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Sammanfattning 
Detta examensarbete har genomförts med Institutet för transportforskning (TFK) som 
uppdragsgivare. TFK har gjort en förstudie som behandlar en IT-baserad ledsagningstjänst, 
Navigator, som ska guida synskadade till närmaste busshållplats för vidare färd i 
kollektivtrafiken.  
 
Synskadade som reser med kollektivtrafiken behöver en annan typ av stöd för sin resa än vad en 
seende person behöver. Bland annat behöver de få information på ett ickevisuellt sätt. Det kan 
t.ex. innebära att få information om vilken tid bussen anländer till hållplatsen, uppläst via en 
hörsnäcka.  
 
Information om vägnät och om busslinjenät är viktiga förutsättningar för att Navigator ska 
fungera tillfredställande. Målet med den här rapporten har varit att undersöka om det går att få de 
två referenssystemen NVDB:s vägnät och Dalatrafiks busslinjenät, att samverka. Vi har kommit 
fram till att det finns möjligheter att genomföra detta då vägens noder och referenslänkar samt 
busshållplatser är koordinatsatta. 
 
Då det är viktigt för synskadade att bli navigerade efter en så säker väg som möjligt är det 
nödvändigt att information om cykel- och gångvägar sammankopplas med vägnätet och 
busslinjenätet. Den informationen finns idag hos kommunerna. Vi har även gett ett förslag på en 
systemarkitektur för hur Navigator bör utformas för att uppfylla målet med rapporten. 
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Summary 
This report is produced after a request from Institutet för transportforskning 
(TFK). They have done a preestudy of an IT-based guide service, called 
Navigator, with the purpose to guide people with defective vision to the nearest 
bus stop where they can use public transports. 
 
People with defective vision, that are using public transports, require another 
form of support than people who can see. They need to have spoken information 
about arrivaltime for the bus, for example in a headphone. 
 
Information about the road network and the public transport network are 
important qualifications for Navigators satisfactory. The purpose with this 
report is to analyze if it is possible to combine those two networks, NVDB: s 
road network and the public transport network of Dalatrafik. As far as we can 
see, it is possible to combine them because the nodes, links and bus stops are all 
positioned with coordinates.  
 
It is important for people with defective vision that information about road 
communication for bikers and pedestrians are connected with Navigator. Today 
that information is available at the city hall. We have also given a suggestion for 
architecture of how Navigator should be designed to fulfil the goal with this 
report. 
 

 



Förord 
 
Denna rapport är resultatet av det examensarbete som avslutar vår 
Magisterutbildning i Informatik på Högskolan Dalarna. Uppdragsgivare för 
examensarbetet har varit Institutet för transportforskning (TFK) vid 
Teknikdalen i Borlänge. Avsikten med rapporten har varit att undersöka om och 
hur det går att få vägnät och busslinjenät att samverka samt ta fram ett förslag 
på en systemarkitektur. 
 
Vi vill tacka vår handledare på Högskolan Dalarna, Anders Forsman för hans 
vägledning under arbetets gång, både med att strukturera arbetet samt med 
utformandet av rapporten. Vi vill även tacka vår handledare och uppdragsgivare 
vid TFK, Oskar Jonsson för hans hjälpsamhet bl.a. när det gäller att få fram 
information. 
 
Vi tackar också våra klasskamrater för att de vid behov agerat bollplank åt oss 
när vi behövt feedback på våra idéer och tankar. 
 
Ett sista men inte minsta tack går till Magisterårets programansvarige, Göran 
Hultgren för hans alltid glada humör och engagemang som hjälpt oss på vägen. 
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1 Inledning 
Omkring 175 000 personer i Sverige har i dag en synskada som kräver speciella 
hjälpmedel utöver vanliga glasögon. 
 
För att synskadade ska kunna utnyttja möjligheten att resa med kollektivtrafiken 
är det viktigt att en stor del av informationen tillhandahålls på ett ickevisuellt 
sätt. Det är speciellt viktigt vid resor i obekanta miljöer där svårigheterna att 
som synskadad resa med kollektivtrafik är som mest påtaglig. Många 
synskadade har idag inget annat alternativ än att använda färdtjänst när de vill 
resa på egen hand. 
 
Vår uppdragsgivare har genomfört en förstudie som behandlar en IT-baserad 
ledsagningstjänst, Navigator, för synskadade som ska guidas till en busshållplats 
för vidare färd med kollektivtrafiken. Kommunikationen mellan användaren och 
Navigator, kommer att ske via hörsnäcka och mikrofon. En person som är 
seende kan via tavlor vid hållplatserna få aktuell tidsangivelse samt när de olika 
busslinjerna anländer. Dessa uppgifter måste omvandlas till syntetiskt tal för att 
synskadade ska kunna ta del av informationen. Då GPS-positionering ej är 
möjlig inomhus är det viktigt att hållplatsutropen ombord på bussen fungerar för 
att hela resan ska kunna genomföras.  
 
Vi har under ett tidigare arbete med Navigator, i kursen Utveckling av mobila 
IT-tjänster fastslagit i en rapport1, att Navigator bör definieras som en tjänst och 
inte som ett system.  
 
Rapporten är skriven och utformad för vår uppdragsgivare TFK (kapitel 1.1) 
och andra intresserade läsare. Den är skriven på ett lättfattligt sätt för att läsare 
utan alltför djup kunskap inom ämnet Informatik och ITS ska kunna läsa och 
tillgodogöra sig rapportens innehåll. 
 
I detta kapitel redogörs övergripande för uppdragsgivare, bakgrund, 
problemformulering, syfte, mål, avgränsningar samt en disposition över 
rapporten. 

1.1 Uppdragsgivare 
Institutet för transportforskning (TFK) ligger i Teknikdalen, Borlänge. TFK 
grundades 1949 och utför forskningsprojekt med olika partners inom den 
offentliga och privata sektorn. TFK bedriver en konsultverksamhet parallellt 
med forskningen.2  
 
Den förstudie som genomfördes om Navigator, var ett projekt som kallas för 
FRAMSYN och har finansierats av Stiftelsen Teknikdalen och Vägverket. 
Projektet har utmynnat i en rapport3. För den tekniska delen har Voxit, som 
finns i Skellefteå, varit ansvarig för. TFK har dessutom utvecklat och utvärderat 

                                                 
1 Hellsten, M & Liss, I (2004). 
2 TFK (2004).  
3 Hammarlund, S m.fl. (2002). 
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en prototyp av Navigator samt genomfört ett demonstrationsförsök. Resultatet 
av det arbetet redovisas i ytterligare en rapport4.  
 
TFK:s arbete med Navigator är ett bidrag till att uppfylla det mål som 
Riksdagen har satt upp, att kollektivtrafiken ska vara användbar för personer 
med funktionsnedsättningar senast till år 2010.5  

1.2 Bakgrund 
TFK har en vision för Navigator6, där synskadade ska få stöd för att skapa en 
resrutt, få information om tidtabell, bokning av evenemang och resor. 
Exempelvis ska synskadade kunna resa från Borlänge till Stockholm för att gå 
på teater. Navigator ska kunna ge information om vilka föreställningar som ges, 
biljetter, kunna boka biljetter, ge förslag på färdväg (tåg och buss). Den färdiga 
ledsagningstjänsten ska stödja en fullständig ruttplaneringen. Det hela ska skapa 
utökade möjligheter för synskadade att på egen hand resa med kollektiva 
färdmedel. 
 
När det gäller resor med buss finns det tankar om att busschauffören ska kunna 
få information om att en synskadad kommer att kliva på vid nästa hållplats.7 
Denna information är möjlig att få via displayen på fordonsdatorn som finns 
ombord på bussen och där trafikledningen har möjlighet att kommunicera med 
föraren. Detta vore mycket bra för att vara extra uppmärksam på att alla 
kommer med bussen samt att chauffören även kan hjälpa till så att den 
synskadade kommer av på rätt hållplats. 
 
Prototypen Navigator  
För att Navigator ska kunna realiseras behövs en bärbar dator med programvara 
för rutthantering, utrustning för positionering, mikrofon och hörsnäcka samt 
information från ett antal databaser. 
 
Den prototyp som TFK tagit fram för Navigator kräver att vissa komponenter 
och applikationer samverkar för att kunna tillhandahålla en tillfredställande 
tjänst (Figur 1.1). Figuren nedan beskriver hur prototypen fungerat. 
Vid demonstrationsförsöket användes simulerad realtidsinformation om 
kollektivtrafiken och rutterna var fördefinierade till att gälla vid Framtidsdalen, 
Borlänge. 
 

                                                 
4 Janson, G m.fl. (2004). 
5 Regeringens proposition 2001/02:20. 
6 Hammarlund, S m.fl. (2002). 
7 Janson, G m.fl. (2004). 
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Figur 1.1. Beskrivning av komponenter och applikationer för Navigator (Källa: egen).  
 
