(Björklund, Paulsson 2003).  
 
Vårt arbete kommer att genomföras på ett abduktivt sätt. Vi anser att vi är 
präglade från teori och inte kan hålla ett neutralt synsätt på empirin. Avsikten 
med arbetet är inte att använda empirin till att verifiera eller falsifiera teorin. 
Arbetet kommer att utföras med teori som grund och sedan utvecklas genom en 
växelverkan mellan teorin och empirin för att nå ett resultat. 
 

2.2. Datainsamling 
Insamling av data (se figur 2.2) för examensarbetet kommer att ske genom 
intervjuer men även litteraturstudier. Vi skall genomföra en bred 
litteraturstudie för att få en inblick i Banverkets verksamhet och för att få en 
bra uppfattning om ämnet GIS samt de informationssystem vi skall arbeta med. 
Vi kommer även att genomföra intervjuer och diskussioner med ett flertal 
personer, som exempelvis anställda på Banverket, anställda på högskolan samt 
personal hos mjukvaruleverantören Esri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentation 

Datainsamling Analys Sys. arkitektur Schema. bilder

Figur 2.2: Datainsamlingens placering i arbetet  
Tid 
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2.2.1. Litteraturstudier 
Litteraturstudier kommer att användas som utgångspunkt för att få den 
grundinformation vi anser behöva för att kunna göra ett noggrant arbete. 
Litteraturstudien inriktas främst mot GIS, positionering samt teknisk-
dokumentation om befintliga informationssystem samt informationsarkitektur.  

 

2.2.2. Intervjuer 
För att inhämta information kommer ett antal intervjuer att genomföras. Vi 
kommer att använda oss av semistrukturerade intervjuer där vi förbereder en 
del frågor från informationen som vi inhämtar under litteraturstudierna. 
Intervjuerna kommer att bygga på kvalitativ metod eftersom det passar bra när 
området är relativt okänt och informanterna är begränsade till antalet. Fördelen 
med en semistrukturerad intervju är att respondent4 har möjlighet svara på de 
förberedda frågorna och bidra med ytterligare information om ämnet som 
han/hon ansvarar för samt som anses vara viktigt. Frågorna vi förbereder 
kommer att användas som stöd för att intervjun skall kunna styras och inte 
frångå ämnet för mycket (Svensson, Starrin 1996). Semistrukturerad intervju är 
således en blandning av ostrukturerad intervju (intervju utan förberedda frågor) 
och strukturerad intervju (intervju helt styrd av förberedda frågor), ett öppet 
klimat med struktur. Intervjurespondenter kommer att vara personer på 
Banverket som besitter kunskap om Banverkets informationssystem och GIS. 
Respondenterna kommer från skilda verksamhetsområden och har varierande 
roller för att täcka så många synpunkter som möjligt. Utifrån deras kunskap 
och erfarenheter kommer problem, krav samt behov utarbetas.  
 
Intervjuerna användes även för triangulering, vilket innebär att information 
som inhämtats kontrolleras mot en eller flera olika källor för att säkerställa att 
informationen är korrekt (Svenson, Starrin 1996). 
 

2.3. Analys 
Analysen skall visa funktionaliteten hos informationssystemet utifrån system-
beskrivningar och dokumentation, hur det interagerar med övriga informations-
system samt beroenden med andra informationssystem. Arbetssteget skall 
behandla funktionalitet, problem, mål samt besvarar frågan: Hur fungerar 
informationssystemet i nuläget och vad behöver förändras.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Den som svarar på en fråga eller bemöter ett påstående 

Dokumentation 

Datainsamling Analys Sys. arkitektur Schema. bilder

Figur 2.3: Analysens placering i arbetet  
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Analysen (Se figur 2.3) kommer att genomföras enligt metoden FA/SIM 
(Förändringsanalys/Samverkan genom Ifrågasättande och Idéutveckling med 
stöd av Metodik). FA/SIM är en metod/metodik för att undersöka problem och 
möjligheter i en verksamhet med syfte att skapa lämpliga förändringsåtgärder. 
Metoden är en generell problemlösningsmodell som kan appliceras i många 
olika situationer. Metoden utgör enligt Goldkuhl och Röstlinger (1988) en bra 
möjlighet till att förbättra organisationens förändringsarbete. De delar ur 
FA/SIM som vi har använt oss av: 
 

• Problemanalys 
• Mål 
• Styrkor (Röstlinger 1993) 
• Behov och krav 
• Förändringsåtgärder 

 
Det är, som tidigare nämnts, viktigt att metoden som används väl passar in på 
de behov som ställs i organisationen. Våra tidigare erfarenheter av FA/SIM 
analyser är att metoden går bra att situationsanpassa vilket underlättade valet 
av metod. De delar ur metoden vi har använt oss av är problemanalys, 
målanalys, behovsanalys samt styrkor vilket leder till förändringsåtgärder. De 
olika metoddelarna kommer att beskrivas i kommande avsnitt. 
 

2.3.1. Problemanalys 
Syftet med problemanalysen är att finna och förstå problemen samt identifiera 
orsaker och effekter av de identifierade problemen. Goldkuhl och Röstlinger 
(1988) tolkar problem som skillnaden mellan ”hur jag vill att det ska vara” och 
”hur jag uppfattar hur det är”. Problemanalysen skall ge svar på frågan: 
 

• Vilka är det viktiga problemen? 
• Vilka är det viktiga problemorsakerna? 
• Vilka är det viktiga problemeffekterna? 
 

De identifierade problemen samlas i en problemlista. Utifrån problemlistan 
skapas problemgrafer (se figur 2.4). Grafen beskriver relationerna mellan 
problemen, vilka är orsakerna samt effekterna av problemen. Vi skall använda 
problemanalysen för att se problem och brister i informationssystemet Opera. 
Dessa problem och brister skall ligga till grund för behov och krav samt 
förändringsåtgärder. 
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2.3.2. Mål 
Målen definierar det önskade tillstånd för verksamheten analysen utförs på och 
kan ses som det som företaget vill uppnå med verksamheten. Målens 
huvudsakliga uppgift är att agera milstolpe för verksamheten. Målen skall 
enligt Goldkuhl och Röstlinger (1988) besvara frågorna: 
 

• Vad vill vi uppnå med verksamheten? 
• Vilka mål är huvudmål? 
• Vilka mål är delmål? 

 
Målen vi kommer att utgå från är uppsatta mål som Banverket Trafik har 
definierat för verksamheten kring informationssystemet Opera. Under hela 
arbetet kommer målen att ifrågasättas och möjligen omarbetas beroende på hur 
de redan definierade målen stämmer överens med vad Banverket Trafik vill 
med Opera. 
 

2.3.3. Styrkor 
Anledningen med att definiera styrkor är för att inte förlora aspekter i 
informationssystem och verksamheter som verkligen fungerar och har potential 
at utvecklas (Röstlinger 1993). Styrkor med informationssystemet Opera 
kommer behandlas för att belysa fördelar och styrkor som finns i dag.  
 

2.3.4. Behov och krav 
Syftet med behov och krav är att fastställa vad i systemarkitekturen som är i 
behov av förändring och vilka krav som ställs på den nya systemarkitekturen. 
För att fastställa detta jämförs problemen med den nuvarande system-
arkitekturen med de mål som är uppsatta.  
 

2.3.5. Förändringsåtgärder 
Förändringsåtgärderna blir resultatet av analysen där vi utifrån problem, mål, 
behov och krav kommer med åtgärdsförslag. Dessa åtgärdsförslag som möter 
behoven och kraven löser delar eller alla av problemen.  (se figur 2.5). 

Figur 2.4 Beskriver Samband mellan orsak och effekt i problemgrafer. Källa: Goldkuhl, Röstlinger, 1988 

Problem 
(Orsak)

Problem 
(Orsak)

Problem 
(Effekt/orsak)

Problem 
(Effekt)
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2.4. Systemarkitektur 
Utvärderingen av produkterna baseras på intervjuer samt teknisk 
dokumentation från programleverantören Esri. Vi kommer även att genomföra 
intervjuer med personer som använder de olika produkterna i sin dagliga 
verksamhet och som inte har någon koppling till programleverantören 
exempelvis WM-Data, Columna, Triona och lantmäteriet.  
 

2.5. Schematiska bilder 
Programutvärderingen kommer att utföras utifrån den dokumentation som 
medföljer samt en testning av programmets olika funktioner. Utifrån resultaten 
kommer en prototyp utarbetas för att påvisa hur programmet svarar upp till 
Banverket Trafiks krav på schematiska bilder över större trafikplatser 

Figur 2.5: Beskriver metoden kort hur vi har använt oss av FA/SIM. (Källa: Goldkuhl, Röstlinger, 1988) 

Problemuppfattningar 

Analys 

Åtgärdsförslag 

Förslag 2 Förslag 3 Förslag 1 
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3. GIS, referenssystem och användbarhet 
Geografiska informationssystem (GIS) kan definieras som ”ett datoriserat 
informationssystem för hantering och analys av geografisk data” enligt 
Eklundh (1999). Ett geografiskt informationssystem måste kunna hantera 
geografisk data. Med andra ord information som är knutet till en geografisk 
plats. GIS innefattar i referensramen också topologi för att beskriva 
järnvägsnätet och generalisering. Vi har valt att använda dessa delar som 
referensram tillsammans med referenssystem och användbarhet i analysen av 
det befintliga informationssystemet Opera i kapitel fem.  

3.1. Geografiska informationssystem 
GIS används för att hantera, analysera och presentera geografisk relaterad 
information. Traditionellt har geografisk data presenterats på papperskartor 
men när metadata5 blir omfattande och komplext blir papperskartan en dålig 
informationsbärare. Digitala kartor har större möjligheter till att hantera stora 
mängder information med lägesanknytning än papperskartor. GIS-verktyg som 
används för hantering av de digitala kartorna gör det möjligt att analysera och 
söka i den lägesbundna informationen. Att lagra information digitalt möjliggör 
även användning av Internet som informationsbärare för att sprida och 
presentera den lägesbundna informationen. Det finns två olika strukturer för 
hur geografisk data kan lagras, raster och vektor (se figur 3.1).  
 
Raster 
Grunden för rasterstrukturen är enligt Eklundh (1999) ett rutnät eller raster. 
Varje ruta i rastret innehåller data som är lagrat i en databas och som motsvarar 
den yta som ska representera på kartan. Cellen i rastret är den minsta delen som 
går att referera till i det koordinatsystem som skapas. Det finns även mer 
avancerade former av rasterstrukturen som kan vara uppbyggd av till exempel 
trianglar eller hexagoner vilket ger en mer komplicerad datastruktur. Varje cell 
i en rasterstruktur kan endast ha ett värde. Detta kan medföra tolkningsproblem 
när cellen innehåller flera typer av information exempelvis vatten och åker. 
Rasterstrukturens stora styrka ligger i förmågan att hantera och genomföra 
olika typer av analyser. Det som förloras i precision återvinns i enkelheten hos 
analysfunktionerna. Den enkla datastrukturen gör det lätt att skriva program för 
analyser. 
 
 

                                                 
5 Metadata är data om data 
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Vektor 
Vektorstrukturer är den äldsta och mest använda metoden. Den baserar sin data 
på koordinater, som lagras i ordnade par x och y, vilka uttrycker positionen i ett 
plan därav namnet vektor. Mellan koordinater dras länkar. Koordinaterna för 
länkarna kallas noder, eventuella punkter däremellan kallas för brytpunkter. 
Olika typer av vektorobjekt enligt Eklundh (1999): 
 

• Punkter representerar enbart en position. Vektorpunkter visas oftast 
som symboler 

• Linjer är en länk mellan två punkter och består av en startnod och en 
slutnod 

• Polygoner innehåller ett flertal punkter där en av punkterna agerar start 
och slut. Detta gör linjen som går igenom punkterna bildar ett till ett 
slutet objekt, en polygon 

 
Exempel på analyser som kan utföras i vektorstrukturen är längdmätningar, 
areamätningar samt mätningar av omkrets. Vektorstrukturen är bra på att 
presentera geografisk information men klarar bara av enkla analyser. För att 
kunna koppla ytterligare attribut till objekt i vektorstrukturen såsom till 
exempel relationer till andra objekt används topologi.  
 

Figur 3.1: Skillnaden mellan Vektor och Raster karta. (Fritt tolkad från http://user.tninet.se/~ewa171p/gis/) 

Verklighet 

Raster karta Vektor karta 
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3.1.1. Topologi 
Topologi är ett samband som skapas mellan två geometriskt beskrivna objekt 
och som anger hur objekten förhåller sig till varandra. Det finns enligt Åkesson 
(1998) två typer av topologi; yttopologi och nätverks/linje topologi. Yttopologi 
kan användas för att söka efter ett område som gränsar till ett annat område. 
Exempel på användning av yttopologi är polygonöverlagring. Detta kan visa 
hur polygoner överlappar varandra för att till exempel finna riskzoner. 
Nätverks topologi kan användas för vägvalsoptimering, alltså finna den 
kortaste vägen mellan två punkter. Vägvalsoptimering behöver nödvändigt inte 
innefatta väg eller järnväg utan används även vid dragning av vattenledningar 
eller elledningar. 
 