 
Framsyn är en GIS-applikation för att hantera ruttplanering. Modulen har även 
en kartmotor som hanterar kartdata, rutter och positionsdata. Uppdateringar, om 
t.ex. användarens position, skickas vidare till VoiceLayer där informationen 
sedan görs om till tal. 
 
VoiceLayer är ett talande gränssnitt mellan användare och Navigator och består 
av TTS och ASR. VoiceLayer tar emot uppdateringar från Framsyn och skapar 
dialog för styrning av systemet och ledsagning av användaren. 
 
TTS står för Text To Speech och är en talsyntes som omvandlar maskinell 
information till syntetiskt tal. På senare tid har det digitala ljudet bytts ut mot 
inspelat tal som sedan sätts samman i olika formationer, s.k. difonsyntes. 
 
ASR står för Automatic Speech Recognition och behövs för att användaren ska 
kunna styra användningen med hjälp av sin röst. 
 
Övrig information som behövdes för demonstrationsförsöken av prototypen var 
positionering av användaren, information om gaturummet, dialogdata för 
kommunikation mellan användare och Navigator samt förprogrammerad data 
om kollektivtrafiken. Rutterna var fördefinierade och symboliserade 
”korridorer” att gå i. 

1.3 Problemformulering 
En förutsättning för att synskadade ska kunna företa sig en resa från en punkt 
till en annan med kollektivtrafiken är att det går att koppla samman information 
om vägnät och kollektivtrafikens linjenät. Detta för att ge information om hur 
man ska ta sig till en busshållplats, vilken busslinje som passar resrutten, vilken 
tid bussen beräknas avgå, vilken buss som är på ingång, aktuell tid när bussen 
anländer till hållplatsen, vilket anges i realtid, samt exakt var på hållplatsen 
bussen stannar för på/avstigning. Den här rapporten kommer att behandla 
möjligheten till en koppling mellan de två referensnäten, Nationell vägdatabas 
(NVDB) och Dalatrafiks linjenät för att en sådan resa ska kunna genomföras.  
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1.4 Syfte 
Syftet är att analysera möjligheterna att få två referenssystem att samverka så att 
Navigator ska kunna stödja förutsättningar för synskadade att använda 
kollektivtrafiken. Det är även vår avsikt att ta fram en systemarkitektur vilken 
ska ligga till grund för ett fortsatt arbete med framtagning av en förbättrad 
prototyp och att senare kunna förverkliga tjänsten. 

1.5 Mål 
Målet är att undersöka om det går att kombinera de två referenssystemen för 
Dalatrafiks linjenät och NVDB:s vägnät. Målet är att utifrån en teori om IT-
tjänster beskriva hur ledsagningstjänsten, Navigator ska utformas. 

1.6 Avgränsning 
Visionen för Navigator omfattar en fullständig ruttplanering där flera system 
och databaser ska samverka. Navigator är i dagsläget under utveckling och den 
del av visionen som vi arbetat med gäller hur  användare, i det här fallet 
synskadade, ska kunna ta sig till en hållplats för att kunna resa vidare med 
kollektivtrafiken. 
 
Vi kommer inte att bygga vidare på prototypen utan vårt arbete består av att ta 
fram ett förslag på hur det ska gå till för att få information om vägnät och 
busslinjenät att samverka.  

1.7 Disposition 
Beskrivning av kapitlen: 
Kapitel 1 Inledning, beskriver bakgrunden för uppdraget, uppdragsgivaren 
 och deras vision för Navigator, problemformulering, syfte, mål 
 samt avgränsning. 
Kapitel 2 Metod, beskriver vilka metoder som använts och hur författarna 
 har gått tillväga för att fullfölja uppdraget. 
Kapitel 3 Teoretisk referensram, beskriver de teorier som vi ansett vara 
 grundläggande för uppdraget. 
Kapitel 4 Vägnät – busslinjenät, beskriver resultat och analys av de två 

referenssystemen. 
Kapitel 5 Ledsagningstjänsten Navigator, beskriver resultat och analys av 

mobila användare, struktur samt systemarkitektur för Navigator. 
Kapitel 6 Slutsatser, beskriver de slutsatser författarna kommit fram till 
 under arbetet med rapporten. 
Kapitel 7 Diskussion, beskriver en diskussion runt resultaten. 
Källför- Källor, beskriver de källor som vi använt oss av under arbetet med 
teckning  rapporten. 
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2 Metod 
Metodkapitlet beskriver den forskningsansats vi haft samt de metoder vi använt 
oss av och varför vi valt just dessa för arbetet med rapporten. Innan vi kunde 
välja vilken metod vi skulle använda, definierades vilket problem som var 
intresserant att studera. 

2.1 Forskningsansats 
Ett centralt krav på att skriva vetenskapliga arbeten är att de ska vara 
presenterade på ett sådant sätt att den kan ifrågasättas. Läsaren måste få 
tillräckligt med underlag så att hon/han inte behöver godta de slutsatser som 
presenterats utan kan ifrågasätta och dra egna slutsatser.  
 
Alla människor har olika erfarenheter och detta gör att tolkningar, av t.ex. en 
text, görs med en viss förförståelse. Det är därför viktigt att forskaren lyfter 
fram sina egna värderingar och hur det påverkar forskningsprocessen8. 
 
Vi har i vårt arbete valt en abduktiv9 forskningsansats då vi haft en relativt oklar 
teoretisk utgångspunkt. Detta arbetssätt har vi funnit lämpligt då arbetet med att 
undersöka hur två referenssystem ska kunna samverka har skett genom en 
ständig växelverkan mellan både empiriska upptäckter och teoretiska data. I dag 
finns ingen litteratur som beskriver en standard för hur referenssystem kopplas 
samman och därför blev vårt arbete iterativt mellan empiri och teori. I figuren 
nedan (Figur 2.1) beskriver vi metodiken för arbetet. 

2.2 Kvalitativ ansats 
I en kvalitativ ansats kan datainsamling ske på olika sätt. Den datainsamling 
som vi har gjort har varit i form av litteraturstudier (Kapitel 2.1.1) och intervjuer 
(Kapitel 2.1.2). Intervjuer, samtal, e-post kontakt, studiebesök och medverkan 
på ett seminarium, där flera synskadade personer som varit aktiva i det 
demonstrationsförsök som gjorts medverkade, hos uppdragsgivaren på TFK har 
bidragit till en djupare kunskap och en ökad förståelse för uppdraget. 
 
Vid starten av arbetet gjordes en planering för hur vi tänkte genomföra arbetet. 
Nedan beskriver vi de olika faserna och vad varje fas har bestått av. 

                                                 
8 Nyström, M (2002). 
9 Alvesson, M & Sköldberg, K (1994). 
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Figur 2.1. Metodbeskrivning av arbetet (Källa: egen). 
 

2.2.1 Problematik 
Till att börja med satte vi oss in i det som vår uppdragsgivare upplevde som ett 
problem. Att få Navigator att fungera som visionen är tänkt är en stor uppgift. 
Vår del av den stora visionen var att undersöka och analysera hur man ska få 
information från ett vägnät (referenssystem) från NVDB och ett busslinjenät 
(referenssystem) från Dalatrafik att samverka så att Navigator ska kunna 
ledsaga sina användare till t.ex. en busshållplats så att de kan resa vidare med 
kollektivtrafiken. 

2.2.2 Litteraturstudier 
För att få en förståelse för problematiken med hur flera referenssystem ska 
kunna samverka, började vi med att läsa litteratur som var relevant och hade 
anknytning till det problem som arbetet skulle behandla och som vi ansåg 
nödvändigt för att öka vår förståelse. 
 
Data som redan finns tillgänglig kallas sekundärdata.10 Våra litteraturstudier har 
varit i form av att läsa kurslitteratur, rapporter, böcker, broschyrer, dokument 
och Internetsidor. Det är här viktigt att påpeka vikten av att vara källkritisk i 
samband med behandling av information från sekundärdata. När sådan 
information används är det viktigt att vara medveten om att informationen kan 
vara vinklad eller inte heltäckande.11 Vi måste därför vara medvetna om i vilket 
sammanhang texten är skriven, vilket syften den har och till vem den riktar sej. 

2.2.3 Intervjuer  
När vi fått en viss förståelse för problematiken var det lämpligt att genomföra 
intervjuer. För att inte styra intervjuerna för mycket hade vi sammanställt ett 
antal frågor som vi ville få svar på. Vid intervjuerna ställdes dessa frågor och 
sedan lät vi den som vi intervjuade prata omkring frågorna. På det sättet fick vi 
information om saker som vi inte hade tänkt på från början. 
 
Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer med personer hos Dalatrafik 
(Bilaga 1) då vi ville ha möjligheten att kunna styra intervjuerna samt för att 
                                                 
10 Eriksson, L & Wiedersheim, P (1991). 
11 Björklund, M & Paulsson, U (2003). 
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kunna vara öppna och lyhörda för vad intervjupersonen berättade valdes den 
kvalitativa metoden. Information om NVDB (Bilaga 2) fick vi genom e-
postkontakt med en person vid Vägverket i Borlänge. Vi har även haft e-post- 
och telefonkontakt med företaget Triona i Borlänge. 
 
Data som är insamlad specifikt för att uppnå målet med den aktuella studien är 
primärdata.12 Våra primära källor bestod av personliga intervjuer. Fördelen med 
personliga intervjuer är att man kan få fullständiga svar samt att missförstånd 
kan undvikas. Nackdelen är att intervjuaren omedvetet kan påverka 
respondentens svar samt att bådas förförståelse kan påverka resultatet. 
 
Enligt Svensson & Starrins bok, Kvalitativa studier i teori och praktik13 syftar 
den kvalitativa metoden till att upptäcka eller identifiera icke kända eller 
otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller innebörder. Att göra 
intervjuer är ett mycket bra sätt att få reda på vad personen verkligen tycker. 
”Kvalitativ intervju är således en metod för att utröna, upptäcka, förstå, lista ut 
beskaffenheten eller egenskapen hos någonting.”14.  
 
När intervjuerna slutförts hade vi en större förståelse för problematiken och med 
denna nya kunskap återvände vi till att genomföra nya litteraturstudier. 

2.2.4 Analys 
I denna fas strukturerade och analyserade vi den insamlade informationen. Vi 
bedömde relevansen i materialet och därefter kunde vi avgöra om detta skulle 
vara med i rapporten eller inte.  
 
Resultatens tillförlitlighet 
I all vetenskaplig forskning är kraven på noggrannhet och precision höga. 
Frågan om empirins tillförlitlighet diskuteras i termer av validitet och 
reliabilitet. Med validitet menas vad vi mäter och reliabiliteten hur mätningar 
gjorts.15  
 
Validitet i kvalitativ forskning innebär en kontroll av trovärdigheten, en 
försäkran att det finns empiriska belägg och att det gjorts en rimlig tolkning. 
Validitet innebär att man har undersökt och mätt det man ville undersöka och 
ingenting annat. 
 
Reliabilitet kan översättas med tillförlitlighet och innebär att mätningarna är 
korrekt gjorda. Andra forskare ska kunna tillämpa samma metod på samma 
material och samma resultat ska då erhållas.16 Det gäller alltså att vara 
systematisk och noggrann. I rapporten ska det därför finnas en diskussion om 
graden av tillförlitlighet av den information som framkommit under de 
intervjuer vi genomfört. 

                                                 
12 Eriksson, L & Wiedersheim, P (1991). 
13 Svensson, P-G & Starrin, B (1996). 
14 Ibid. 
15 Eriksson, L T & Wiedersheim-Paul, F. (1997) 
16 Bell, J (2000). 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs de teorier som ligger till grund för vårt synsätt i arbetet 
med denna rapport. De teorier som tas upp är Mobilitet och ITS (Kapitel 3.1), 
IT-tjänster (Kapitel 3.2), GIS (Kapitel 3.3) och Systemarkitektur (Kapitel 3.4). 

3.1 Mobilitet och ITS 
Mobilitet och ITS är viktiga begrepp vid utveckling av mobila IT-tjänster. Allt 
flera människor blir mobila och vill gärna använda sig av olika IT-tjänster. 
Nedan behandlas först begreppet mobilitet och sedan ITS. Användare och kund 
används synonymt i rapporten. 

3.1.1 Mobilitet 
Att vara mobil betyder, enligt Svenska Akademiens ordlista, att vara rörlig. Det 
passar bra till den livsstil som utvecklas nu och näst intill alla människor är 
rörliga på något sätt. De flesta gör vardagliga saker, t.ex. går och handlar, tar sig 
till arbetet eller hälsar på hos varandra. I dag finns t.ex. mobiltelefoner vilket 
gör att människor kan vara i kontakt med varandra var de än befinner sig. 
Arbetssituationer ser annorlunda ut nu mot förr, där utvecklingen har gått mot 
mobila, i stället för stationära arbetssituationer17.  
 
För att veta hur mobila människor använder IT har en modell utvecklats av 
Ljungberg och Kristoffersen.18 Meningen med modellen är att se på vilket sätt 
det skiljer sig mellan användningen av mobil IT mot stationär IT. Modellen 
består av tre delar; omgivning, modalitet och applikationer (Figur 3.1). 
 

 
 

Omgivning Modalitet Applikation 

Fysisk 
omgivning 

Social 
omgivning 

Vandra 

Resa 

Besöka 

Teknik 

Data 

Program 

Mobilitet

Figur 3.1 Modell för att beskriva mobilitet och IT (Källa: egen utveckling utifrån Planet 
Internet). 
 
 

                                                 
17 Dahlbom B. & Lungberg, F (1999). 
18 Kristoffersen, S & Ljungberg, F (2000). 
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Omgivning 
Består av fysisk och social omgivning. Den fysiska omgivningen kan t.ex. bestå 
av stolar, bord och väggar. En användares fysiska omgivning kan vara på tåget 
där hon/han får sitta och jobba med sin bärbara dator om det finns plats, annars 
får hon/han stå under resan och kan då inte arbeta på samma sätt. Det gör att 
användarens användningssituation påverkar hur en IT-lösning bör fungera. Den 
sociala omgivningen består av formella och informella strukturer. Exempel på 
formella strukturer kan vara regler och informella strukturer kan vara makt. 
 
Modalitet 
Mobilitet beskriver människors rörelsemönster. Människan kan antingen vara 
stationär eller rörlig. Det kan vara svårt att dra gränsen mellan att vara stationär 
och att vara rörlig, men enligt författarna finns det tre kategorier av mobilitet:19

 
1. Resa - Resande är en process som går från en plats till en annan med ett 
fordon. Det kan vara att pendla till och från arbetet med bil eller tåg. En resande 
kan använda sig av en portabel dator eller mobiltelefon, antingen en som är 
medtagen eller en som är monterad i bilen. 
 
2. Besök – Att vara besökande är att tillbringa en längre stund på en plats innan 
man far vidare. En besökare kan använda sig av portabel dator eller använda en 
som är installerad på platsen för besöket. 
 
3. Vandring - En promenerande spenderar en betydande del med tid att gå 
omkring. En person som promenerar kan vara en vakt som går omkring för att 
vakta en byggnad. En promenerande kan använda sig av en portabel dator eller 
mobiltelefon som personen bär med sig. 
 
Applikationer 
Den tekniska delen av mobil IT kallas för applikationer. Den består av tre 
komponenter; teknik, program och data. Teknik är den plattform som 
användaren använder och kan vara en PC, handdator eller mobiltelefon. På 
plattformen finns olika program som t.ex. används för att mata in och bearbeta 
data. 
 

3.1.2 ITS 
ITS står för Intelligenta transportsystem och tjänster och beskriver hur teknik 
används som stöd vid förflyttning av fordon och människor. Det finns i dag 
också möjligheter att, med hjälp av olika positioneringstekniker, få veta exakt 
var man befinner sig på en karta. Resultatet kan visas i t.ex. en PDA eller bärbar 
dator. Med den livsstil som i dag råder, med ett ständigt mobilt och uppdaterat 
samhälle, har många nya användningssituationer och användningsområden 
uppstått. Nedan tar vi upp några tjänster som finns inom mobil IT.20

 
 
 
                                                 
19 Braa, K mfl (2000). 
20 Eriksson, O (2002). 
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• Bilnavigeringstjänster 
• Resetjänster (on trip) 
• Parkeringsinformationstjänster 
• Kollektivtrafiktjänster 
• Tjänster för fotgängare 
• Positioneringstjänster 
• Säkerhets- och nödtjänster 

 
Mobila användare har ofta inte så stort lagringsutrymme, små processorer och 
input-outputenheter jämfört med stationära datorer och det göra att det påverkar 
hur man bygger systemen. Gränssnittet måste också anpassas till den mobila 
aktiviteten. Utveckling av tjänster för mobila enheter skiljer sej därför åt från 
utveckling av traditionella system. 
 
För att kunna ta reda på vad användare och kunder behöver så är det viktigt att 
analysera beteendet för en mobil användare. Stort vikt bör läggas på att 
analysera fysisk förflyttning i tid och rum som Hägerstrand gjort i sin studie om 
tidsgeografi.21

 

3.2 IT-tjänster 
IT-tjänster definieras med utgångspunkt från social interaktion, tjänsteteori och 
handlingsbarhet hos IS. Enligt Eriksson & Hultgren är social interaktion en 
process (d.v.s. en sekvens av handlingar) med syfte att uppnå resultat (och 
effekter). I samband med social interaktion skapas och vidmakthålls sociala 
relationer.  
 