3.1.2. Generalisering 
Kartor som gränssnitt är ett alternativ när informationen som ska presenteras är 
lägesbunden. Oberoende av vilket sammanhang som kartorna ska användas är 
det viktigt att reflektera över vilka som skall använda informationen. För att ett 
gränssnitt med karta skall bli funktionellt och användarvänligt är det viktigt 
kartan generaliseras så att den passar användarna utifrån verksamhetens 
synsätt. För att skapa en användarvänlig karta behöver data generaliseras. En 
karta som innehåller för mycket information blir lätt otydlig och tappar sin 
förmåga att informera på ett bra sätt. Kartan skall ses som en modell vilket 
innebär att den är, som alla modeller, en förenkling av verkligheten enligt 
Eklundh (1999). Generalisering i detta arbete innehåller: 
 

• Symbolisering 
• Förenkling av geometrin 

 
Symbolisering syftar på valet av representanter för de geografiska objekt som 
visas på kartan.  Symbolerna kan delas in i tre olika klasser: 
 

• Nominal (exempel stad, gruva, kyrka) 
• Ordinal (exempel stor, medelstor, liten) 
• Intervall/kvot (exempel graderade symboler) 

 
Förenkling av geometrin betyder, enligt Eklundh (1999), att verkligheten 
efterliknas med förenklade symboler. Metoden används för att framhäva det 
viktiga i geometrin. Det svåra med att förenkla är att förmedla områdets 
karaktär trots förenklingen. Exempel på förenkling kan vara uträtning av 
infrastruktur exempel vägar eller järnvägar. Utvidgning av data för att gälla 
områden där information saknas brukar kallas interpolation. Regeln att allt som 
ligger nära är mer likt än det som ligger långt bort är grunden vid interpolation. 
Områden som inte har ett givet värde uppskattats utifrån de värden som 
omgivningen har. 
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3.2. Referenssystem 
Referenssystem är en viktig del för all lägesbunden information och för GIS. 
Eftersom ett geografiskt läge kan anges utifrån flera olika referenser är det 
väsentligt att alltid ange vilket referenssystem som används, indirekt eller 
direkt referenssystem.  
 

3.2.1. Direkt referenssystem 
Direkt referenssystem avser lägen på jorden kan lägesbestämmas med hjälp av 
koordinater precis som i vektorstrukturen. För att ange läget krävs bestämning i 
två dimensioner vanligtvis i ett två-dimensionellt rätvinkligt direkt 
referenssystem, (X, Y). Skall höjd inräknas krävs ett tredimensionellt 
rätvinkligt direkt referenssystem, (X, Y, Z). Koordinaterna har som 
utgångspunkt en rät linje mellan ekvatorn och jordens mittpunkt. Utifrån den 
linjen kan vinkeln till en position mätas. Positionen mäts i grader och värdena 
ligger mellan 00 (ekvatorn) och 900 (Nordpolen) (Vägverkets publikation 
2001:97). 
 

3.2.2. Indirekt referenssystem 
Indirekt referens innebär att ett objekt positioneras utifrån en jämförelse med 
ett annat objekt, en geografisk identifierare. Exempel på indirekt referens är 
linjärreferens (se figur 3.2) som kan användas för att lägesbestämma objekt 
längs en linje. För att kunna använda linjärreferens krävs en punkt (nod) i 
början av linjen som på något vis är lägesbestämd till exempel med hjälp av 
GPS. Objekt eller lägen längs med linjen anges sedan i form avstånd från den 
lägesbestämda noden, på så vis lägesbestäms objektet (Vägverkets publikation 
2001:97). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.2 : Beskrivning av linjärreferens. Bron ligger 724m från den lägesbestämda punkten 

Lägesbestämd punkt 

724m 
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3.3. Användbarhet 
Det finns flera olika åsikter och synsätt på vad som ingår i definitionen 
användbarhet. Enligt ISO6 standarden beskriver användbarhet hur lättanvänd en 
produkt eller ett informationssystem är för användaren. Användbarhet skall inte 
förväxlas med funktionalitet som beskriver funktioner som produkten eller 
informationssystemet har utan om användaren kan använda dem. Den 
internationella standarden, ISO 9241-117, ger riktlinjer för användbarhet och 
definierar det som: 
 
"Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för 
att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren 
tillfredsställande sätt." 
 
Användaren bör, enligt Katzeff (1995), vara i fokus för att motivera användning 
av informationssystemet samt att det bör finnas tillräckligt god kompetens för 
att utnyttja informationssystemet. Användarens omgivning bör utnyttjas som 
referens för att utveckla en miljö som användaren känner sig hemma i. 
Informationssystemet skall med andra ord anpassas till individens sätt att tänka 
och minnas. Användbarhet består enligt Katzeff inte av endimensionella 
handlingar utan bottnar i ett flertal beskrivningar av egenskaper, dessa 
egenskaper är: 
 

• Lättlärdhet, informationssystemet skall vara lätt att lära sig och 
användaren skall snabbt kunna börja utföra sin arbetsuppgift 

 
• Effektivitet, informationssystemet skall vara effektivt att använda det 

vill säga en hög produktivitetsnivå skall uppnås 
 

• Lätta att minnas, Det skall vara så pass lätt att använda 
informationssystemet så att de som inte använder informationssystemet 
frekvent får problem att hitta all funktionalitet. 

 
• Felhantering, informationssystemet skall ha låg felfrekvens och 

eventuella fel skall lätt kunna åtgärdas 
 

• Tillfredställelse, informationssystemet skall vara lätt och smidigt att 
använda 

 
Katzeff (1995) hävdar bestämt att nyttan med informationssystemets inte skall 
räknas in i användbarheten. Nytta innebär att informationssystemet utför det 
funktioner som behövs för att lösa informationssystemets uppgift medan 
användbarhet har att göra med hur väl användaren kan nyttja dessa funktioner. 

                                                 
6 Internationella standardiseringsorganisationen (International Organisation for Standardisation, http://www.iso.ch/) 
 
7 http://www.usabilitypartners.se/usability/usabilitysv.shtml 
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Detta innebär att ett informationssystem kan ha bra funktionalitet utan att var 
användarvänligt. 
 
Bevan och Macleod (1993) hävdar att det inte bara är användbarhet som bör 
ligga i fokus utan även sammanhanget och miljön som informationssystemet 
används i. Det som tydliggör användbarhet är enligt Bevan och Macleod: 
 

• Användarna 
• Arbetsuppgiften  
• Arbetsmiljön  

Genom att analysera dessa egenskaper hos informationssystemet skulle det rent 
teoretiskt gå att förutse ett informationssystems användbarhet. Trots att det är 
dessa faktorer i kombination som bestämmer en produkts användbarhet är detta 
sällan möjligt. Enligt Bevan och Macleod (1993) är det enda som går att mäta 
bra är kvalitén på interaktionen. Med detta menas hur väl: 
 

• Målet för användning av informationssystemet uppnås (effektivitet) 
• Tid och pengar som används för att nå målet (effektivitetsgrad) 
• Hur väl användaren finner informationssystemet acceptabelt (tillfred-

ställelse och användbarhet) 
 
Goldkuhl och Ågerfalk (2000) hävdar att grunden för ett bra användargränssnitt 
är förståelse för organisationen som informationssystemet skall verka inom 
samt förståelse för den aktuella branschens språkbruk och begrepp. 
Användbarhet definieras enligt Goldkuhl och Ågerfalk (2000) som ett 
informationssystems förmåga att utföra handlingar och tillåta, upphöja och 
underlätta utförandet av handlingar av användarna. Handlingarna kan ske både 
genom informationssystemet och genom handlingar baserade på information 
från informationssystemet i något av verksamhetens sammanhang. Definitionen 
syftar till att ett informationssystem inte är ett tekniskt system utan ett socialt 
system som är tekniskt implementerat. 
 
Enligt Goldkuhl och Ågerfalk (2000) måste ett informationssystem kunna 
hjälpa användaren med: 
 

• Välja vilken kommunikativ händelse som skall utföras 
• Formulera förslag på händelse och meddela det på ett förståligt vis 
• Utföra den händelsen  
• Tolka och utvärdera händelsen och dess effekt 

 
Vid utformandet av informationssystemet är det viktigt att hela tiden se till att 
det utformas värdeskapande aktiviteter för organisationen och aldrig skilja på 
organisationen och de händelser som informationssystemet skall utföra. För att 
på ett tidigt stadium se om användbarheten i ett kommande informationssystem 
motsvarar verksamheten anser Goldkuhl och Ågerfalk (2000) att en prototyp 
bör arbetas fram. 
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Ur de olika teorierna som presenterats ovan kan några få gemensamma trådar 
sammanfattas till en utgångspunkt för fortsatt arbete. I alla teorier poängteras 
vikten av kopplingen mellan informationssystemet och verksamheten för att 
användarna skall känna sig bekväma och på ett naturligt sätt kunna interagera 
med informationssystemet. De tre nämnda teorierna tar också upp vikten av att 
utgå från användarnas minne, språkbruk och miljö för att utforma användar-
vänliga generaliserade gränssnitt mot informationssystemen. Ingen av ovan 
nämnda teorier tar upp färgval som del av användbarhet. Vi anser dock att 
användandet av färger påverkar användbarheten vid förmedling av till exempel 
geografisk information och bör tänkas igenom beroende viken betydelse färgen 
skall förmedla på kartan. Färgspråket är till stor del internationellt och 
branschorienterat vilket betyder att till exempel geologer har förutbestämda 
färger beroende på vilken jordart den representerar. Samtidigt är det inte säker 
att samma geologiska karta skulle innehålla samma färger och symboler om 
den skulle presenteras för allmänheten. 
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4. Systemarkitektur 
När en systemarkitektur (se figur 4.1) skall förnyas eller byggas upp från 
grunden ställs det stora krav på att den är väl genomtänkt och motsvarar kraven 
på de informationssystem som arkitekturen skall stödja (Goldkuhl, Axelsson 
1998). Eftersom de tre fördefinierade produkterna bygger på clientserver 
arkitekturer, kommer teorin att behandla detta. Vi kommer även att behandla 
strategier för att bygga upp en systemarkitektur. Strategierna består av synsätt 
på informationssystem och dess arkitektur i organisationer. Principer och 
riktlinjer för hur systemarkitekturen bör skapas samt design och lösnings-
förslag. Strategierna skall användas för att analysera utifrån vilken strategi 
informationssystemet Opera är uppbyggt. För att definiera hur vi har använt 
viktiga begrepp som innefattas i systemarkitektur börjar vi kapitlet med att 
förklara dessa. 
 

4.1. Begrepp  
Begreppsdefinitionen förtydligar hur vi tolkar och använder några centrala 
begrepp i arbetet och syftar till att skapa en gemensam utgångspunkt för alla 
involverade i diskussioner runt arbetet. Definitionerna är utarbetade i samråd 
med Owen Eriksson. 
 
Systemarkitektur 
Systemarkitektur använder vi som ett samlingsbegrepp för att beskriva både de 
verksamhetsmässiga aspekterna (logisktperspektiv) och de mer tekniska 
aspekterna (implementationsperspektiv).  
 
Implementationsperspektiv 
 
IT-infrastruktur 
IT-infrastruktur definierar vi som standard programvaror som med liten 
anpassning kan implementeras i verksamheten.  
 
Informationssystemarkitektur 
Informationssystemarkitektur definieras som de implementerade 
informationssystem som finns i en verksamhet.  
 
Logisktperspektiv 
 
Funktionell arkitektur 
Funktionellarkitektur definierar vi som krav och behov som verksamheten 
ställer på informationsbehandlingen utan att tänka på hur den skall implanteras. 
 
Informationsarkitektur 
Informationsarkitektur definierar vi som de begrepp och informationsstrukturer 
som används i verksamheten utan att tänka på hur denna information skall 
implementeras. 
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4.2. Systemarkitektur - Övergripande 
Ordet arkitektur betyder ”läran om samspelet mellan tekniska och konstnärliga 
faktorer vid byggande”. Arkitekturen i ett informationssystem beskriver 
strukturen på en övergripande nivå genom att visa hur informationssystemet är 
organiserat samt vilka beroenden systemet har. Ett informationssystem har 
självklart olika krav beroende på användningsområden men det går ändå att 
definiera några övergripande krav på ett informationssystem och dess 
arkitektur (Goldkuhl och Axelsson 1998): 
 
God funktionalitet 
Informationssystemets arkitektur måste stödja de funktioner som skall ingå i 
organisationen. En välstrukturerad arkitektur minskar riskerna för problem med 
informationssystemet.  
 
Vara förändringsbart 
Informationssystemets förändringsbarhet är en av de mest betydelsefulla 
egenskaperna hos ett informationssystem. Om systemarkitekturen inte är 
välstrukturerad från början leder förändringar i informationssystemet till 
omfattande följdeffekter. Arkitekturen måste stödja möjligheten att förändra 
enskilda informationssystems bindningar till varandra samt förnya och 
uppgradera. 
 
Begripligt  
Systemarkitekturen behöver tydliga systemgränser och tydliga sambands-
beskrivningar för att undvika arbete i intrasslade informationssystem. Behovet 
av att ha en begriplig arkitektur stöds även i uppdelningen av roller under drift 
och utvecklingsfasen. Under definitionen begriplig hamnar även behovet av ett 
väl dokumenterat och beskrivet informationssystem. 
 
 
 
 
 

Informationsarkitektur Funktionellarkitektur IT-infrastruktur Informationssystemarkitektur 

Logiskt perspektiv Implementations perspektiv 

Systemarkitektur 
Kan betraktas ur olika perspektiv 

Figur 4.1 : Beskrivning av systemarkitektur begreppen (Källa: Owen Eriksson) 
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Bra samexistens med andra informationssystem 
Informationssystemets arkitektur måste passa in i organisationens övriga 
informationssystem. Att bygga en samexisterande systemarkitektur innebär att 
möjliggöra för kommunikation mellan informationssystem, det vill säga utbyte 
av data mellan informationssystemen samt fungerande systemsamband för att 
undvika oönskad dubbellagring av data. 
 
Fullt utnyttjande av tillgänglig teknik 
Införandet av ett nytt informationssystem kräver även en integration i den 
befintliga informationssystemarkitekturen. Informationssystemet bör kunna 
utnyttja den befintliga informationssystemarkitekturen som organisationen har. 
 

4.3. Typer av informationssystem 
Det finns olika typer av informationssystem, bland annat standardsystem och 
skräddarsydda informationssystem. Det finns även kombinationer av de olika 
typerna där standardkomponenter används tillsammans med skräddarsydda 
informationssystem. I verksamheter som hanterar stora datamängder före-
kommer även stordatorsystem. Dessa informationssystem kallas Legacysystem. 
 
Standardsystem 
Standardsystem är ett informationssystem som skall gå att implementera i 
verksamheten med endast några mindre justeringar. Fördelen med 
standardsystem är att de vanligtvis går att föra in i verksamheter utan större 
inverkan på organisationen (Nilsson 2000). Standardsystemens utformning 
bygger på forskning om företags behov i olika typer av verksamheter. I 
dagsläget förekommer standardsystem i de flesta verksamheter som till 
exempel ekonomisystem, affärssystem, ordbehandling och kommunikation.  
 