Nedan beskrivs kort Eriksson & Hultgrens22 syn på begreppet IT-tjänst. Enligt 
författarna är en tjänst en värdeskapande aktivitet som sker i en process där 
kunden deltar i produktionen. 
 

”An IT-service presupposes a computer based information 
system which is used to perform value creating actions for 
the customer in a social action context. In this interaction 
the customer takes part by using the service provider 
system to acquire knowledge, and/or performing actions 
through the system, and/or performing action based on 
information from the system for the purpose of achieving a 
particular result. In this social interaction actor 
relationships are established and maintained”.23

 
 

                                                 
21 Hägerstrand, T (1991). 
22 Eriksson, O & Hultgren, G (2003). 
23 Ibid. 
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Tjänsteprocess 
• Interaktionsprocess 

mellan kunden och det 
datorbaserade 
informationssystemet, 
vilken kan delas in i 
kärn, främjande och 
stödjande processer. 

• Kundens, 
tjänsteleverantören och 
parternas interna 
aktiviteter och 
processer. 

Tjänsteresurs 
• Datorbaserat 

informationssystem 
• Informationsteknologi 

(utrustning) 
• Interna databaser 
• Allians med partners 
• Kunder 
• Ledning, personal och 

organisatorisk struktur 

Infrastruktur 
• Databaser 
• Standarder 
• System för tele- 

och datakom-
munikation 

Kundens primära och
sekundära behov

Tjänsteerbjudande – 
kärn, stöd och 
främjande tjänst

Tjänstekoncept 

Figur 3.2. Struktur hos IT-tjänst (Källa: Eriksson, O & Hultgren, G). 
 
 
Tjänsteteorin är viktig när det gäller att förstå de roller som kunden och 
tjänsteleverantören har. Tjänsten beskrivs som en företeelse i tid och rum där en 
social interaktion sker med tjänsteleverantören, genom att tjänsten produceras 
tillsammans med kunden. Bilden ovan (Figur 3.2) visar strukturen för en IT-
tjänst enligt Eriksson & Hultgren24. Den visar att man delar in strukturen i fyra 
områden; Tjänstekoncept, tjänsteprocess, tjänsteresurs och infrastruktur som 
alla samverkar och påverkar varandra.  

3.2.1 Tjänstekoncept 
En tjänsteleverantör som ska tillhandahålla en IT-tjänst bör se tjänsten som en 
helhet, vilken kan delas in i tre delar; kärn- stöd- och främjandetjänster. Där 
stödtjänsten ska uppfylla kundens sekundära behov och den främjande tjänsten 
är nödvändig för att tillhandahålla stöd- och kärntjänsten. 
 
På typnivå är hela utbudet av tjänst och stödtjänst fokuserat från leverantörens 
sida. På instansnivå är en tjänst vad kunden upplever under tiden för mötet med 
tjänsten. Det visar att en tjänst är baserad på upplevelsen av en specifik kund i 
en specifik situation. 

                                                 
24 Eriksson, O & Hultgren, G (2003). 
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3.2.2 Tjänsteprocess 
En tjänsteprocess kan beskrivas som en kedja av händelser. På instansnivå är 
tjänsteprocessen en specifikt konstruerad situation där en specifik produkt har 
producerats, levererats och blivit upplevd av en kund i en interaktion med en 
leverantör. För att visa detta kan man göra ett interaktionsdiagram (Figur 5.1).  
 
Tjänsteprocesserna är de processer som förekommer vid användandet av 
tjänsten. På typnivå är tjänsteprocessen skapad med en total beredskap, d.v.s. 
förutsättningar för handling till att producera och leverera ett tjänstekoncept till 
en mängd kunder. 

3.2.3 Tjänsteresurs 
I sammanhanget IT-tjänster är informationssystem (IS) och informations 
teknologi (teknisk utrustning) de utmärkande resurserna. De synliga delarna är 
betydande i interaktionen mellan kunden och IS. Ledning, personal och 
organisationens struktur är nästan osynlig för kunden då IS utgör gränssnittet 
mellan kunden och leverantören. IS innehåller funktionalitet, meddelande och 
information som är tillgänglig för kunden och leverantören för att kunna utföra 
värdeskapande handlingar. 
 
Den utrustning som behövs för IT-tjänster är datorer, terminaler, servrar, 
nätverk, mobiltelefoner, operativsystem och Internetprogram.25

 
Affärsidé, strategi och mål bör guida ledning och personal som stöd för IT-
tjänsten. Den specifika kvalitén är att syftet är en fortsatt tjänsteutveckling och 
systemadministration.  
 
Tjänsteresurserna är tillsammans med tjänsteprocesserna de som behövs för att 
realisera tjänsten. 

3.2.4 Infrastruktur 
En infrastruktur består av databaser, olika standarder för överföring av 
information och system för tele- och datakommunikation och är till största delen 
osynlig för kunden. Informationssystemet (IS) och tekniken som används måste 
läggas till infrastrukturen. Att ta fördel av redan befintlig infrastruktur är 
väsentligt för IT-tjänsten. Infrastrukturen är karaktäristisk med sin tillgängliga 
funktionalitet, delade användningen och den öppna strukturen. Konceptet med 
“mjuk infrastruktur” kan användas till att betona vikten av infrastruktur i 
sammanhanget IT-tjänst, liksom publika databaser, distributions kanaler, 
betalningssystem och geografiska informationssystem.26

3.3 GIS - Geografiska Informationssystem 
För att kunna utveckla ITS används system som kan samla in, lagra, strukturera, 
analysera och presentera digital lägesbunden/geografisk data. Nyckelorden är 
hantering och analys av dessa data. GIS kan sägas vara en kombination av 
                                                 
25 Eriksson, O & Hultgren, G (2003). 
26 Ibid. 
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kartor och tabellinformation som lagras och hanteras i en dator. 
Kartinformationen kodas och lagras i koordinater och tabellinformationen lagras 
och hanteras t.ex. med kalkyl- eller databasprogram. Många använder idag GIS 
i sin verksamhet, några av dessa är kommunerna, länsstyrelserna, skogsbolagen, 
Jordbruksverket och Naturvårdsverket. 
 
Informationen till kartan läggs ofta i olika skikt, där varje skikt representerar ett 
tema, t.ex. städer, vägar eller vatten. Objekten i varje skikt kan förändras och 
uppdateras och väsentlig information kan sökas ut och presenteras grafiskt eller 
i siffror.27

 
I ett GIS är det möjligt att länka information om geografiska objekt från en 
databas till information om samma objekt i en annan databas. På detta sätt går 
det att använda en databas från en verksamhet och länka denna till information 
från ett annat verksamhetsområde.28

3.3.1 Geografisk data 
Geografisk data beskriver företeelser som har någon form av lägesangivelse. De 
sägs då vara lägesbundna.29 Geografiska data kan delas in i två undertyper: 
 
Geometrisk data30, (rumsliga egenskaper) – avser läge, storlek och form på ett 
objekt. Med rumslig eller spatial placering menas geografisk placering i dess 
vidaste bemärkelse, alltså även utanför arbetsområdet för geografin – jorden. 
För att beskriva geometriska objekt används punkter, linjer och polygoner 
(ytor). Objekten kan anges med koordinat. 
  
Attributdata31, (icke-rumsliga egenskaper) – avser all övrig information som 
kan knytas till ett objekt. Används för att lagra information om objektens 
egenskaper t.ex. identitet, färg eller ålder. Attributdata kan t.ex. visa kulturella, 
sociala och demografiska aspekter. 

3.3.2 Topologiska nätverk 
Topologi handlar om rumsliga samband, som avgränsning, anslutning och 
innehåll. Ett samband upprättas mellan två geometriska beskrivna objekt och 
anger ett visst objekts läge i förhållande till det andra. De rumsliga 
egenskaperna hos geografiska objekt kan beskrivas dels av deras geometriska 
egenskaper och dels av deras topologiska egenskaper.  
 
Topologi behandlar rumsliga förhållanden som inte beskrivs med gängse 
geometriska måtten. Inom GIS är det sambanden mellan geografiska objekt som 
är intressant.32

 
 
                                                 
27 Lunds universitet (2003). 
28 Ibid. 
29 Malmström, B & Wellving, A (1995). 
30 Eklundh, L (2003). 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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Topologiska begrepp  
De grundläggande begreppen i topologi för nätverk är länkar och noder. En länk 
är den sträcka som ligger mellan två noder. Noderna är de punkter där länken 
startar och slutar. 33 De punkter som ligger mellan noderna kallas för 
brytpunkter. Antalet brytpunkter beror på hur vägen sträcker sig genom 
landskapet (Figur 3.3). 
 