Skräddarsydda informationssystem 
Skräddarsydda informationssystem utvecklas vanligtvis åt verksamheter som 
har en väldigt speciell och smal inriktning. Fördelen med skräddarsydda 
informationssystem är att de kan möta verksamhetens behov och krav till fullo 
där ett standardsystem endast skulle tillgodose delar av verksamhetens krav. 
Nackdelen med skräddarsydda informationssystem är att de är dyra och 
tidskrävande att utveckla (Hanson, Nygren 2003).  
 
Legacysystem 
Legacysystem8 är, enligt (Weiderman mfl. 1997), informationssystem som är 
uppbyggda utifrån terminaler kopplade till en stordator. Dessa 
informationssystem kan vara kritiska delar av verksamheten och är inte lätta att 
bara byta ut. Under utveckling av nya informationssystem där Legacysystem 
ingår är det viktigt att utreda om dessa skall vara kvar i drift eller om de skall 
bytas ut mot nyare informationssystem. Problemet med att byta ut de 
föråldrade informationssystemen är att det ofta medför stora kostnader för 
                                                 
8 Ordet kommer av engelskans legacy system, men har i dessa sammanhang blivit ett vedertaget begrepp även i 
svenskan 
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verksamheten. Om Legacysystemen skall vara kvar i drift i verksamheten krävs 
det ofta inverkan på dessa informationssystem för de skall gå att integrera i en 
ny arkitektur. Eftersom det är ett problem i verksamheter att integrera 
Legacysystem med nya informationssystem finns det även standardsystem för 
att hantera kopplingen mellan de olika informationssystem vilket minskar 
behovet av modifiering av Legacysystemen. 
 

4.4. Clientserver arkitektur 
Det finns flera sätt att bygga upp en struktur för hantering av information. De 
vanligaste består av servrar och klienter. Utifrån principen att dela upp lagring 
och hantering av data används det vanligtvis tvåskiktad eller treskiktad 
arkitektur. 
 
Tvåskitad arkitektur 
En tvåskiktad arkitektur bygger på att en klient och en server arbetar direkt mot 
varandra (Orfali, Harkey och Edwards 1999). Klienten efterfrågar en resurs 
som servern levererar. Principen med att dela upp ett informationssystem i två 
delar är att separera datakällan från applikationen vilket gör att informationen i 
till exempel en databas kan användas av flera klienter samt till flera 
applikationer.  
 
Det finns två sätt att dela upp arbetsbördorna mellan server och klient. En 
baseras på tunna klienter och den andra baseras på feta klienter. 
Informationssystem med tunna klienter (se figur 4.2) baseras på att servern 
ansvarar för datalagring och affärslogik medan klienterna endast presenterar 
information.  
 
 
 
 
 
 
 
Feta klienter (se figur 4.3) bygger på att servern endast hanterar data medan 
applikationen på klienten hanterar affärslogiken och interaktionen med 
användaren (Orfali, Harkey och Edwards 1999). Tunna klienter ställer inte lika 
hårda krav på prestandan som den feta klienten gör, detta för att den tunna 
klienten slipper arbetsbördan med affärslogiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gränssnitt 
 

Datalagring + 
Affärslogik 

Klient Server

Figur 4.2 : Beskrivning av tunna klienter. 

Affärslogik + 
Gränssnitt 

Datalagring 
 

Klient Server

Figur 4.3 : Beskrivning av feta klienter 
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Treskiktad arkitektur 
Genom att tillföra ännu ett lager (se figur 4.4) till clientserver arkitekturen går 
det att dela upp feta klienter och tunna klienter i mer skalbara system. 
Problemen med att knyta data till affärslogiken eller affärslogiken till gränssnitt 
leder till olika problem när systemen skall uppdateras eller implementeras i 
andra delar av verksamheten än för vilka systemet utvecklats för. Det extra 
lagret i tre skikts arkitektur medför möjligheten att endast behöva förändra en 
del av systemet när det skall uppdateras eller implementeras i andra delar av 
verksamheten (Orfali, Harkey och Edwards 1999).  
 
 
 
 
 
  
 
 
Förutom att dela upp ett systems olika uppgifter mer än i en tvåskikts arkitektur 
finns det ännu en stor skillnad vid övergången till en treskits arkitektur. De 
olika delarna i treskits arkitekturen skall kunna leva ett eget liv vilket innebär 
att de skall gå att utnyttja i andra system. 
 
Flerskiktsarkitektur 
Genom att dela upp treskiktsarkitekturen i flera skikt (se figur 4.5) skapas 
flerskikts arkitekturer. Med användandet av flerskitsarkitektur består 
uppdelningen av tre logiska delar gränssnitt, affärslogik och datalagringen men 
systemet delas upp i olika komponenter som kan kommunicera med varandra. 
En arkitektur som består av många bestånds delar, komponenter, blir även en 
del av hela verksamhetens struktur då de olika komponenterna utnyttjas i andra 
system (Orfali, Harkey och Edwards 1999). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till stordatormiljöer är det vanligtvis en leverantör som skapade en miljö 
anpassad efter verksamheten, medan det till en modern flerskikts arkitektur 
ofta är fler aktörer inblandade och felsökning och felhantering ofta tar längre 
tid och blir mer kostsamt.  
 

Gränssnitt 
 

Affärslogik 
 

Klient Server Databasserver

Datalagring 
 

Figur 4.4 : Beskrivning av treskitsarkitektur 

Gränssnitt 
 

Affärslogik 
 

Klient Server Databasserver

Datalagring 
 

Affärslogik 
 

Figur 4.5 : Beskrivning av flerskiktsarkitektur 
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4.5. Systemarkitekturstrategier  
Systemarkitekturstrategier används för att skapa en enhetlig utformning av 
informationssystemen och skapa en grundläggande utgångspunkt för hur de 
skall hanteras i verksamheten. Olika strategier har olika synsätt på hur 
information och informationssystem skall utformas, implementeras och 
förvaltas. Avsnittet nedan beskriver två olika strategier som vi sedan skall ha 
som utgångspunkt för en analys av hur Opera är strukturerat.  

4.5.1. IRM (Information Resource Management) 
Samverkan mellan verksamheter och dess olika informationssystem ökar 
ständigt. Problemet med hur informationssystem skall struktureras kan lösas på 
olika sätt utifrån verksamhetens principer och antaganden. IRM´s strategi 
bygger på att hantera informationen precis som organisationen hanterar sina 
resurser och informationen skall vara tillgänglig i hela verksamheten. 
 
Grunden i IRM´s struktur är en stabil datastruktur enligt Goldkuhl, Axelsson 
(1998). Med stabil menas att den inte förändras över tiden även om 
förändringar i verksamhetens omgivning sker, så kommer verksamhetens 
begrepp finnas kvar. Datastrukturen byggs upp runt verksamhetens 
kärnbegrepp eller objekt. Verksamhetens information runt objekten förändras 
konstant men objekten i sig är varaktiga så länge verksamheten inte byter 
inriktning. Utifrån de begrepp som är grunden i verksamheten fastställs 
relationer med hjälp av datamodellering. Eftersom databasen är uppbyggd runt 
de stabila begreppen i verksamheten och inte runt informationen behöver 
strukturen i databasen inte förändras varje gång informationen byts ut.  
 
För att uppnå data/programoberoende delar IRM på informationen och 
applikationerna. Bearbetningen av data förändras och påverkas beroende på 
användarens syfte och behov. Uppdelningen möjliggör bearbetning av data 
genom en applikation och direkt sökning på data med ett frågespråk. 
Uppdelningen leder till att applikationerna kan förändras utan att informationen 
behöver struktureras om samt att informationen kan kontinuerligt bytas ut och 
uppdateras utan att applikationerna behöver förändras. Den lösa kopplingen gör 
att informationssystemets uppbyggnad är lätt att förändra så länge som 
databasen och applikationerna följer en given strategi (Goldkuhl, Axelsson 
1998). Stabil databas och möjligheter till förändring leder till en struktur som 
tål omvärldsförändringar samt får en lång livslängd oberoende av 
organisatoriska förändringar. 
 
Anskaffning av data bör enligt IRM endast ske en gång och då vid källan. 
Anledningen till detta är att undvika redundans vilket kan leda till onödiga 
extra kostnader. Redundant data kan även leda till bristande datakvalitet och 
inkonsistent data på grund av att samtliga förekomster av en händelse inte 
registreras. Datakvaliteten säkras även genom att endast data registreras på ett 
ställe. Enligt IRM är det även viktigt att databasen förvaltas på ett korrekt sätt. 
För att förvaltningen skall fungera krävs det att verksamheten har en stark och 
välorganiserad dataadministration. I administrationsarbetet ingår det att hålla 
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informationen i databasen korrekt strukturerad utifrån verksamheten vilket 
innebär att informationen inte är dubbellagrad eller inkonsistens (Goldkuhl och 
Axelsson 1998). Databasen bör även innehålla få datatyper samt vara 
normaliserad. Administrationsarbetet skall enligt IRM genomföras av en 
central dataadministrationsfunktion för att användarna alltid skall ha tillgång 
till korrekt data.  
 
IRM strategin vill utifrån datamodellering skapa en centraliserad datalagring 
med ett fåtal databaser som motverkar att information hålls arkiverad längre än 
nödvändigt. Strategin syftar även till att informationen kvalitetssäkras genom 
att data endast registreras på ett ställe. Fördelen med att separera databasen och 
klienterna blir att systemet blir mindre känsligt för omvärldsförändringar och 
omstruktureringar i verksamheten. Den datadrivna ansatsen strävar efter att 
informationen inte bara går att utnyttja lokalt utan att den även är tillgänglig 
globalt. Nackdelar med att använda en generella begrepp från verksamheten är 
att det kan bli svårt att tillmötesgå alla olika behov i verksamheten. De 
generella begreppen kan även vara svårförståliga av användarna vilket kan bero 
på en brist i det gemensamma språkbruket. 
 

4.5.2. VBS (Verksamhetsbaserad systemstrukturering) 
VBS innebär att informationssystemen avgränsas med ett decentraliserat 
ansvarstagande (Goldkuhl, Axelsson 1998). Det innebär att den enhet 
(verksamhetsfunktion) där informationssystemet utför informationsbehandling 
också har ansvaret för informationssystemet. Informationen ses som en viktig 
resurs till varje enskilt verksamhetsområde med ett uppdelat ansvar för hur 
informationen insamlas, lagras och används.  
 
En verksamhetsfunktion är en väl avgränsad del av verksamheten och för att 
fylla sitt syfte och klara sina uppgifter finns ett antal resurser, däribland 
informationssystemet. Strategin med uppdelat ansvar ökar enhetens 
handlingsfrihet under förutsättning att informationssystemen stämmer överens 
med ansvarsgränserna i verksamheten (organisationen). Varje enhet i 
organisationen har ett eller flera informationssystem istället för centrala, 
globala informationssystem eller databaser. Avgränsningarna mellan dessa 
informationssystem styrs av hur verksamheten är strukturerad i 
ansvarsområden. Varje enhet är således ansvarig för att specificera sina 
informationssystem så att de uppfyller de samverkanskrav och restriktioner 
som ledning och andra verksamhetsdelar ställer.  
 
Den kommunikation som sker mellan autonoma samverkande informations-
system kallas för meddelandesamverkan och innebär direkt utbyte av för-
definierade meddelanden som till exempel sambandsinformation. Sambands-
information kan vara beslut, åtgärder eller resultat inom verksamhets-
funktionen som kan behöva åskådliggöras i ett annat informationssystem eller 
annan verksamhetsfunktion.  
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VBS särskiljer intern (lokal) information från extern information (Goldkuhl, 
Axelsson 1998), till exempel sambandsinformation. Den informationen sprids 
bara inom enheten och används bara av personer inom enheten.  
 
För att arbetet skall fungera krävs samverkan mellan de olika 
verksamhetsfunktionerna. Därför upprättas en sambandsstruktur som visar hur 
de olika informationssystemen samverkar. Informationssystemen skall kunna 
förändras och anpassas för verksamhetsfunktionen som äger informations-
systemet så länge det görs inom ramen för sambandsstrukturen. Om 
verksamhetsfunktionen förändras slår alltså även förändringarna igenom på 
informationssystemet. Sambandsstrukturen beskriv i tre nivåer.  
 

• Strukturbeskrivning 
• Meddelandebeskrivning 
• Övergripande gemensam begreppskatalog 

 
Den decentraliserade ansvarsfördelningen inom VBS strategin är nära 
sammankopplad med sambandsbeskrivningen. För att detta skall fungera 
upprättas sambandskontrakt mellan de olika verksamhetsfunktionerna.  
 
Dataansvar och informationsansvar är två skilda begrepp inom VBS. 
Dataansvar innebär ansvar för vissa termer fastställs medan informationsansvar 
innebär ansvar för meddelanden. Varje verksamhetsfunktion har då VBS 
strategin tillämpas, två skyldigheter både när det gäller lokal information och 
sambandsinformation. För att skapa oberoende verksamhetsbaserade 
informationssystem klarlägger dessa skyldigheter ansvarsgränser och sam-
verkansformer. 
 

• Att förse sig med information 
För att lyckas med detta kan verksamhetsfunktionen inte bara se till 
den lokala informationen utan måste även definiera den 
sambandsinformation som enheten är i behov av. 
 

• Att förse andra med information 
Innebär att förse andra verksamhetsfunktioner med informationen 
genom meddelandesamverkan, men utan att uppdatera deras system. 
Om ett meddelande tagits upp i sambandsstrukturen är det enhetens 
skyldighet att producera meddelandet. 
 

För att VBS strategin skall fungera krävs det att ledningen har ett övergripande 
arkitektuellt ansvar för organisationen samt ansvarar för samverkan och 
kontroll över sambandsinformationen som styr denna samverkan (Goldkuhl, 
Axelsson 1998). Genom VBS strategin vill organisationen undvika 
centralisering och globalisering av informationsresurserna. Det är också viktigt 
att organisationens enheter kan fungera oberoende av varandra och kan fatta 
egna beslut utan att det påverkar andra enheter både organisatoriskt och 
informationssystemmässigt. Detta oberoende gör att informationssystemen blir 
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lätta att överblicka och att de negativa konsekvenserna vid störning inom en del 
av de samlade informationssystemen minimeras. Oberoendet kan också 
upplevas komplicerat av användarna och det kan finnas en stor osäkerhet kring 
hur kommunikationen sker och huruvida ett meddelande kommit fram eller 
inte. 
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5. Nulägesbeskrivning 
Som grund för en ny systemarkitektur för presentation av geografisk-
information det viktigt att vi vet hur systemarkitekturen ser ut idag, samt hur 
informationssystemet Opera fungerar. I detta kapitel skall vi försöka skapa en 
bra nulägesbeskrivning av informationssystemet Opera samt de informations-
system som Opera har direkt anslutning till. Nulägesbeskrivningen kommer att 
beskriva problem, mål samt behov, krav samt styrkor. 
 

5.1. Informationssystemet Opera 
Opera är Banverkets operativa informationssystem för presentation av tågens 
position på järnvägen samt tillhandahåller fysisk information om tågens 
sammansättning. Efter avskaffningen av statens monopol på järnvägstrafiken 
uppstod ett antal trafikutövare som började trafikera järnvägen. För att samla 
och presentera information om dessa tåg och för att underlätta för Banverkets 
olika avdelningar togs det beslut om att införa ett nytt informationssystem för 
tåginformation. Opera är byggt i tvåskiktad arkitektur som en fet klient vilket 
innebär att programlogiken ligger på klienten och det enda information som 
behövs är positioner på tågen samt fysisk information om tågen vilket hämtas 
från en databas. Information om tågens positioner kommer från 
informationssystemet TTRAF, som beskrivs under rubriken systembeskrivning 
och relationer. Den fysiska informationen om tågen bidrar trafikutövarna med. 
Detta sker via ett flertal olika informationskanaler. Några skickar direkt genom 
ett webbgränssnitt in i Opera eller via XML dokument direkt från 
produktionssystem, alternativt via fax eller e-post som sedan registreras 
manuellt i Opera. De aktuella användarna av Opera redovisas i tabellen nedan. 
 
 

Roll/beskrivning Namn 
Interna användare Personal på åtta stycken 

driftledningscentraler 

Externa användare Ca 50 stycken användare hos 
trafikutövarna 

 

5.1.1. Utformning 
När Opera startas är det första som möter användaren en ljusgrå grundkarta 
över Sverige med endast de större sjöarna representerade, i en mörk grå färg 
(se figur 5.1). Över Sverigekartan ligger ett topologiskt linjelager i svart som 
skall representera landets järnvägar. Järnvägarna är inte baserade på 
lantmäteriets inmätningar utan är en grov generaliserad bild uppbyggd utifrån 
trafikplatsernas geografiska placering. Järnvägen sparas på klienten som noder 

Tabell 5.1: Beskriver vilka som använder Opera 
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och länkar i en fil som heter bandbms. Bandbms gör att uppritningen av 
topologin går snabbare än om informationen skulle hämtas från en databas 
varje gång. Mellan de trafikplatser som är markerade på kartan är det endast 
raka linjeobjekt som representerar järnvägen. Tågen visas på kartan i form av 
färgade pilar som förflyttar sig längs linjeobjekten. Färgen på pilarna bestäms 
efter hur tågen förhåller sig mot tidtabellen och delas därefter upp i fyra 
kategorier. 
 

• Röd för tåg som är försenade mer än fyra minuter 
• Orange för tåg som är försenade mellan en till fyra minuter 
• Grön för tågen som är i tid  
• Blå för tågen som ligger före tidtabellen 

 
När kartan visas i programmets startläge upplevs presentationen rörig, men när 
användaren zoomar in i kartan blir det lättare att se enskilda tåg och 
trafikplatser. För att underlätta orienteringen i kartan finns funktionalitet för att 
visa etiketter med namn på trafikplatser. När kartan är inzoomad syns det 
tydligt hur dåligt representerad järnvägen i Opera är mot verkligheten. Som 
tidigare nämnts beror det på att järnvägen representeras av raka linjer dragna 
mellan trafikplatsernas geografiska positioner. Linjen som visas på kartan 
representerar endast delar av järnvägen. Det innebär att användarna inte får 
information om var det finns dubbelspår eller sidospår. Det saknas också 
funktionalitet för att presentera tågens positioner på stationsområden. Där de 
endast samlas till en punkt där endast tågnummer går att identifiera de enskilda 
tågen med.  
 

 
 

 Figur 5.1 : Skärmdump från Opera 
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De tåg som befinner sig på en och samma plats eller befinner sig på en 
trafikplats presenteras som en grön punkt med ett kryss i. Information om vilka 
tåg som befinner sig på en och samma plats erhålls genom att föra musen över 
den gröna punkten och klicka på den. Kartan är i alla lägen klickbar på 
samtliga tåg och trafikplatser. När användaren klickar på ett tåg eller en grön 
punkt öppnas en informationsruta till höger på skärmen (se figur 5.1). 
Informationsrutan visar samtlig fysisk information som finns tillgänglig om 
tåget. Det finns även möjlighet att i informationsrutan klicka på lok och vagnar 
för att se hela tågets konfiguration. Totalt finns det ca 30 egenskaper som 
informationssystemet kan beskriva för varje tåg. 
 
 Exempel på funktioner i Opera: 
 

• Transaktioner 
• Aktiva tåg – urval 
• Sök tåg  
• Manuellt inmatade transaktioner 
• Trafikutövare/kontaktpersoner 
• Skriv ut aktuellt fönster 
• Skicka e-post till systemförvaltaren 
• Visa 

o Förbindelser 
o Gränser och sjöar 
o Platser (alla) 
o Större platser 
o Platssignaturer 
o Platsnamn 

• Karta 
o Rita om karta 
o Läs om data 

• Alternativ 
o Spara arbetsyta 
o Spara ändringar vid stängning 

• Fönster 
o Överlappande 
o Sida vid sida 
o Ordna ikoner 

 
Användarna av Opera som vi har pratat med anser att karta som gränssnitt är 
lätt att ta till sig trots de brister som finns i utformningen idag. Vi har under vår 
analys inte fått ett enda felmeddelande vilket tyder på bra felhantering och 
svarstiderna har hela tiden varit bra vilket vi anser tyder på en hög stabilitet i 
informationssystemet. Gränssnitt och funktionalitet är uppbyggt utifrån 
”Windows standard” vilket gör att en van datoranvändare lätt kan använda 
Opera och utnyttja all funktionalitet. Informationssystemet har dock ett antal 
brister och problem som försämrar användbarheten, bland annat kvaliteten på 
kartan och färgvalet som inte är bra eller konsekvent. Ett sådant exempel är att 
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sjöarna i Sverige inte har samma färg som havet. Ingen av vattenobjekten har 
en färg som kan associeras med vatten. Att stationsområdena inte kan visas är 
ett annat problem som måste lösas då detta är ett krav från trafikutövarna. 
 

5.2. Befintlig systemarkitektur 
Vi kommer i det här avsnittet behandla systemarkitekturen runt Opera samt 
vilka av Banverkets informationssystem som har relation med Opera. Dessa 
relationer kartläggs för att se om de påverkar valet av systemarkitektur för GIS 
på Banverket Trafik. 
 

5.2.1. Informationsarkitektur 
Informationsarkitekturen som finns i angränsning till Opera kommer att 
beskrivas i kommande avsnitt för att tydliggöra samband och informations-
flöden. 
 
Positionering av tåg 
En viktig del i Operas informationsarkitektur finns positioneringen av tågen. 
Positioneringen sker via ett absolut positioneringssystem som i detta fall 
innebär att en krets sluts i järnvägsspåret när tåget belägger en  blocksträcka (se 
figur 5.2) vilket ger position och riktning på tåget. Det skickas information 
både när tågen anländer till en blocksträcka och när tåget lämnar blocksträckan. 
Längden på sträckorna varierar mycket. På stationsområden och bangårdar är 
blocksträckorna ca 100-200 meter och ute på landsbygden kan det vara upp till 
flera mil långa. När kretsen sluts skickas en signal till tågledningssystemen 
(TLS) som ligger hos driftledningscentralen (DLC). DLC skickar i sin tur 
informationen till trafik och trafikantinformationssystemet (TTraf). TTraf 
filtrerar signalen innan den vidarebefordras till Opera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 5.2 : Beskriver grovt positioneringstekniken för Opera

Teknikhus TFÖR 

TLS 

TTRAF Opera 

Manuell insamling Automatisk insamling 

Blocksträcka Tåg 
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Inne på stationsområdena är som tidigare nämnts blocksträckorna kortare vilket 
leder till att TLS får en ny position på tåget var 100-200 meter. Eftersom Opera 
inte visar stationsområdena klumpar TTraf ihop alla signaler från stations-
området till en signal som skickas till Opera. På några av de bemannade 
trafikplatserna runt om i Sverige sker inrapporteringen manuellt till TTRAF 
och inte via blocksträckor. När tågen presenteras i Opera används ett indirekt 
referenssystem i form av linjärreferens 
 
Opera hanterar ca 2 500 tåg per dygn vilket genererar 50 000 - 60 000 TTRAF 
-filtrerade positioneringspaket till Opera varje dygn. 70 procent - 80 procent av 
positioneringspaketen kommer till Opera mellan klockan 06:30-10:30 samt 
klockan 16:00-19:30.  
 
Opera 
Operas klienter och servrar arbetar på en Windows plattform. Trafikutövarna 
rapporterar fysiskinformation om sina tåg som tidigare nämnts antingen via ett 
webbgränssnitt direkt in i Opera, via XML dokument direkt från 
produktionssystemet in i Opera alternativt via fax eller e-post. Som användare 
utanför Banverket behövs dels ett mjukt certifikat9, för att få tillgång till Opera 
och dels en SEA (säker extern anslutning). Via SEA distribueras Opera med  
Citrix10 .  
 
TTRAF 
(Trafik och trafikantinformationssystem) Informationssystemet har som 
ursprungsuppgift att hantera informationsskyltarna på de större trafikplatserna. 
När informationssystemet får indikation att ett tåg har kommit eller lämnat en 
trafikplats tänds eller släcks skyltarna. Informationssystemet består av 24 st 
styrservrar och åtta st prenumerationsservrar. När Opera byggdes fick TTRAF 
sin relation med Opera. TTRAFs uppgift blev att förse Opera med tågens 
aktuella positioner. Positionerna kommer både från TLS (Tågledningssystem) 
och från TFÖR (Tågföringssystem).  
 
TLS 
TLS skickar information om tågens positioner automatiskt utifrån signaler från 
järnvägen till TTRAF. TLS finns dock inte över hela bannätet. Informationen 
från TLS kommer i form av seriell data som tolkas och omvandlas till 
avvikelserapporter, tågens förhållande till tidtabellen. TLS information skickas 
till Opera via TTRAF. 
 
TFÖR 
Informationssystem som används för att operativt samla in och sprida 
information om var tågen befinner sig och hur de förhåller sig till tidtabellen 
samt uppföljning av detta på ett tåg eller en definierad grupp av tåg. TFÖRs 
information skickas till Opera via TTRAF.  Informationssystemet har följande 
funktioner: 
                                                 
9 Ett digitalt ID-kort som lagras på användarens dator 
10 Programvara för att distribuera applikationer via nätverk genom brandväggar 
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• Inrapportering/registrering av ett tågs aktuella läge görs manuellt. 
Rapporteringen skall ske på ett antal förutbestämda trafikplatser, där tåg 
har trafikutbyte samt då tågets avvikelse från tågtidtabellen ökar eller 
minskar med fem minuter eller mer. Om ett tåg är mer försenat än fyra 
minuter skall orsaken till förseningen dessutom anges med en 
orsakskod. 

 
• Frågor som ger svar på var tågen befinner sig och hur de förhåller sig 

till tidtabellen. 
 
• Möjlighet att skapa en händelserapport om en trafikhändelse behöver 

kommenteras ytterligare, denna kopplas till de tåg som drabbas. 
 
Banstat 
Banstat är ett informationssystem som i dagsläget testkörs och skall i framtiden 
överta bland annat TFÖRs uppgifter. Banstat används också för att 
långtidslagra information från Opera. Informationen används sedan för 
uppföljning och statistik. 
 
BIS 
(Banverkets Informations System) Opera har ingen direkt relation med BIS 
utan kartan och järnvägsnätet som Opera använder sig av läggs över efter 
uppdateringar genomförts och lagras på klienten (Opera). Informationen som 
används från BIS lagras i Bandbms vilket är en fil. Filen omskapas i BIS varje 
natt för att försäkra sig om att eventuella ändringar blir uppdaterade.  
 

5.2.2. Systembeskrivning och relationer 
Opera kommunicerar med två av Banverkets informationssystem för indata och 
lagring (Se figur 5.3). För indata används informationssystemet TTRAF som 
levererar information om tågens positioner till Opera. Informationen används 
för att presentera tågens position i realtid. För att den fysiska informationen 
(last, vikt, längd mm) skall vara tillgänglig i Opera krävs det att trafikutövarna 
bidrar med information till informationssystemet. Informationssystemet 
Banstat används för lagring och uppföljning av tågtrafiken samt på sikt som 
informationsunderlag för debitering av trafikutövarna.  
 
Baninformationssystem (BIS) levererar den geografiska bakgrunds karta samt 
det järnvägsnät som används i Opera. Det finns dock ingen relation mellan 
Opera och BIS då kartan läggs över i Opera när uppdateringar genomförts. 
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5.3. Utvärdering av nuläge 
Utvärderingen har genomförts på Banverket Trafiks operativa informations-
system Opera. Material till analysen har vi samlat in genom att använda och 
testa Opera samt genom att analysera den systemarkitektur som idag har direkt 
anslutning till Opera. Resultatet av analysen skall användas för att klargöra 
behov och krav för vidareutveckling av funktionalitet och användbarhet i 
Opera, samt till att föreslå en framtida gemensam systemarkitektur för 
presentation av geografisk information på Banverket Trafik. Banverket Trafik 
har definierat tre produkter som vi skall analysera för att se om de uppfyller 
Banverket Trafiks behov och krav.  
 