 
 
Figur 3.3. Ett vägnäts topologi byggs upp av noder och länkar. Varje länk har en start- och 
slutnod och får därmed en riktning. (Källa: NVDB- specifikation av innehåll Översikt). 
 

3.3.3 Referenssystem 
För att entydigt definiera objekts lägen på kartan används ett koordinatsystem. 
Alla lägesangivelser måste ges med hjälp av ett referenssystem. Vid geografisk 
informationsbehandling anges läget med hjälp av ett geodetiskt 
referenssystem.34

 
Koordinatsystem, eller positionssystem som det också kallas, anger vilken typ 
av rutnät som använts för att kunna namnge positioner på kartan. Olika 
positionsformat förekommer för olika länder. Sverige använder för sina sjökort, 
latitud/longitud och för handburna navigatorer, Swedish Grid eller Rikets Nät. 
De två sistnämnda används på land och anger positioner på kartan i s.k. 
Gridsystem.35

 
En position måste alltid anges i förhållande till någon referens och inom 
geografisk informationshantering använder man sig av geodetiska 
referenssystem. Sådana referenssystem byggs upp av ett antal punkter på 
marken som har ett definierat läge, d.v.s. fastlagda koordinater.36

 
Eftersom jorden inte är perfekt rund som en boll utan tillplattad vid polerna och 
har höjdskillnader på ytan har länder skapat sina egna geodetiska 
referenssystem som ska passa till landets lokala förutsättningar. Över hundra 

                                                 
33 Vägverket (2000). 
34 Eklundh, L (2003). 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
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varianter av geodetiska referenssystem finns i världen och en typ är World 
Geodetic System (WGS84) från 1984 som används för GPS-systemet. Det 
svenska Gridsystemet är framtaget med det svenska geodetiska referenssystemet 
Rikets Triangelnät (RT90) som fortfarande är grunden för våra landkartor.37

 
Idealiskt vore om alla användare av geografisk information använde sig av 
samma geodetiska referenssystem men eftersom olika användare arbetar inom 
olika geografiska områden (t.ex. på nationell eller kommunal nivå) och 
teknikutvecklingen ställer allt större krav på referenssystemens noggrannhet, så 
har det vuxit fram ett flertal olika referenssystem.38

 
Geografiska referenssystem 
För att lösa problemet med att något behöver positioneras används det som 
kallas för referenssystem. Ett referenssystem täcker och beskriver den ”värld” 
som man intresserar sig för i någon form av struktur samt definierar hur 
positionen anges med hjälp av referenssystemet. Exempel kan vara, var på 
jorden eller var i ett vägnät ett objekt befinner sig.39  
 
Med geografiska (spatiala) referenssystem avses system för positionering direkt 
eller indirekt i den värld som vår jord utgör. Vi berörs i första hand av de 
referenssystem som anpassats till Sverige. För geografiska referenssystem kan 
man skilja mellan två huvudtyper: direkta och indirekta (beskrivs nedan). 
Mellan referenssystem av samma eller olika typ kan det i vissa fall finnas 
samband som gör det möjligt för en position i det ena referenssystemet 
bestämma en position i det andra.40

 
I figuren nedan (Figur 3.4) visas en modell över två referenssystem. Den visar 
två typer av spatiala (rumsliga) referenssystemen samt samband mellan dessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Företeelse

Rumsligt referenssystem, 
använder koordinater

Direkt läge Indirekt läge

Rumsligt referenssystem, 
använder geografiska identifierare 

Rumsligt (spatialt)
referenssystem

Referenssystem

Figur 3.4. Samband mellan geografiska referenssystem (Källa: egen utveckling av Lägesbundna 
referenssystem av Vägverket, 2001). 

                                                 
37 Lindén, M (2002). 
38 Eklundh, L (2003). 
39 Vägverket (2001). 
40  Ibid. 

- 15 - 



Direkta referenssystem 
Direkta referenssystem avser ”världar” som kan beskrivas med någon form av 
koordinatsystem. Dessa referenssystem kan vara av olika dimension exempelvis 
3-dimensionella som WGS84 eller 1-dimensionella som en tidsaxel och är oftast 
kontinuerliga och entydiga.41

 
Koordinatsystemet beskrivs med avseende på typ, dimension, använda enheter 
m.m. Referenssystem (”datum”) finns av olika slag, geodetiskt eller vertikalt. 
”Datum” handlar i detta fall inte om tidsangivelse utan är ett samlingsbegrepp 
för en uppsättning av parametrar som relaterar koordinatsystemet till jorden. 
Två olika koordinatsystem finns, ett kartesiskt (x, y, z) och ett geodetiskt 
(longitud, latitud, altitud).42

 
Ett sammansatt referenssystem, som Vägverket använder sig av, består av ett 
referenssystem för plana koordinater, RT90 och ett för höjder, RH70.43

Den variant av direkta referenssystem är de som användes i kartor. De är 2-
dimenstionella och kräver en definition av koordinatsystemet med avseende på 
origos placering och vridning. Vissa fel uppstår alltid vid projicering till en 
karta.44

 
Indirekta referenssystem 
Med indirekta referenssystem avses att positioneringen av ett objekt görs i 
jämförelse med ett annat objekt, en ”geografisk identifierare”. Dessa 
geografiska identifierare baseras inte på koordinater utan på en relation till 
geografiska företeelser som definierar en plats och måste vara kända och 
accepterade av de verksamheter som de används i. Ett exempel på ett indirekt 
referenssystem är en positionsangivelse av typen ”Vägverkets huvudkontor 
ligger i Borlänge” eller ”olyckan inträffade 100 meter från startpunkten på 
vägnätslänk ABC123”. Ett indirekt referenssystem består alltså av tillräckligt 
antal diskreta ”geografiska identifierare” för att täcka den ”värld” där man vill 
beskriva och positionera sig i. För att skapa sig en bild av och eventuellt hitta 
till angiven position i den fysiska verklighet som referenssystemet speglar 
räcker det i vissa fall med en indirekt positionsangivelse: jag kan hitta dit jag 
vill och jag vet när jag är där. I andra sammanhang kan detta vara svårt och 
kräver någon form av mätning för att avgöra positionen.  
 
Relationen till den geografiska identifieraren, d.v.s. det sätt positioneringen sker 
på kan vara av olika typ: 

• inneslutande, positioneringen är inom identifieraren (t.ex. inom Sverige). 
• baserad på lokala måttangivelser relativt fixpunkter inom identifieraren 

(t.ex. avstånd från startpunkt på länk och sidoavstånd) 
• löst relaterade (t.ex. mellan två identifierare, nära, angränsande till).45 

                                                 
41 Vägverket (2001). 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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3.3.4 Positionering 
För att kunna ange läget för en plats på jorden behövs ett sätt för att positionera 
objekt. Detta kan göras med hjälp av ett satellitpositioneringssystem, t.ex. det 
amerikanska systemet Global Positioning System (GPS) som har byggts upp 
sedan mitten av 1980-talet. I dagsläget finns det 24 satelliter som färdas runt 
jorden i 6 banplan och dessa har en omloppstid på cirka 12 timmar.  
 
För att navigatorn ska kunna veta avståndet till en satellit mäter den tiden det tar 
för radiosignalen att ta sig ner till navigatorns antenn. Dessa signaler färdas med 
en hastighet av 300 000 km/s, vilket är detsamma som ljusets hastighet. Med 
hjälp av tre satelliter kan man få veta x- och y-positionerna och med hjälp av 
fyra satelliter kan man även räkna ut på vilken höjd man befinner sig.  
 
Mätningar med GPS kan göras på olika sätt. Ett sätt är det som kallas absolut 
mätning (Figur 3.6), vilket innebär att använda sig av en mottagare som måste 
ha kontakt med minst 4 satelliter och som sedan genom olika beräkningar 
kommer fram till positionen på jorden. Detta ger en noggrannhet på i 
storleksordningen tiotals meter. Den andra metoden kallas relativ mätning 
(Figur 3.5), där två eller flera mottagare använder s.k. referensstationer, varav 
minst en måste vara placerad på en känd punkt. I Sverige finns ett nät av sådana 
mottagare för GPS (SWEPOS46).  
 

Relativ mätning Absolut mätning 

10-20 m 

Ryggsäck och stång 
eller antenn på stativ 

Referensstation 
fast eller tillfällig 

Figur 3.5. Relativ mätning. (Källa: SWEPOS).     Figur 3.6. Absolut mätning (Källa: SWEPOS). 
 