Vi har under analysen identifierat ett antal problem, behov och krav som vi här 
redovisar. Problemen har vi dokumenterat i en problemlista samt i en 
problemgraf för att få bättre överblick. Kraven och behoven är dels uttalade 
från ansvarig personal på Banverket Trafik samt sådana som vi identifierat 
under intervjuer. Vi redovisar också Banverket Trafiks egna mål för Opera 
samt övergripande GIS mål.  
 

5.3.1. Problemanalys 
Under kartläggningen av Opera har vi identifierat ett antal övergripande 
problem som finns i Opera. Dessa problem försöker vi här beskriva genom en 
kort textförklaring. Mellan problemen har vi identifierat samband. Dessa 
samband visar vi i form av en problemlista (bilaga 1) där problemen listas upp 
samt två problemgrafer (bilaga 2) där sambanden visas. 
 

 

Figur 5.3 : Beskriver relationer som Opera har till andra informationssystem. BV = Banverket. Källa: Banverket Trafik

Trafikutövare 
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Dålig karta 
Eftersom järnvägen i Opera är väldigt generaliserad samt att detaljnivån på 
kartan i stort sett är obefintlig blir det svårt att säga vilken del av Sverige som 
visas på kartan när användaren zoomar in i programmet. Kartan har även 
brister i färgval samt grafisk lagerhantering. Det saknas möjligheter att tända 
och släcka lager med exempelvis vägar, vatten, städer mm.  
 Går ej att visa stationsområden 
När ett tåg idag anländer till ett stationsområde visas dess position endast i 
form av en grönprick. Detta gör att användarna inte har någon kontroll över på 
vilket spår ett specifikt tåg befinner sig på inne på en trafikplats. Det finns ett 
krav från trafikutövarna att det från och med hösten 2004 skall var möjligt att 
visa generaliserade schematiska bilder över stationsområden, med tågens 
positioner på.  
 
Bristfällig sökfunktion 
Det finns idag en enklare sökfunktion i Opera. Funktionen visar endast 
textinformation om tåget, inte dess position på kartan. Är användaren 
intresserad av tågets exakta position får användaren leta manuellt genom att 
hålla muspekaren över tågen för att se dess tågnummer. 
 
Problem med indata  
Kvalitén på indatan är en viktig del i förtroendet för informationssystemet 
Operas användbarhet i den dagliga verksamheten. Felaktig information finns 
idag i Opera i form av ofullständig information om tågens sammansättning från 
trafikutövarna. Bristen sänker informationssystemets trovärdighet. 
 
Dålig positionering 
Positioneringen, med blocksträckor, som används idag fungerar bra. Problemet 
ligger i att dessa blocksträckor, speciellt i norra delen av landet, ibland är flera 
mil långa. Vad som händer med tågen under denna sträcka vet ingen utom 
lokföraren. Det resulterar även i att precisionen på tågens position i Opera blir 
bristfällig.   
 

5.3.2. Mål med Opera 
Målen som finns redovisade är de produktmål och effektmål som har utarbetats 
för informationssystemet Opera av Banverket Trafik (Neldemo, Holmström 
2002). Vi har även lagt till några övergripande mål som vi har utarbetat för att 
uppnå de önskemål Banverket Trafik har för presentation av geografisk 
information.  
 
Operas produktmål 
Produktionsmål hänvisar till vad Banverket Trafik kräver av informations-
systemet Opera för att nå målen för verksamheten. 
 

• Skapa enhetliga gränssnitt för utbyte av operativt tågrelaterad 
information mellan Banverket Trafik och trafikutövare 
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• Skapa en tillförlitlig källa för lagring och hämtning av operativt 

tågrelaterad information 
 
• Skapa ett enhetligt gränssnitt för utbyte av operativt tågrelaterad 

information med datorsystem hos angränsande länders banförvaltningar 
 
• Lagra information om tågens fysiska sammansättning under deras 

framfärd 
 
• Att på distrikten utbilda lokala handledare 
 
• Att ta fram användarinstruktioner 

 
• Att föreslå former för förvaltningsorganisation för 

informationssystemet 
 

• Förbättra precisionen för positioneringens av tåg 
 
Operas Effektmål 
Effektmål hänvisar till vad Banverket Trafik till vad informationssystemet 
Opera skall få för effekter på verksamheten. 
 

• Förenkla och likställa hanteringen av tågrelaterad information till och 
från Banverket Trafik 

 
• Höja kvaliteten på operativa beslut samt förkorta tiden för att få tag på 

viktig information vid operativ trafikledning 
 

• Klargöra beskaffenhet på ut eller inkommande tåg vid 
gränsöverskridande trafik 

 
• Förbättra kvaliteten på underlagen för uppföljning 

 
• Säkerställa lokala kompetenskällor 

 
• Säkerställa användbarhet hos den enskilde användaren 

 
• Säkerställa informationssystemets utveckling och fortlevnad 

 
Övergripande GIS mål 
 

• En systemarkitektur som flera informationssystem kan använda för att 
presentera geografisk information 

 



 Högskolan Dalarna                                                                              2004-06-13 
  Kurs: Examensarbete Informatik D 10p  

                                                                                                    Stefan Hultquist 
                                                                                                 Magnus Petersson  
                                                                                                     
 

37

 

5.3.3. Styrkor med Opera  
Under kartläggningen har vi funnit ett antal styrkor som informationssystemet 
Opera har. Dessa styrkor försöker vi här beskriva genom en kort textförklaring. 
 
Uppskattat informationssystem  
Informationssystemet Opera är av användarna ett uppskattat och omtyckt 
informationssystem. Resultatet blir att det kommer önskemål och krav på 
uppdateringar, ny funktionalitet och ett förbättrat gränssnitt.   
 
Driftsäkert informationssystem 
Banverket har som mål att Opera skall vara i drift 24 timmar om dygnet sju 
dagar i veckan. Detta mål är i stort sett uppnått. Opera har idag mycket hög 
driftsäkerhet vilket gör användarna nöjda. 
 
Kompetens inom Banverket 
Opera är en helt egenutvecklad produkt av Banverket och all drift, förvaltning, 
vidareutveckling samt underhåll sker av Banverket. Detta leder till att Opera är 
ett informationssystem som är helt oberoende av extern kompetens för att 
utvecklas och förvaltas.  
 
All fysisk information om tågen finns samlad i ett gränssnitt 
Opera kan presentera den fysiska informationen om tågen som finns lagrad. 
Det betyder att användarna inte behöver utnyttja andra informationssystem för 
att komplettera information ifrån. 
 

5.3.4. Funktionell arkitektur 
Den funktionella arkitekturen måste kunna möta de behov och krav som 
Banverket Trafik har på funktionalitet och drift för en ny systemarkitektur. 
Eftersom applikationerna som skall använda den nya systemarkitekturen skall 
användas i den operativa miljön, där tågen trafikerar järnvägen dygnet runt, 
ställs höga krav på driftsäkerhet och prestanda. Banverket är, som tidigare 
nämnt, en statlig myndighet där ekonomin spelar en viktig roll, här måste 
kraven vägas tungt mot kostnaden för de olika produkterna. Behoven och 
kraven kommer att användas som underlag vid produktutvärderingen. 
 
Behov 
  
Många samtidiga användare 
Banverket Trafik strävar efter att i framtiden ha en plattform för presentation 
av geografisk information för hela verksamheten. Det skulle leda till att 
behovet av antalet användare initialt ligger någonstans mellan 500 och 1000 
användare och i förlängningen upp till 3000 användare. Detta ställer höga krav 
på prestanda. 
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Gemensamt definierat kartgränssnitt 
Banverket Trafik har en framtidssyn av att samtliga informationssystem som 
skall presentera grafisk information skall kunna använda samma system-
arkitektur. Behovet av en gemensam definition av kartgränssnittet anser vi 
därför vara viktigt.  
 
Förbättring i indata 
För att säkerställa datakvalitén i Opera behövs en översyn av problemområdena 
i datainsamlingen. Dålig kvalitet på data i informationssystemet leder till att 
användbarheten och förtroendet minskar.    
 
Kostnad 
Banverket är en myndighet som främst finansieras med statliga anslag. Därför 
är det även ett krav att hålla kostnaden nere. Det stora antalet potentiella 
användare riskerar att dra upp priset på exempelvis licenser för programvara, 
vilket bör påverka valet av systemarkitektur. 
 
Krav 
 
GIS-funktionalitet 
Följande funktionella GIS krav finns på den framtida systemarkitekturen. 
Kraven har framkommit under kartläggningen av Opera samt krav-
specifikationer för framtida informationssystem som skall presentera 
geografisk information. 
 

• Presentera definierad kartbild 
• Zooma 
• Panorera 
• Markera utbredning eller punkt exempelvis järnvägssträcka  
• Knyta händelser till geografiska utbredningar eller punkter  
• Tända och släcka lager 
• Uppdatera enskilda lager utan att rita om kartan 
• Generaliserade schematiska bilder över större trafikplatser 
• Etiketter exempelvis platsnamn 

 
Driftsäkerhet 
Eftersom Banverket Trafik har ett behov av dygnetruntdrift på sina GIS-
applikationer måste driftsäkerheten var maximal. Vid valet av systemarkitektur 
kommer därför att stor vikt att läggas på driftsäkerheten. 
 
Prestanda 
Realiserar Banverket Trafik sin framtidssyn om en gemensam systemarkitektur 
för presentation av geografisk information kommer det stora antalet användare 
att ställa höga krav på prestandan i informationssystemet. Därför kommer även 
stor vikt av prestandan att vägas in i valet av systemarkitektur. 
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Stöd av befintlig informationsarkitektur 
Banverket har i dagsläget en befintlig informationsarkitektur som tillhanda-
håller data som krävs för att informationssystem, som exempelvis Opera skall 
fungera. Vid införandet av en ny systemarkitektur krävs det att den befintliga 
informationsarkitekturen kan utnyttjas för informationsinsamling. 
 
Schematiska generaliserade bilder 
Både Banverket Trafiks operativa personal samt trafikutövarna har uttalat 
behov om att kunna visa generaliserade schematiska bilder över de större 
bangårdarna i Sverige. Anledningen till detta är båda parter vill ha bättre 
kontroll på var tågen befinner sig.  
 

5.3.5. Arkitekturstrategi 
En systemarkitektur kan byggas upp utifrån ett flertal olika strategier. Vi skall 
försöka utvärdera vilken strategi som används eller om det är en kombination. 
De strategier som vi skall kontrollera mot är IRM och VBS vilka finns 
beskrivna i kapitel fyra. När Opera utvecklades togs endast en datamodell och 
en kravspecifikation fram för informationssystemet. 
 
Arkitekturprincip 
Informationen som kommer in i Opera lagras där i maximalt tre dygn innan 
informationen flyttas över för långtidslagring i informationssystemet Banstat. 
Denna lagringsmetod baseras inte på verksamhetsuppdelad lagring som VBS 
förespråkar eftersom Banstat är tillgängligt och används av hela Banverket. 1-0 
till IRM. 
 
Syn på information 
Eftersom Operas information långtidslagras i en central databas i Banstat och 
används av hela Banverket i den dagliga verksamheten så ser vi det som en 
gemensam resurs. 2-0 till IRM. 
 
Ansvar för data och informationssystem 
Ansvaret av Opera samt förvaltningen sköts av Banverket Trafik. Opera 
utvecklades av Banverket Data vilka också står informationsförsörjningen 
vilket betyder att det är både centraliserad och en decentraliserad ansvars-
fördelning för informationssystemet Opera. Vi anser att ansvarfördelningen är 
uppdelad enligt både IRM och VBS vilket ger båda poäng. 3-1 till IRM. 
 
Förändring kontra stabilitet 
Opera är uppbyggd utifrån verksamhetens begrepp enligt IRM strategin vilket 
gör Opera mindre känsligt för omvärldsförändringar. 4-1 till IRM. 
 
Tillgänglighet och spridning av data i verksamheten 
Operas information långtidslagras i Banstat och är tillgänglig och används av 
olika verksamhetsfunktioner inom Banverket. Vi anser därför att tillgänglighet 
och spridning av data bygger på IRM strategin. 5-1 till IRM. 
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Organisations och verksamhetsförändringar 
Opera är uppbyggd utifrån verksamhetens begrepp och behov vilket gör att om 
organisationen förändras behöver inte Opera förändras eftersom datastrukturen 
är uppbyggd utifrån verksamhetens oföränderliga datatyper och inte 
informationen. 6-1 till IRM. 
 
Anskaffning av data 
Informationen till informationssystemet som berör positioneringen av tågen 
inhämtas från endast ett informationssystem, TTRAF. Det finns dock ett flertal 
informationskällor till den fysiska informationen om tågen, dessa använder två 
kanaler in i Opera. Det betyder att Operas information kommer från källan men 
genom två olika kanaler beroende på om det är extern eller intern information. 
Vi anser att det är ett IRM tänkande bakom dataanskaffningen eftersom 
informationen inhämtas vid källan. 7-1 till IRM. 
 
Vi anser att utifrån ovanstående analys av Opera gentemot systemstrategierna 
IRM och VBS kunna påstå att Opera tydligt men inte enbart strukturerat utifrån 
IRMs principer då det finns ett litet inslag av VBS.  
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6. Möjliga produkter för ny systemarkitektur 
Banverket Trafik håller på att utveckla och förnya sin systemarkitektur för 
presentation av geografisk information. Systemarkitekturen skall väljas utifrån 
de krav på driftsäkerhet och prestanda som finns skall. Det finns som tidigare 
nämnts en framtidssyn om att systemarkitekturen för presentation av 
geografisk information skall vara gemensam på Banverket Trafik. De alternativ 
som skall utredas för att se om de är möjliga åtgärdsförslag är Esris 
serverprodukter ArcIMS, MapObjects samt Banverkets egenutvecklade 
kartritningskomponent WCGraph (World Coordinate Graph). För att uppfylla 
den funktionella arkitekturen skall den nya systemarkitekturen skall till en 
början hantera ca 500-1000 användare och i förlängningen upp till 3000 
användare. Den skall även hantera dygnetruntdrift, GIS-funktionalitet samt 
schematiska bilder med mera.  Alla tre produkterna anser vi fungera bäst med 
en spatial databas eftersom stora mängder geografisk information skall 
presenteras. En databas ger också fördelar när den geografiska informationen 
skall uppdateras. Uppdateringen behöver då bara ske på ett ställe. En databas är 
inte ett måste för funktionaliteten eftersom det även går att använda sig av 
shapefiler, men för att uppnå prestandakraven så är det en nödvändighet. 
Behovet av förbättring i indata kommer ingen av produkterna att påverka utan 
det specifika behovet måste lösas på annat sätt.  
 

6.1. ArcIMS 
ArcIMS är Esris serverprogramvara för presentation av kartmaterial och 
geografisk information. Serverprogramvaran är ett standardprogram som kan 
hantera presentation genom guidebaserade verktyg där det finns möjligheter att 
kombinera lokalt sparade kartdata med distribuerad kartdata. Den information 
som ArcIMS genererar utifrån den geografiska informationen blir en 
grafiskbild som kan användas både i feta win32 klienter och i form av tunna 
klienter i webbapplikationer. Som ett tillägg till ArcIMS finns ArcMap Server 
vilket är ett gratis tillägg. Komponenten gör att ArcIMS närmar sig resterande 
produkter i Arc familjen vilket möjliggör många av de funktioner som finns i 
ArcGIS. 
 
 Exempel på funktionalitet i ArcIMS: 

• Möjlighet att kombinera flera olika datakällor  
• Skalbar arkitektur 
• Använder standardiserad kommunikation 
• Stödjer olika typer av klienter 
• Indexerar metadata för delning av geografiskdata 
• Användas i tunna och feta klienter  
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Prestanda 
Prestandan och driftsäkerheten för ArcIMS är helt beroende av vilken hårdvara 
som används. För att öka prestandan finns möjlighet för lastballansering vilket 
innebär att flera servrar kör ArcIMS parallellt (kluster11) för att på så vis 
avlasta varandra och förbättra prestandan och driftsäkerheten. Det finns även 
inställningsmöjligheter för att generalisera (välja vilken information som skall 
vara med) bilder i ArcIMS för att förbättra prestandan. För bästa prestanda bör 
den geografiska informationen lagras i en SDE databas då prestandan vid stora 
mängder information är mycket bättre hos databasen än om shapefiler (Esris 
filformat för grafisk kartinformation) skulle användas. Vid mindre mängder 
information är shapefiler att föredra. 
 
Kostnad 
ArcIMS kräver en licens per fysiskt server, med en processor. Har servern flera 
processorer tillkommer licenskostnader för varje processor. Kostnaden för 
varje extra processor är hälften av vad den första processorn kostar. Fördelen 
med ArcIMS är att klienterna inte behöver någon programvara förutom en 
webbläsare vilket inte innebär någon merkostnad.  
 
Motsvarar ArcIMS Banverkets funktionella arkitektur? 
I tabellen listar vi hur ArcIMS uppfyller de övergripande krav som Banverket 
Trafik ställer på systemarkitektur för presentation av geografisk information. 
 
 
GIS-funktionalitet Möter alla krav  
Driftsäkerhet 24/712 Ja, med kluster 
Prestanda Ja, med kluster 
Stödjer befintlig informationsarkitektur Ja 
Schematiska bilder Nej 

 
Den funktionella arkitektur som Banverket Trafik har satt upp som krav är ur 
GIS-perspektiv relativt enkel. ArcIMS har inga problem med att möta de låga 
krav på GIS-funktionalitet Banverket Trafik har i dagsläget på en ny system-
arkitektur. Om en utbyggnad av GIS-funktionalitet mot tyngre analys 
funktioner, blir aktuellt i framtiden, är det troligt att ArcIMS inte kan uppfylla 
dessa krav. Det som inte går att lösa med ArcIMS är kravet på schematiska 
bilder. 
 
Driftsäkerheten är en av de vikigaste punkterna inför valet av systemarkitektur 
eftersom den skall kunna hantera dygnet runt drift. Enligt Esri kan ArcIMS 
hantera en dygnet runt drift på ett säkert sätt och det finns liknande 
verksamheter som använder ArcIMS för liknande applikationer dock ej med 
samma driftkrav. Banverket Järnvägssystem provkör för närvarande ArcIMS 
och upplever lite problem med driftsäkerheten. En korrekt konfigurerad 
servermiljö med flera ArcIMS servrar (flerskitsarkitektur) skulle med största 
                                                 
11 Samling datorer som hjälps åt att lösa en/flera uppgifter 
12 dygnetruntdrift, 24 timmar per dygn/7 dagar i veckan 

Tabell 6.1: Visar hur ArcIMS uppfyller Banverket Trafiks funktionella arkitektur 
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säkerhet motsvara Banverket Trafiks driftkrav. Prestandan hos en karttjänst 
som distribueras över nätverket är till stor del beroende på hur mycket data 
som skall behandlas, antal kartlager och detaljnivå, samt hur informationen 
hanteras. Informationssystem med liknande kartutformning som Banverket 
Trafik har behov av, tillmötesgår utan problem de krav på svarstider som finns. 
Användningen av ArcSDE förbättrar både svarstider och prestanda gentemot 
att använda sig av shapefiler. Även användningen av klustrade servrar kan öka 
driftsäkerheten och förbättra prestandan avsevärt. ArcIMS möjliggör att flera 
applikationer kan utnyttja ett gemensamt definierat kartgränssnitt, som är ett av 
behoven som finns. ArcIMS testkörs redan på Banverket och fungerar 
tillsammans med BIS. Fördelen med ArcIMS är också att det stödjer både 
webb klienter och Win32 klienter. 
 
Eftersom ArcIMS inte kräver några licenser på användarsidan blir licens-
kostnaderna begränsade till servrar, och databas. Kostnader för utveckling, 
drift, hårdvara och underhåll tillkommer också oavsett hur många användare 
informationssystemet har.  
 

6.2. MapObjects 
MapObjects är en utvecklingsmiljö från Esri som ger möjligheter att integrera 
GIS-funktionalitet i applikationer med, enligt Esri, begränsade arbetsinsatser i 
en treskikts systemarkitektur. MapObjects är inte ett slutanvändarverktyg utan 
är helt ämnat för utvecklare som vill bygga och skräddarsy feta klienter. 
MapObjects bygger på active-x control och active-x automation objects. Dessa 
objekt som förser programmerare med verktyg för GIS-funktionalitet.  
Programmeringsspråk som kan användas med ArcObjects är bland annat 
Visual Basic, Delphi, Visual C++ och Microsoft .NET13. 
 
Exempel på funktionalitet i MapObjects:  

• Nyttja data i Shapeformat, SDE databaser (Spatial Database Engine)  
• Bygga funktioner såsom panorering, zoomning  
• Visualisera dynamiska data  
• Skapa olika typer av lägesbundna urval  

 
Prestanda 
Prestanda på klienter som byggs med MapObjects beror till största delen på hur 
bra prestanda hårdvaran hos klienten är. Andra faktorer som kan spela in är 
prestandan på nätverket då information skall hämtas den vägen. För att minska 
prestandakraven på klienten kan en flerskiktsarkitektur användas. Drift-
säkerheten är bra under förutsättning att klienten har tillgång till den data som 
behövs. 
 
 
 

                                                 
13 utvecklingsmiljö från Microsoft 
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Kostnad  
MapObject kräver en utvecklarlicens i grunden vilken även innehåller 50 
användarlicenser. Utöver användarlicenserna som ingår i utvecklarlicensen går 
det att köpa till extra licenser för användare. Användarlicenserna köps 25 
stycken i taget och när antalet användare kan uppgå till 3000 blir användar-
licenserna en stor del av kostnaderna. 
 
Motsvarar MapObjects Banverkets funktionella arkitektur? 
I tabellen listar vi hur MapObjects uppfyller de övergripande krav som 
Banverket Trafik ställer på systemarkitektur för presentation av geografisk 
information. 
 
 
GIS-funktionalitet Möter alla krav  
Driftsäkerhet 24/7 Ja 
Prestanda Ja 
Stödjer befintlig informationsarkitektur Ja 
Schematiska bilder Nej 

 
MapObjects, som är det kraftfullaste GIS-verktyget av de tre alternativen, 
möter alla de krav Banverket Trafik har på funktionalitet. MapObjects som 
bygger på feta klienter har stora möjligheter om Banverket Trafik vill utöka 
funktionaliteten med till exempel analysfunktionalitet. Utvecklas en fet klient 
som arbetar direkt mot databasen (tvåskiktsarkitektur) blir driftsäkerheten 
högre än hos en treskiktsarkitektur där ett skikt med programlogik placeras 
mellan klient och databas. Fördelen med treskiktsarkitekturen är att 
hårdvarukraven minskar hos klienten, men det för med sig att driftsäkerheten 
minskar under förutsättning att inte lastballansering (kluster) används.  
 
MapObjects är en fet klient och all eller mycket av programlogiken hanteras på 
klienten vilket ger bra prestanda. Det som kan försämra prestandan är 
hanteringen av kartinformationen som hämtas över nätverket. Ett annat 
problem med fetklient är att varje informationssystem kan få ett eget definierat 
kartgränssnitt vilket inte motsvarar ett av behoven. Eftersom MapObjects 
utvecklas som feta klienter går den under utvecklingen att anpassa till 
Banverkets befintliga informationsarkitektur.  
 
Eftersom MapObjects kräver licenser på användarsidan blir användarlicens en 
stor del av kostnaden vid en systemarkitektur med MapObject. System-
arkitekturen kräver även utvecklarlicenser för att skapa applikationer. Till detta 
kommer kostnader för utveckling, drift, hårdvara, databas och underhåll. 

6.3. WCGraph 
WCGraph (World Coordinate Graph) är en skräddarsydd kartritnings-
komponent som är egenutvecklad av Banverket Data. Komponenten används i 
dagsläget i två feta klienter på Banverket, Opera och BIS. WCGraph används 

Tabell 6.2: Visar hur MapObjects uppfyller Banverket Trafiks funktionella arkitektur 
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för att plotta linjer eller punktobjekt på en arbetsyta (canvas). Komponenten är 
från början utvecklad i programmeringsspråket Delphi, men finns konverterad 
till .NET. WCGraph hanterar både direkta och indirekta referenssystem. 
Eftersom WCGraph endast presenterar linjer och punktobjekt krävs det även en 
karttjänst för att presentera en geografiskt korrekt bakgrundskarta, exempelvis 
ArcIMS. För visning av bakgrundskartan går det att använda vanliga shapefiler 
eller en spatial databas som till exempel ArcSDE.   
 
Genom att använda WCGraph för att presentera linjeobjekt och punkter 
utnyttjas informationen från BIS vilket innebär att all järnvägsinformation och 
Banverkets egen inmätning av järnvägen kan användas. En fördel med att 
använda WCGraph är att om det uppstår driftstörningar i karttjänsten så går det 
fortfarande att presentera den primära informationen i form av järnvägar och 
positioner på tåg. En WCGraph applikation blir alltså en halv fet klient som 
hanterar viss information hos klienten och viss information kommer från server 
sidan. Den största fördelen med WCGraph är att den även kan hantera 
schematiska bilder. Utifrån informationen som finns i BIS kan WCGraph 
presentera schematiska bilder över alla trafikplatser i Sverige.  
 
Prestanda 
Utvecklarna på Banverket Data anser att WCGraph applikationen inte skulle ha 
några problem att hantera de krav på användare och drift som är ställda. För att 
uppnå dygnetruntdrift på informationen från BIS krävs det inte att BIS uppnår 
de kraven eftersom WCGraph hämtar informationen från Bandbms. Bandbms 
är en fil som innehåller BIS-järnvägsnät. Filen omskapas på BIS-servern varje 
natt efter att eventuella förändringsprojekt av järnvägsnätet genomförts. Denna 
fil "laddas upp" i primärminnet hos klienten och gör att utritningen i WCGraph 
blir snabb jämfört med om utsökningar görs mot BIS databasen varje gång 
kartan skall förändras.  
 
Kostnad 
Drift och utveckling av WCGraph innebär låga kostnader eftersom Banverket 
äger WCGraph och sitter således på all kompetens. Den enda kostnad som 
skulle uppkomma är personella kostnader för utveckling och drift samt licenser 
för ArcSDE och en karttjänst.  
 
Motsvarar WCGraph Banverkets funktionella arkitektur? 
I tabellen listar vi hur WCGraph uppfyller de övergripande krav som 
Banverket Trafik ställer på systemarkitektur för presentation av geografisk 
information. 
 
 
GIS-funktionalitet Nej, ingen GIS-funktionalitet 
Driftsäkerhet 24/7 Ja 
Prestanda Ja 
Stödjer befintlig informationsarkitektur Ja 
Schematiska bilder Ja 

Tabell 6.3: Visar hur  WCGraph uppfyller Banverket Trafiks funktionella arkitektur 
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WCGraph har i sig ingen GIS-funktionalitet utan är en komponent som kräver 
en central karttjänst för att presentera en karta med GIS-funktionalitet. 
WCGraph som komponent används för att presentera linjelager, punkter, tåg 
positioner och definierade schematiska bilder vilket motsvarar viktiga delar i 
Banverket Trafiks funktionella arkitektur. WCGraph kan inte möta behovet av 
en definierad kartbild men en definierad utformning av den information 
WCGraph presentera går att hantera.  
 
WCGraph har enligt Banverket Data tillräcklig driftsäkerhet för att användas i 
dygnet runt drift. WCGraph är en komponent som i dagsläget används i skarp 
drift utan problem. Eftersom WCGraph distribueras som en fet klient och i 
stort sett all programkod ligger hos klienten blir prestandan mycket hög.  Den 
information som skickas via nätverket blir i form av en grafiskbild från den 
centrala karttjänsten, samt information om tågens positioner. 
 
Eftersom WCGraph är utvecklat av Banverket och används i skarp drift är 
komponenten redan anpassad för Banverkets befintliga informationsarkitektur.  
För att använda en systemarkitektur med WCGraph kommer kostnaderna att 
koncentreras utveckling av applikationer och licenskostnader för karttjänsten 
som krävs för GIS-funktionaliteten samt kostnader för drift, underhåll, 
hårdvara och databas. 
 