 
Mätningar från den rörliga mottagaren kan på så sätt korrigeras och 
synkroniseras mot dessa mottagare för att få fram positionen. Detta kallas även 
för Differentiell GPS (DGPS) och ger en noggrannhet på >2 meter.47

 
En GPS-mätning ger primärt sitt resultat i WGS84 vilket gör att om resultaten 
ska visas i en karta baserad på RT90 måste först koordinaterna omvandlas från 
mätningen till att basera sig på RT90 annars kan det bli ett positionsfel på upp 
till 300 meter.48  

                                                 
46 Se begreppslista. 
47 Eklundh, L (2003). 
48 Lindén, M (2002). 
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3.4 Systemarkitektur 
Systemarkitektur är en grundläggande beskrivning av strukturen hos ett system 
inom ITS-området. Systemarkitekturen kan vara utgångspunkten när man 
bygger ett nytt system. Det är viktigt att beskriva vad systemet ska göra, hur det 
ska göras och vem det är som ska göra det. Systemarkitektur är alltså ett 
samlingsnamn för olika sätt att beskriva systemstruktur. För att göra det bästa 
för att förverkliga sin idé är det av stor vikt att ha en bra systemarkitektur. 
Behovet av en systemarkitektur uppstår när flera system ska samverka och kan 
även verka som ett stöd vid införandet av ITS-tjänster. En systemarkitektur bör 
utgöra ett ramverk för arbetet med att specificera tjänster och system.49

 
En systemarkitektur kännetecknas av att vara: 

 öppen – vilket betyder att den är tillgänglig för alla t.ex. leverantörer, 
operatörer och användare. 

 multimodal – arkitekturen är designad för alla typer av transport, inte 
bara för privatbilister.  

 teknikoberoende – arkitekturen kräver inte användning av en speciell 
teknologi men förespråkar användning av en generisk lösning där flera 
teknologier är tillgängliga.50 

 

3.4.1 Krav 
Det finns några krav på ett informationssystem. Dessa kan transformeras till 
krav på informationssystemarkitektur.51

 
Funktionalitet 
Man måste kunna infoga nya god informationssystem i organisationers olika 
verksamheter. Välstrukturerade system innebär att man minskar riskerna med 
olika typer av fel i informationssystem uppstår. 
 
Förändringsbarhet 
Man måste kunna förändra informationssystem utan att det leder till omfattande 
och okontrollerade följdeffekter. 
 
Begriplighet  
För att systemarkitekturen skall vara begriplig räcker det inte att den är 
välstrukturerad. Den måste också vara dokumenterad och beskriven på ett 
tydligt sätt. 
 
Samexistens mellan olika informationssystem 
IS-arkitektur innebär strukturen hos organisationens samlade 
informationssystem. Att skapa en god systemarkitektur innebär att skapa 
möjligheter för olika IS att samverka på ett kontrollerat sätt. 
 
 
 
                                                 
49 Hedin, J m.fl. (2003). 
50 FRAME (2002). 
51 Axelsson, K & Goldkuhl, G (1998). 
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Ansvarstagande 
Systemarkitekturen bör möjliggöra att man kan fördela ansvar för 
informationssystemen i organisationen. 
 
Teknikutnyttjande 
Olika IS måste kunna samexistera (utbyta data) även om de körs på olika 
tekniska plattformar. Olika informationssystem måste också kunna utnyttja IT-
strukturen. 
 

3.4.2 Definitioner av systemarkitekturbegrepp 
Nedan (Figur 3.7) presenteras några centrala begrepp som används när arbeten 
med systemarkitektur utförs. Samtliga begrepp återfinns i boken Strukturering 
av informationssystem52. 

 
 Arkitektur-

strategi  
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System- 
strukturering 

IS-arkitektur 

Informations-
system 

Information 

Verksamhet 

Användare 

Kan användas 
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IT-infra- 
struktur 

u

                                                

 
 
 
 
 Utnyttjas för 

att tekniskt 
realisera 

Bildar i 
relation till 
varandra 

Ingår i eller 
har relation 

till 
 
 
 
 Ingår i och 

utgör stöd till  
 Består av 
 
 
 

 
Figur 3.7. Samband och relationer mellan de begrepp som används inom 
systemarkitekturarbeten (Källa: Egen utveckling av Strukturering av informationssystem, 
Axelsson & Goldkuhl, 1998). 
 
 

 
52 Axelsson, K & Goldkuhl, G (1998). 



Arkitekturstrategier 
Består av:  

• Synsätt (inklusive olika begrepp och värderingar) på informationssystem 
och informationssystemarkitektur i organisationer. 

• Principer och riktlinjer för hur man skapar en 
informationssystemarkitektur. 

• Förebildlig beskrivning av informationssystemarkitektur (design-
/lösningsideal) 

 
Systemstrukturering – systemutveckling 
En systemarkitektur vidareutvecklas och förvaltas allt eftersom organisationens 
informationssystem utvecklas. Systemarkitekturen växer fram på ett ofta 
oplanerat sätt istället för att vara resultat av strategiska överväganden. 
 
Strukturering av informationssystem 
Att skapa en systemarkitektur kallas för strukturering av informationssystem. 
Detta inbegriper såväl extern som intern strukturering av informationssystem. 
Med extern strukturering avses relationer mellan olika informationssystem. Med 
intern strukturering avses hur man delar upp ett informationssystem i olika 
mindre beståndsdelar (t.ex. moduler). Gränsdragningen mellan intern och extern 
strukturering av informationssystem är svår att göra och beror givetvis på vilken 
betraktelsenivå på system som man har. 
 
Informationssystemarkitektur (IS-arkitektur) 
I en organisation kommer det ofta att finnas flera informationssystem. Mellan 
dessa informationssystem kommer det att finnas inbördes samverkan. Sådan 
samverkan innebär ofta någon form av datautbyte. Med IS-arkitektur menas hur 
man inom en organisation fördelar information och informationshantering i 
olika informationssystem och därmed avgränsar dessa, samt även hur ansvar för 
detta fördelas. 
 
IT-infrastruktur 
Det är viktigt att se att med informationssystemarkitektur avses ej arkitektur vad 
gäller datorer och dess samverkan. Systemarkitektur är en 
tillämpningsorienterad arkitektur. Det är viktigt att hålla isär dessa typer av 
strukturer. Med IT-infrastruktur avses här: hårdvara i form av datorer, nät och 
periferiutrustning samt basprogramvara, d.v.s. operativsystem och liknande 
typer av grundläggande programvara. 
 
Informationssystem (IS) 
Informationssystem innebär hantering av information inom en verksamhet. När 
man pratar om informationssystem avser ett system för datoriserad hantering av 
information. 
 
Information 
Information är något som sägs om någon av någon till någon. Utgångspunkten 
är att det inte finns någon information utan kommunikation. 
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Verksamhet 
Verksamheterna är till för att skapa värde för intressenter utanför 
organisationerna. Ett affärsdrivande företag tillhandahåller varor/tjänster till 
kunder. En verksamhet innebär att några människor gör något åt några andra 
människor. 

3.4.3 Arkitekturstrategi 
En av de första aktiviteterna som sker i ett arkitekturprojekt bör vara att 
inventera vad som redan finns. Det kan gälla andra systemarkitekturer och olika 
standarder inom ITS-området, befintliga ITS-system och ITS-tjänster samt 
stödjande system och tjänster.53

 

 
 

Arkitekturarbete 

Ska styra 

System- och tjänsteutveckling 

Aktörs-
arkitektur 

Funktionell 
arkitektur 

Informations-
arkitektur 

Fysisk 
arkitektur 

Systemarkitektur (som har fyra delar): 

Innebär utformning av 

Utgör ramverk för 

Ställer krav på 

Arkitekturstrategi 

Figur 3.8. Det övergripande sammanhanget där systemarkitekturarbetet ingår (Källa: Handbok 
för systemarkitekturarbete inom ITS). 
 
 
När en systemarkitektur ska arbetas fram bör utgångspunkten vara i en 
arkitekturstrategi som ska styra det konkreta arkitekturarbetet, vilket resulterar i 
en systemarkitektur i fyra delar enligt figur 3.8 ovan. Det är dock inte ett måste 
att alla fyra delarkitekturer beskrivs. 

3.4.4 Olika perspektiv i arkitekturarbetet 
Systemarkitekturen kan den se olika ut, beroende på vem som har utformat den, 
vilket perspektiv den som utformat systemarkitekturen har på system och vilket 
syftet är med att upprätta den. Tabell 3.1 visar arkitektur och strategier.  
 

• Aktörsperspektivet  
• Logiska perspektivet 
• Fysiska perspektivet 

 
 
                                                 
53 Hedin J m. fl. (2003). 
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Perspektiv Delarkitektur Omfattar 

Aktörsperspektiv Aktörsarkitektur Vilka aktörer berörs och vilka är deras 
inbördes relationer? 

Logiskt perspektiv Funktionell arkitektur Vad skall systemet uträtta? Hur 
avgränsas systemet mot andra system? 

 Informationsarkitektur Vilka viktiga begrepp och meddelanden 
används i systemet? 