6.4. ArcSDE 
De tre beskrivna produkterna kräver alla hantering och lagring av geografisk 
information. Enligt Esri är det effektivaste sättet att hantera större mängder 
geografisk information en spatial databas exempelvis ArcSDE. ArcSDE 
fungerar som en gateway14 vilken gör det möjligt att förvalta och använda 
geografisk information i en relationsdatabas som till exempel Microsoft SQL 
server. För att höja driftsäkerheten och prestandan finns möjlighet att köra flera 
parallella databaser (kluster) med ArcSDE. Förutom att kunna leverera 
geografisk data till många samtidiga användare, har den även stöd för mer 
komplexa datatyper som: 
 

• Bilder 
• Nätverk 
• Objekt med topologi 
• Objekt med delad geometri 

 
 

                                                 
14 En nod som skickar trafik mellan olika typer av datornät 
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7.  Resultat 
I resultatkapitlet kommer åtgärdsförslaget presenteras utifrån de behov och 
krav som uppkommit i analys, litteraturstudie och intervjuer. Fokuset har vi 
haft på vilken systemarkitektur bäst som motsvarar den befintliga 
informationsarkitekturen samt de behov och krav på systemarkitekturen som 
finns. Vi kommer även att presentera programutvärderingen av ArcGIS 
Schematics och resultatet från utvärderingen 
 

7.1. Vilken systemarkitektur uppfyller den funktionella 
arkitekturen? 

Utifrån de tre olika produkter vi har behandlat i analysen anser vi att det bästa 
valet av systemarkitektur för presentation av grafisk information för Banverket 
trafik är en kombination av två av alternativen i en treskiktarkitektur. Vi anser 
att ArcIMS bör användas för hanteringen av den grafiska bakgrunds-
informationen och WCGraph för att presentera järnväg, schematiska bilder och 
trafikplatser med information från BIS samt tågens positioner (se figur 7.1).  
 
Anledningen till att vi vill kombinera ArcIMS och WCGraph är fördelen med 
att använda järnvägsinformationen i BIS och lantmäteriets geografiska karta. 
Järnvägens utformning är mer uppdaterad och korrekt i BIS än vad 
lantmäteriets inmätningar av järnvägen är. Ett annat argument för att utnyttja 
WC Graph är driftsäkerheten, om ArcIMS slutar fungera så kan fortfarande 
WCGraph presentera den verksamhetskritiska information vilket är järnväg och 
tåg. Används ArcIMS finns det möjligheter att i framtiden utnyttja samma 
systemarkitektur föra att presentera information över Internet. Möjligheten att 
knyta samman ArcIMS och WCGraph för att presentera en kombination av de 
två olika komponenternas information på Internet är i dagsläget inte möjligt 
utan omfattande anpassning av WCGraph.   
 
Problem vi har sett med systemarkitekturen under analysen är förknippat med 
ArcIMS driftsäkerhet och därför bör kluster användas för att säkerställa 
tillgång till kartan. Liknande problem anser vi skulle kunna påverka ArcSDE 
vilket bör förebyggas med hjälp av lastbalansering (klustring) för att uppnå en 
säker dygnetruntdrift. 
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För att systemarkitekturen skall kunna utnyttjas av flera informationssystem än 
Opera krävs det att alla använder sig av en gemensam definition av data, en 
gemensam datamodell. Den föreslagna systemarkitekturen baseras på ett linjärt 
referenssystem som även är grunden i Banverkets informationssystem för 
järnvägsinformation (BIS). Vi anser att eftersom systemarkitekturen är en 
kortsiktig lösning som har en kort implementationstid är det bästa att basera det 
på den vedertagna standard Banverket har använt under en väldigt lång tid. 
Systemarkitekturen baseras på linjär referens men kan även hantera koordinater   
 
Kostnaden för införandet av systemarkitekturen blir, till skillnad mot de övriga 
alternativen lägre, på grund av att inga användarlicenser krävs. Kalkylen 
bygger på en möjlig systemarkitektur med två ArcIMS servrar samt två 
ArcSDE databaser. Alla servrarna är utrustade med endast en CPU och 
använder sig av lastbalansering (kluster). 
 
Möjligheten att endast använda ArcIMS finns inte om alla krav skall uppfyllas. 
Varken ArcIMS eller MapObjects kan presentera schematiska bilder själva, 
utan kräver hjälp av till exempel WCGraph. ArcIMS är annars ett billigare 
alternativ än MapObjects på grund av licenskostnaderna. Prestandan och 
funktionaliteten hos ArcIMS är i övrigt tillräckliga för att uppfylla dagen krav 
och behov.    
 
Anledningen till att vi valde bort MapObjects var bland annat en prisfråga. I 
nuvarande situation är det tänkta användarantalet som kräver licenser ca 1000 
stycken men i en tänkbar framtid med flera informationssystem som utnyttjar 
systemarkitekturen kan behovet av licenser öka till runt 3000. MapObjects 
skulle i dagsläget resultera i en licenskostnad för användare på mellan ett par 
hundra tusen kronor upp till flera miljoner kronor. Till detta kommer 
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Figur 7.1 : Beskriver vårat förslag på  en treskiktad systemarkitektur för presentation av geografisk information 
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driftkostnader, utvecklingskostnader, hårdvara samt databas. Ytterligare en 
anledning att inte använda MapObjects är att vid införandet av ArcGIS 
Engine15, Esris nya serverprogramvara, så tror vi att Esri kommer att minska 
stödet för MapObjects även om det kommer att finnas kvar i deras produkt-
utbud.      
 

7.2. Är ArcGIS Schematics en möjlig väg? 
ArcGIS Schematics är en programvara för att generera schematiska bilder 
utifrån geografisk information. Programmet skall möjliggöra generalisering av 
topologiska nätverk som exempelvis elnät, järnvägsnät och vägnät. 
 
Målet var att ArcGIS Schematics skulle gå att använda till att generera 
schematiska generaliserade bilder utifrån Lantmäteriets kartor för att användas 
i Banverket Trafiks operativa system. Från beställning av ArcGIS Schematics 
från Esri tog det ca fem veckor att få det levererat och två veckor till för att få 
det att fungera med licenserna. Vilket ledde till att vi fick börja med arbetet 
med utvecklingen av prototypen utan ArcGIS Schematics.  
  
Första steget i genomförandet av prototypen blev att i väntan på leverans av 
programvara från Esri koncentrera arbetet på tågens positioner på stations-
områdena. Positioneringsinformationen som skulle användas till prototypen 
kom från Stockholmsregionen. Positioneringsinformationen hämtades direkt 
efter att den passerat DLS vilket innebar att paketen inte filtrerats i TTRAF. 
Informationen kom i form av datapaket och var då formaterade enligt exemplet 
nedan.  
 
02HEA123708CST371N00000023303H 
 

• 02H - start av paket, finns i början av varje sträng. H står för hexa som i 
hexa decimala tal 

• E - händelse 
• A - klass 
• 123708 – tid, kl 12:37:08 
• CST371 – position, CST = stations ID, 371 = signalnummer  
• N - signatur 
• 000 - tid 
• 000233 - tågnummer 
• 03H – slut på paket, finns i slutet av varje paket. H står för hexa som i 

hexa decimala tal 
 

För att ta hand om positioneringsinformationen och göra den mer hanterlig 
byggde vi en funktion i ASP. NET som tog in och delade upp datapaketen i 
olika fördefinierade delar. Efter funktionen delat upp och sorterat datasträngen 
placerades den i en databas som skulle användas i den tänkta prototypen för 
                                                 
15 Utvecklingsverktyg för att skapa GIS desktop applikationer 
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positioneringen av tågen på de schematiska spårbilderna. Anledningen till att vi 
inte använde Operas positioneringspaket var att informationen från de större 
trafikplatserna, filtreras bort när den passerar TTRAF. 
 
Efter lång väntan kunde vi börja arbetet med att testa och utvärdera ArcGIS 
Schematics. Vi lyckades bra med att bygga upp en databas med noder och 
länkar som vi sedan använde för att generera schematiska bilder. Problemet var 
att noderna som vi definierat i en viss ordning inte placerades ut enligt i 
nummerordning ur databasen utan började på nod nummer fyra (se figur 7.2).  

 
För att kringgå detta problem bad vi ArcGIS Schematics skriva ut etiketter på 
noderna för att sedan bygga länkarna utifrån hur ArcGIS Schematics 
presenterade noderna. Efter vi konstaterat problemet med att skapa automatiskt 
schematiska bilder utifrån en databas uppbyggd av noder och länkar provade vi 
att använda ArcGIS Schematics som ett tillägg i ArcMap. Tyvärr fanns det 
ingen beskrivning varken i ArcGIS Schematics instruktionsbok eller i ArcMap 
instruktionsbok hur denna funktion skulle användas. Efter lite laborerande 
lyckades vi dock exportera en markerad del av Lantmäteriets karta från 
ArcMap till ArcGIS Schematics.  
 
När vi provat dessa två sätt att genera schematiska bilder skulle bilderna sparas 
i form av shapefiler för att sedan utnyttjas i Opera. Enligt Esris 
informationsblad från hemsidan skall detta vara möjligt men det fanns ingen 
sådan funktionalitet i den versionen av ArcGIS Schematics vi erhållit. Det 
fanns heller inte någon beskrivning av detta i den dokumentation som vi 
erhållit från Esri. 
 
Det uppsatta målet uppnådde vi inte på grund av ett flertal olika anledningar. 
Vår misstanke är att den version vi erhållit inte är en fullversion utan endast en 
bantad testversion med begränsad funktionalitet. Dokumentationen som följde 
med ArcGIS Schematics behandlade endast skapandet av schematiska bilder 
utifrån nodlänk databaser och inte några andra sätt. Eftersom leveranstiden 
dragit ut på tiden ansåg vi oss, i samråd med uppdragsgivaren, inte ha tid att 
fortsätta följa upp detta spår utan konstaterade bara att den versionen av 

Figur 7.2: Skärmdump från ArcGIS Schematics
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ArcGIS Schematics vi erhållit inte kan möta de behov och krav Banverket 
Trafik har. 
 
 
 
 
 
 
 
Vilka krav möter ArcGIS Schematics? 
 
Skapandet av schematiska bilder från en databas 
ArcGIS Schematics kunde placera ut noder och binda samman dessa med 
länkar utifrån en fördefinierad databas. Problemet var att programmet inte 
behöll den inbördes ordning som var uppsatt i databasen. 
 
Skapandet av schematiska bilder från en geografisk karta 
Tillägget Schematics i ArcGIS gick att använda för att markera en vald 
topologi i en geografisk karta. Topologin exporterades sedan som en 
schematisk bild till ArcGIS Schematics, där det gick att analysera eller arbeta 
vidare med programmet. 
 
Exportering av de schematiska bilderna 
I den versionen av ArcGIS Schematics vi erhållit från Esri fanns det ingen 
funktionalitet att spara filer i något annat format än vanliga bilder. Det gick 
alltså inte att exportera de schematiska bilderna till exempelvis shapefiler för 
fortsatt användning i andra tillämpningar. 
 
Vi tror att de brister som hindrade oss i arbetet var att versionen av programmet 
inte var en komplett version med all funktionalitet. Den stora bristen på 
dokumentation anser vi också vara en bidragande orsak till att prototyparbetet 
inte gick att följa upp. 
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8. Diskussion och slutsats 
I det här kapitlet kommer vi att redovisa föra en diskussion om de slutsatser vi 
dragit utifrån åtgärdsförslaget samt diskutera hur det egna arbetet har fungerat. 
 

8.1. Uppfylldes mål och syfte? 
Uppfyllde arbetet sitt mål och syfte? Målet med att föreslå en systemarkitektur 
för hantering av geografisk information anser vi att vi uppfyllt. Målet med att 
utveckla en prototyp för att påvisa användbarheten med ArcGIS Schematics 
uppfylldes inte eftersom programvaran inte motsvarade den beskrivning vi fått 
från Esri. Syftet med att utreda möjligheter med ny GIS systemarkitektur på 
Banverket Trafik anser vi att vi har uppfyllt i och med det förslag vi har lämnat 
till avdelningen Trafik på Banverket. 
 

8.2. Resultat 
Resultatet av arbetet anser vi bli en kortsiktig åtgärd som är beräknad att vara i 
drift några år eftersom kraven på analytiska GIS-funktioner antagligen kommer 
att öka. Åtgärdsförslaget kan i dagsläget inte hantera mer avancerade GIS-
funktionalitet än att precis täcka de behov som finns i dag. Det som efterföljer 
skall förhoppningsvis bli en gemensamt strategisk systemarkitektur för hela 
Banverket och inte för en enskild- eller ett par enskilda avdelningar.  
 
Utifrån resultatet med programutvärderingen och det fortsatta arbetet med 
schematiska bilder ur BIS framkom även att lantmäteriets geografiska 
information om järnvägen och framförallt om trafikplatserna inte stämmer 
överens med verkligheten. Om ArcGIS Schematics skulle ha använts till att 
skapa schematiska bilder över trafikplatserna skulle mycket arbete behöva 
läggas ner på att få de schematiska bilderna att överensstämma med 
verkligheten och Banverket Trafiks krav på utformning. 
 
Finns det verkligen ett behov av GIS? 
Utifrån de behov och krav Banverket Trafik och övriga delar av Banverket som 
har varit involverade i utformningen av krav och behov för GIS-funktionalitet 
har behoven varit förvånansvärt små. Vi anser inte att de behov Banverket 
Trafik har i dag är verklig GIS-funktionalitet utan snarare behov av 
funktionalitet för hanteringen av kartan som den geografiska informationen 
presenteras på. Vi anser efter att ha genomfört analysen att flera andra 
verksamheter tror sig ha ett behov av ett komplett GIS med alla dess 
funktioner. Egentligen är det endast ett fåtal personer som egentligen behöver 
all GIS-funktionalitet, medan majoriteten endast behöver presentera geografisk 
information på en karta. Uppfattningen om vad GIS är jämfört med de verkliga 
behoven för verksamheten skiljer sig mycket. Att de analytiska kraven kommer 
öka med tiden anser vi vara möjligt och då blir den systemarkitektur vi 
föreslagit Banverket Trafik antagligen otillräcklig.  
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Skall då MapObjects införas eller skall Esris nyaste alternativ, ArcGIS Engine 
väljas. Antagligen kommer de flesta ställa sig bakom den senaste tekniken trots 
de ”barnsjukdomar” och svårigheter ny mjukvara ofta för med sig.  
 