Fysiskt perspektiv Fysisk arkitektur 

Vilka fysiska komponenter och enheter 
bygger upp systemet? Hur utväxlas 
information inom systemet och med 
andra system. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 3.1. Arkitekturperspektivet (Källa: Egen utveckling av Handbok för 
systemarkitekturarbete inom ITS) 
 
 
Aktörsperspektivet 
Aktörsperspektivet beskriver systemets vem, d.v.s. vilka aktörer som medverkar 
i eller angränsar till systemet.54 Det är viktigt att klargöra vem som ska göra vad 
när det gäller införande av en ITS-tjänst. En aktör är någon som ”gör något” i 
relation till införandet och/eller tillhandahållandet av en ITS-tjänst. En aktör är 
oftast en organisation, men kan också vara en person som använder tjänsten.55 
Delarkitekturen aktörsarkitekturen beskrivs utifrån aktörsperspektivet (Tabell 
3.1).  
 
Logiska perspektivet 
Det logiska perspektivet beskriver systemets vad, d.v.s. vad det är systemet ska 
utföra definierat som funktioner och informationsflöden.56 Även 
informationsarkitektur finns i detta perspektiv, det beskriver viktiga begrepp. 
Delarkitekturerna, funktionell- och informationsarkitektur, beskrivs utifrån det 
logiska perspektivet (Tabell 3.1). 
 
Fysiska perspektivet 
Det fysiska perspektivet beskriver systemets hur, och är systemutvecklarens 
eller systemoperatörens perspektiv.57 Det beskriver systemets uppdelning i 
fysiska delar, som vilka fysiska komponenter och enheter systemet byggs upp 
av och hur information utväxlas inom systemet och med andra system. 
Delarkitekturen fysisk arkitektur beskrivs utifrån det fysiska perspektivet 
(Tabell 3.1). 
 

                                                 
54 Hedin J m. fl. (2003). 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
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4  Vägnät - Busslinjenät 
Det här kapitlet beskriver de två referenssystemen, Dalatrafiks busslinjenät 
(Kapitel 4.1) och Vägverkets NVDB (Kapitel 4.2) som vi arbetat med i den här 
rapporten. 
 
De två nät som ska kopplas samman för att Navigator ska kunna informera sina 
användare om t.ex. busshållplatsens läge i förhållande till vägen, är ett linjenät 
för bussförbindelser och ett vägnät i form av NVDB. Figur 4.1 visar en enkel 
översikt över dessa två nät.  
 

 
 

Vägnät 

Linjenät 

. = nod 
O = busshållplats 

.. 

Figur 4.1. Ett busslinjenät och vägnäts topologi (Källa: egen). 
 

4.1 Busslinjenät för Dalatrafik 
I rapporten behandlas endast ett kollektivtrafikbolag, Dalatrafik. Tjänsten för 
Navigator är dock tänkt att kunna utnyttja information om busstrafik i hela 
Sverige. 
 
Dalatrafik ansvarar för den allmänna busstrafiken i Dalarna sedan i början på 
1980-talet. Varje dag året om görs ungefär 40 000 resor58.  
 
Hållplatser 
En hållplats är lägesbestämd och har x- och y-positioner. Denna position är satt 
till stolpen vid busshållplatsen eller vid den skylt som sitter på busskuren. 
Positionerna baseras på RT90. Positioner, hållplatsnamn, hållplatsnummer och 
lägesnummer lagras sedan hos Dalatrafik i en databas i tabellen 
Hållplatslägesregister. Det finns i dagsläget 3 300 hållplatser i Dalarna. Vid en 
eventuell flytt av en stolpe åker Dalatrafik ut och mäter in den nya positionen 
för hållplatsen. Alla Dalatrafiks busshållplatser koordinatsattes med hjälp av 
GPS, av Vägverket år 2003. 

                                                 
58 Dalatrafik (2004). 
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4.1.1 Informationssystem för Dalatrafiks kollektivtrafik 
När det är 400 meter kvar till nästa busshållplats ropas automatiskt namnet på 
nästkommande hållplats ut i bussens inre högtalare. Föraren av bussen måste 
logga in sig i utropningssystemet (Kapitel 4.1.1 IVIS) för att utropen ska 
fungera. I bussen finns det två olika system, ett utropningssystem och ett 
fordonsdatorsystem. Fordonsdatorsystemet bygger på avstånd och fungerar 
genom att kontrollera hur långt hjulen rullar. Varje gång som bussdörren öppnas 
kontrolleras bussens position med hjälp av GPS. Det finns 250 bussar i länet, 
plus några reserver och samtliga är utrustade med fordonsdatorer.  
 
I Falun och Borlänge finns i dagsläget 29 stycken elektroniska skyltar vid 
hållplatserna som med hjälp av fordonsdatorsystemet i bussen visar den aktuella 
tiden samt den aktuella bussens beräknade ankomst till hållplatsen. 
 
Dalatrafik använder sig av ett moduluppbyggt informationssystem kallat 
TriTrans (Figur 4.2), för att stödja sin verksamhet när det gäller 
kollektivtrafiken. Systemet förser trafikplanerare, trafikledare, förare och 
passagerare med den viktiga information som behövs. 
 

DARS 

VEMOS INTRAINFO 

Trafikdatabas 

Realtidsvisning 
på hållplats 

Kommunikations-
dator 

Styrdator 

Centralsystem Trafikledning 

 
Figur 4.2 Informationssystemet TriTrans. (Källa: egen utveckling efter Trivectors hemsida) 
 
 
DARS  
DARS, som är ett DataRadioSystem, utgör den sammanbindande länken i 
TriTrans. Systemet överför information i form av kommunikation mellan fordon 
och centralsystem/trafikledning. Sådan information är t.ex. avvikelser från 
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tidtabellen, textmeddelanden mellan trafikledning och fordon samt uppgifter om 
bussens position i form av koordinater (Figur 4.2).59

 
VEMOS 
En av modulerna heter Vehicle Monotoring System (VEMOS) och fungerar 
som ett trafikledningssystem. Det ger besked om geografisk position för fordon 
i systemet, visar avvikelser från tidtabellen, larmar vid överfall, rapporterar fel i 
fordonets utrustning samt överför meddelanden mellan förare och trafikledning. 
I VEMOS finns en kommunikationsdator och två delsystem som hanterar data 
och centralsystemet. Centralsystemet hämtar in, koordinerar, administrerar 
information så som korrekt tid, tidtabeller, trafikantinformation och 
avgångstider vilka uppdateras varje minut (Figur 4.2).  
 
INTRAINFO  
Ytterligare en av modulerna i TriTrans är INTRAINFO som är ett 
hållplatssystem som ger information på bussterminaler och hållplatser. 
Passagerare som väntar, får besked via skyltar och monitorer, om den verkliga 
avgångstiden genom att INTRAINFO kontrollerar tidtabellen samt kompletterar 
med realtidsinformation (Figur 4.2).60

 
IVIS 
In Vehicle Information System (IVIS) är det fordonssystem som Dalatrafiks 
bussar använder sig av. Systemet är uppbyggt kring en fordonsdator av märket 
Triveco 8, som enligt Trivector är Sveriges modernaste fordonsdator. Systemet 
möjliggör en visning av hållplatsskyltning ombord på bussen, yttre skyltning så 
som linje och destination, utrop av nästa hållplats samt GPS-mottagare för att 
bestämma fordonets geografiska läge. Fordonssystemet styr rätt information till 
destinations-, linjenummer- och hållplatsskyltar. Systemet kan också sköta 
kommunikationen mellan centralsystemet och föraren så att han/hon kan skicka 
och ta emot textmeddelanden till/från trafikledaren (Figur 4.3).61

 

 
 

IVIS
Dataradio till 
trafikledning GPS-mottagning

för positionering

Inre hpl-skylt 

Inre högtalare Talförstärkare 

Dörrpulser Meterpulser 

Dataradio 

Triveco 8 
Med GPS 

Destination 

Linje 

Figur 4.3. Fordonssystemet In Vehicle Information System. (Källa: egen utveckling efter 
Trivectors hemsida) 

                                                 
59 Trivector (2003). 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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4.2 NVDB - Nationell Vägdatabas 
NVDB startades utifrån ett regeringsuppdrag. Målet är att NVDB ska utgöra en 
av samhällets grunddatabaser vilken ska innehålla data om Sveriges alla vägar.62 
Det innebär att alla vägar, torg och andra leder eller platser som används för 
trafik med motorfordon ska ingå i NVDB. Undantaget är leder anordnade för 
cykeltrafik, gång- och ridbanor invid vägar, gator eller torg. NVDB ska utgöra 
en bas på vilken man kan bygga vidare med mer specifik information. Antalet 
företeelser och andra data om vägarna kommer därför att vara relativt 
begränsade. Samarbetspartners och indataleverantörer till NVDB är Vägverket, 
Lantmäteriet, Skogsnäringen och Svenska kommunförbundet.63

 
NVDB är uppbyggd av två delar: VägMod (Kapitel 4.2.2) och företeelser 
(Kapitel 4.2.3). 