Verksamheten 
Svårigheterna med att införa en systemarkitektur för att hantera presentationen 
av geografisk information är handlar inte bara om tekniska och informations-
strukturella problem utan stora hinder ligger även i organisationen. Införandet 
av en systemarkitektur med målet att den skall utnyttjas av flera informations-
system är i teorin en enkel och ganska självklar lösning. Problemet är att få alla 
att tänka i samma banor, framförallt i en stor och komplex organisation där 
informationssystemen ägs och kontrolleras av flera olika verksamhets-
funktioner i organisationen. Införandet av systemarkitekturen handlar alltså 
inte bara om att implementera i organisationens befintliga systemarkitektur och 
i den egna verksamhetsfunktionen utan även få den accepterad i hela 
organisationen. När det blir aktuellt för Banverket att ännu en gång genomföra 
en förändring i systemarkitekturen för hantering av geografisk information 
kommer ArcGIS Engine antagligen vara inarbetat på marknaden samt 
användas i flera liknande verksamheter. Vi anser att Banverket Trafik i 
dagsläget inte har behov för funktionaliteten som ArcGIS Engine innefattar och 
ser ingen anledning varför Banverket Trafik skall gå i spetsen och ta möjliga 
extra kostnader som ny teknik kan medföra.  
 
Kravet på dygnetruntdrift påverkar i de flesta fall även informationssystemen 
som har direkt anknytning det berörda informationssystemet. I fallet med 
Opera kommer det förhoppningsvis inte drabba angränsande informations-
system som i dagsläget inte har motsvarande driftkrav. Generellt sätt bedömer 
vi att införandet av dygnetruntdrift för ett enskilt informationssystem inte 
innebär så stora problem, utan det är snarare de ökade kraven på informations-
systemen som finns i direkt anslutning och bidrar med data. I stora och 
komplexa organisationer blir även ansvarsfördelningen mellan informations-
systemen och fördelningen av kostnader ett problem som tillkommer så fort en 
större förändring skall genomföras. 
 

8.3. Metodutvärdering  
I metodutvärderingen har vi utvärderat hur arbetet på Banverket Trafik har 
genomförts. Vi har beskrivit hur arbetet gick till, samt dragit slutsatser av detta. 
 

8.3.1. Datainsamling 
I fasen datainsamling ingår det att samla in information om verksamheten. 
Informationen som samlats in ligger sedan till grund för fortsatt arbete som 
omfattas av analys och produktutvärdering. 
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Utfall 
Inledningsvis koncentrerade vi informationsinsamlingen mot bakgrunden av att 
prototyputvecklingen skulle bli det dominerande i arbetet. Vi fick efter ganska 
lång väntan klart för oss att arbetets dominerande del skulle bli system-
arkitektur vilket även krävde en förändring i informationsbehovet.  Detta ledde 
till att vi även fick förändra avgränsning, mål och syfte mot att koncentreras på 
systemarkitektur.  Informationsinsamlingen fungerade bra och personalen var 
samarbetsvillig, vilket underlättade mycket för oss. 
 
Slutsats 
Datainsamlingen tog ungefär en månad längre än vad vi först kalkylerat 
eftersom hela arbetets inriktning förändrades. Den största anledningen till att 
datainsamlingen tog sådan tid var att vi blev tvungna att besöka samtliga 
personer flera gånger. Förändringen i informations behovet lede även till att 
nya kontakter behövde knytas för att komplettera informationen. 
 

8.3.2. Analys 
Analysfasen i FA/SIM innehåller problemanalys, mål samt behov och krav. 
Även här tas utfallet och utvärdering kring arbetssteget upp. 
 
Utfall 
När datainsamlingen var avslutad påbörjade vi arbetet med empiridelen vilket 
gick bra mycket tack vara att vi satt nära systemförvaltare och systemägare. Vi 
fick tidigt klart för oss hur informationssystemet fungerade och använde 
mycket av tiden till att få uppgifter bekräftade, få djupare förklaringar samt räta 
ut frågetecken.  
 
Problemanalysen blev en kombination av uttalade och ej uttalade problem 
eftersom systemförvaltare och systemägare redan identifierat en del problem. 
Det största problemet vi hade med problemanalysen var att hitta en lämplig 
detaljnivå. De uttalade problem omfattade stora områden som behövde delas 
upp i enskilda problem. 
 
Arbetet med målen blev en kombination av fördefinierade mål för och 
utarbetandet av nya utifrån Banverket Trafiks framtidssyner. En del 
genomfördes innan empiridelen där Banverket Trafik kom med sina mål för 
verksamheten och en del efter problemanalysen där vi satte upp mål som vi 
tyckte behövde prioriteras i verksamheten. 
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Slutsats 
Analysdelen har gått relativt bra och vi känner oss nöjda med den. Det som 
vållade oss störst problem med analysen, och hela arbetet var att vi blev 
tvungna att byta inriktning på grund av bristerna i ArcGIS Schematics, men det 
var ingenting vi kunde förutse. Följderna av detta blev att arbetet med analysen 
och den utökade informationsinsamlingen fick gå parallellt ett tag men det 
anser vi inte påverkat arbetet negativt utan snarare att några av de 
frågeställningar som framkom under analysen inte skulle bli besvarade om vi 
hade intervjuat klart alla involverade personer. 
 

8.3.3. Produktutvärdering 
Produktutvärderingen innehåller utvärderingar av de tre olika produkterna där 
informationen är hämtad dels från leverantören men även från oberoende 
användare av produkterna. 
 
Utfall 
Produktutvärderingen genomfördes och vi kunde skapa oss en tillräckligt bra 
bild av produkternas kapacitet för att kunna identifiera den produkt som bäst 
motsvarar de behov och krav Banverket Trafik har för presentation av 
geografisk information. Arbetssättet med att samla information från oberoende 
användare av produkterna tror vi har gett en rättvis bild av hur produkterna 
uppför sig i skarp drift. 
 
Slutsats 
Trots tidsbristen på grund av förändringen på inriktningen av examensarbetet 
anser vi att arbetet att välja produkter som möter de behov och krav för 
presentation av geografisk information har utfallit bra.  Hade mer tid funnits 
hade vi gärna sett en prototyp tagits för att kunna testa prestanda och 
driftsäkerhet. 
 

8.3.4. Programutvärderingen 
Programutvärderingen innehåller testning och resultat och åsikter om 
programvarans möjligheter att möta Banverket Trafiks behov med schematiska 
bilder. 
 
Utfall 
Arbetssättet vi använde till programutvärderingen fungerade bra. Att börja med 
en total genom gång av instruktionsboken skapade många frågetecken som vi 
kunde arbeta vidare med. Tyvärr kunde många inte besvaras, varken av 
dokumentationen eller av Esris support personal. 
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Slutsats 
För att följfölja programutvärderingen skulle det erfordras mycket mer tid och 
en bra kontakt med Esri i USA eftersom Esri i Sverige inte kunde eller ville 
svara på våra frågor. Vi tror att en fullversion av programvaran kan möta de 
önskemål som finns.  
 

8.4. Fortsatt arbete 
Fortsatt arbete anser vi vara en testkörning av den föreslagna system-
arkitekturen för att få en uppfattning om behovet av serverresurser för att 
motsvara de befintliga prestandakrav och driftkrav som Banverket Trafik har 
uppsatta. Resultatet av en sådan testkörning skulle även ge en tydligare 
kostnadsbild. Intervjuer med trafikutövarna borde även utföras för att få en 
tydligare bild av deras krav och behov på karttjänsten utifrån deras verksamhet. 
Frågeställningar som uppkommit under arbetet och som vi inte har svarat på: 
 

• Är det bra att använda BIS informationsstruktur eller bör järnvägs-
informationen definieras utifrån en given standard, exempelvis NVDB 
(Nationell Väg Databas)? 

 
• Hur skall kartor och schematiska bilder definieras? 

 
• Hur skall förbättringar i indatan uppnås? 
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9. Källförteckning 
Här redogör vi för de källor som vi har använt oss av under projektarbetet på 
Banverket Trafik i Borlänge. Källorna består av Litteratur, Internet och 
muntliga. 
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Tekniskrapport. CMU/SEI-97-TR-005. ESC-TR-97-005 
 

9.2. Internet 
 
Banverkets Intranät - Knuten 
 
http://www.banverket.se  
Banverkets hemsida 
 
http://www.nok.se/laromedel/gis/ 
PDF på kapitel 8 i boken Geografiska InformationsSystem. 
 
http://www.lst.se,  
Länsstyrelsens kurskompendium, GIS på intranet och Internet. 
 
http://www.usabilitypartners.se/usability/usabilitysv.shtml , Användbarhet 
 
http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisxtensions/schematics/index.html, 
Esris produktsida om ArcGIS Schematics 
 
http://user.tninet.se/~ewa171p/gis/ ,  
Tobias Åkesson för Hässleholms Tekniska Skola 1998 
 
http://www.vv.se/publ_blank/bokhylla/vagar/2001_97/Lagesbundna_%20refer
enssystem.pdf Vägverkets publikation 2001:97 Lägesbundna referenssystem 
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9.3. Muntliga 
Eric Neldemo Banverket Trafik 
Telefon: 0243-446466  Mobil telefon: 070-7246466 
E-post: eric.neldemo@banverket.se 
 
Jens Lindow Banverket Trafik 
Telefon: 0243-446672  Mobil telefon: 070-7246672 
E-post: jens.lindow@banverket.se 
 
Per-Johan Holmström Banverket Trafik 
Telefon: 0243-446673  Mobil telefon: 070-3346673 
E-post: per-johan.holmstrom@banverket.se 
 
Kjell Stenman Banverket Järnvägssystem 
Telefon: 0243-446388   
E-post: kjell.stenman@banverket.se  
 
Per-Erik Norman Banverket Data 
Telefon: 0243-445871 
E-post: per-erik.norman@banverket.se  
 
Åsa Lundin Esri Sweden   
E-post: asa.lundin@esri-sweden.com 
 
Lars Skog Esri Sweden 
E-post: lars.skog@esri-sweden.com  
 
Owen Eriksson Högskolan Dalarna 
E-post: oer@du.se   
 
 
Helpdesk Lantmäteriet 
Telefon: 020 - 63 64 65 
http://www.lantmateriet.se/ramset.asp?rest=/kundtjanst/   
 
Vi har under arbetet varit på studiebesök hos tre stycken företag för 
demonstration och presentarion av GIS applikationer i skarp drift. Under 
studiebesöken har vi haft möjlighet att ställa frågor kring allt som rör 
applikationerna. Studiebesöken har bedrivits i gruppform där representanter 
från Banverket och för de olika företagen diskuterat applikationerna. Detta gör 
att vi endast anger företagen som källor. Företagen är: 
 

• WM-Data 
• Columna 
• Triona 
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10. Bilagor 
Bilagorna är med för att förtydliga delar av arbetet. Bilaga tre är endast till för 
Banverket då den innhåller företagsspecifika priser. 

10.1. Bilaga 1 - Problemlista 
Problemlistan beskriver de problem som vi funnit under analysen av 
informationssystemet Opera 
 

1. problem med indata 
2. Felaktigheter i inrapporterade tågsammansättningar 
3. Ofullständig inrapportering av fysiskinformation om tågen 
4. Information saknas i informationssystemet 
5. Felaktig information i informationssystemet 
6. Dålig datakvalité 
7. Går ej att få önskad information från informationssystemet 
8. Felaktigheter i avvikelser mot tidtabell 
9. Avsaknad av viss funktionalitet i informationssystemet 
10. Bristfällig sökfunktion 
11. Svårt att lokalisera sökta tåg 
12. Tar tid att lokalisera sökta tåg på kartan 
13. Otillfredsställda användare 
14. Brister i befintlig systemarkitektur 
15. Brister i befintlig informationssystemarkitektur 
16. Brister i befintlig informationsarkitektur 
17. Dåligt stöd för GIS funktioner i kartan 
18. kan inte presentera en geografiskt korrekt karta 
19. Järnvägen överensstämmer inte med verkligheten 
20. Går ej att visa stationsområdena 
21. Ej tillräckligt frekvent positionering 
22. Går inte att visa tågens exakta position 
23. Dålig karta 
24. Svårt att orientera sig på kartan 
25. Går ej att se på vilket spår tåget befinner sig 
26. Opera uppfyller ej sina krav 
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10.2. Bilaga 2 - Problemgrafer 
De två problemgraferna skall visa sambanden mellan de problem vi har funnit 
under analysen av informationssystemet Opera. 
 

Problg.2

Problg.2

11. Svårt att lokalisera sökta tåg

10. Bristfällig sökfunktion

9. Avsaknad av viss funktionalitet i 
informationssystemet

7. Går ej att få önskad information från 
informationssystemet

6. Dålig datakvalité

4. Information saknas i informationssystemet

5. Felaktig information i informationssystemet

3. Ofullständig inrapportering av fysiskinformation 
om tågen

8. Felaktigheter i avikelser mot tidtabell

2. Felaktigeheter i inrapporterade 
tågsammanstättningar

1. Problem med indata

13. Otillfreställda användare
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Problg.1

Problg.1

13. Otillfreställda användare

24. Svårt att orientera sig på kartan

23. Dålig karta

26. Opera uppfyller ej alla sina krav

25. Går ej att se på vilket spår tåget befinner sig
22. Går inte att visa tågens exakta position

21. Ej tillräckligt frekvent positionering

20. Går ej att visa stationsområdena

9. Avsaknad av viss funktionalitet i 
informationssystemet

19. Järnvägen överensstämmer inte med 
verkligheten

18. Kan inte presentera en 
geografiskt korrekt karta

17. Dåligt stöd för GIS 
funktioner i kartan

16. Brist i befinligt informationsarkitektur
15. Brister i befintlig informationssystemarkitektur

14. Brister i befintlig systemarkitektur

 

 
  
 
 
 