4.2.1 Allmänt 
Riksvägar är de större vägarna som förbinder de större orterna i Sverige och 
numreras med tvåsiffriga nummer (med undantag för riksväg 9). Utöver 
riksvägar finns europavägar och länsvägar (har tresiffriga nummer). 
Riksvägarna kom till år 1945 och var då de viktigaste vägarna i Sverige. I och 
med att Europavägarna, som förbinder de viktigaste internationella vägarna i 
Sverige, introducerades 1962 ändrades riksvägarnas funktion till att förbinda 
viktiga befolkningscentra i landet.64 
 
En väg består av en eller flera länkar. Varje väg har ett specifikt vägnummer. 
Länkarna är sorterade i en bestämd ordning och har ett ordningsnummer som 
anger var längs vägen varje länk finns. I Vägdatabanken65 finns alla statliga och 
vissa kommunala vägar, framför allt sådana som binder ihop det statliga 
vägnätet.  
Vägnumren är grupperade i fyra nummerserier: 

• vägnummer 1-99 (europavägar och riksvägar) 
• vägnummer 100-499 (primära länsvägar) 
• vägnummer 500-2999 (sekundära och tertiära länsvägar) 
• vägnummer 3000-9999 (övriga vägar).66 

4.2.2 Vägnätsmodellen - VägMod 
VägMod är ett indirekt referenssystem som används för att kunna beskriva 
vägarna och samla data om dem i en databas. För att göra detta måste en modell 
skapas av verkligheten. Modellen speglar valda delar av verkligheten men inte 
allt.67 VägMod är en beskrivning av hur vägen sträcker sig genom landskapet 
och hur de olika vägarna hänger ihop. För att beskriva hur vägen hänger ihop i 
modellen, dess topologi, används två begrepp: nod, den punkt som representerar 
en riktig (ej planskild) vägkorsning, och länk, vägavsnitt mellan två noder. 
                                                 
62 Vägverket (2000). 
63 Vägverket (2004). 
64 Aronsson Datateknik (2004). 
65 Se begreppslista. 
66 Vägverket (1999). 
67 Vägverket (2000). 
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Vägen representeras av en linje som kallas för referenslinje och den är en 
avbildning av vägens sträckning. Referenslinjen är uppbyggd av en serie kortare 
raka linjer som löper mellan koordinatsatta punkter. En referenslänk används för 
att representera en vägsträcka och kan ha två eller flera noder. Den har alltid en 
start- och en slutnod.  
 
Vägnätet i VägMod är uppbyggt av s.k. nätelement. Det finns tre typer av 
nätelement; referenslänk, nätnod och nätverk. Referenslänken är det centrala 
begreppet vilket kan representera en sammanhängande vägsträcka utan 
förgreningar i det statliga vägnätet eller en gata i ett kommunalt vägnät, 
nätnoden representerar en plankorsning eller ett vägslut. Nätverk är en samling 
nätelement som kan behandlas som en enhet. 
 
En referenslänk har en linjär geometri som beskriver dess utsträckning och som 
behåller sin identitet även om geometrin byts ut. Begreppet referenslänk är väl 
lämpat för att användas för vägnätsanknytning av information.68  
 
I NVDB lagras referenslinjens läge i tre dimensioner: x, y och z. Det 
koordinatsystem som använd är detsamma som för de svenska allmänna 
kartorna. Referenssystemet för NVDB är RR92 där koordinatsystemet i plan är 
RT90.  
 
Förutom de lagringsreferenser som VägMod har kan de s.k. företeelsetyperna 
och deras utbredningar på noder och referenslänkar används som praktiska 
referenser. Vägnummer är en administrativ och vägvisande referens som ofta 
används i Vägverkets verksamhet. Fasta företeelser som har egna identiteter, 
t.ex. broar, kan också användas som referenser. Eftersom en koppling finns 
mellan dessa företeelsetyper och lagringsreferenser i VägMod kan vi referera 
till en företeelsetyp och genom dess utbrednings läge på nod eller referenslänk 
visa en mer detaljerad referens.69  

4.2.3 Företeelser 
Är en beskrivning av vägens egenskaper och de regler som gäller för vägen. Det 
kan vara uppgifter om vägens bredd, tillåten hastighet, vägens namn. 
Företeelserna är uppbyggda av två delar, dels en beskrivning av företeelsen, dels 
angivande av dess läge på vägnätet.  
 
Beskrivning av företeelsen kan göras på följande sätt: 

• Beskrivningen görs med ett eller flera attribut. 
• Generella regler för attributvärden 
• Obligatoriska attribut 
• Vad det är för typ av utbredning (punktutbredning) och ett namn (namn 

eller koordinat) 
• Från-och-med-datum och Till-och-med-datum anges för alla företeelser. 
• Ansvarig organisation, Processteg attribut och Processteg utbredning 

anges för alla företeelser utom de i gruppen Tillkomstföreteelser. 

                                                 
68 Vägverket (2001). 
69 Ibid. 
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Angivande av läge på vägnätet: 
Lägesangivelsen görs genom att företeelsen ges en utbredning. Det finns olika 
typer av utbredningar. 

• Linjeutbredning 
• Nodutbredning 
• Punktutbredning 
• Svängutbredning 
• Vägutbredning 

 
En punktutbredning är knuten till en eller flera punkter på en länk. Företeelsens 
läge anges med en punktutbredning som anger avståndet till företeelsen från nod 
A mot nod B. Det som passar för en busshållplats är en punktutbredning. Att 
göra en vägnätsanknytning av en företeelse innebär att kortfattat beskriva var på 
vägnätet företeelsen finns. 

4.3 Sammankoppling av vägnät och busslinjenät 
Det som är viktigt för att kunna koppla ihop vägnätet och busslinjenätet är att 
vägens sträckning genom landskapet är koordinatsatt samt att det finns 
positioner för busshållplatserna. För att visa hur vägen förändras i höjd- och 
sidled har Vägverket mätt in s.k. brytpunkter längs vägen. Dessa brytpunkter 
finns inlagda i databasen tillsammans med koordinater för noder och 
referenslänkar. Lägesangivelsen för en busshållplats ges i form av en 
punktutbredning och är positionerad med x- och y-koordinater. För att kunna 
vägnätsanknyta hållplatserna används koordinaterna för referenslänkarna. 
Eftersom båda näten använder sig av RT90 så ska detta fungera utan att få 
positionsfel. 
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5 Ledsagningstjänsten Navigator 
Tack vare att utvecklingen har gått mot att människor mer och mer utnyttjar 
informationstjänster och att fler vill använda sig av mobila IT-tjänster har 
utvecklingen av ledsagningstjänsten kommit till. Här har användaren satts i 
centrum genom att utveckla ett hjälpmedel för att synskadade ska kunna 
förflytta sig med navigationsstöd. 
 
En synskadad person kan ibland ha svårigheter med att förflytta sig, framförallt 
i obekanta miljöer. Med hjälp av Navigator kommer synskadade lättare kunna 
förflytta sig. Vi kommer i det här kapitlet beskriva Mobila användare (Kapitel 
5.1), Struktur (Kapitel 5.2) samt Systemarkitektur för Navigator (Kapitel 5.3). 

5.1 Mobila användare av Navigator 
När vi föreställer oss mobilitet så tänker vi på förflyttning av människor eller 
objekt. Eftersom människor är mer mobila i dag än för några år sedan behöver 
vi skapa fler mobila IT-tjänster. Möjligheter till att utveckla tjänster finns idag 
och behovet av ett hjälpmedel för de synskadade är stort och det påverkar att 
utvecklingen drivs framåt.  
 
Omgivning 
Eftersom det är synskadade som ska använda Navigator, ställer det stora krav på 
IT-lösningen. Synskadade som vill resa med kollektivtrafiken behöver en annan 
typ av stöd i sin planering och sitt genomförande av en resa, än en seende 
person. Tänkta användare av Navigator är i behov av att ha en fungerande och 
pålitlig utrustning som ger relevant och tydlig information om det som 
efterfrågas samt meddelar om bussen skulle vara försenad. Synskadade är i 
behov av att få informationen uppläst i en hörsnäcka, vilket kan göra det hela 
mer tekniskt komplicerat jämfört med om personen kunde läsa från t.ex. en 
PDA.  
 
Det är av stor vikt att det finns ett kollektivtrafikbolag som trafikerar där 
användaren befinner sig. Synskadade behöver hjälp av ledsagning för att 
komma till busshållplatsen, ta rätt busslinje, kliva av på rätt hållplats samt att 
kanske ta sig till sin slutdestination. 
 
Modalitet 
Navigator bygger på att man är mobil på det sättet att förflyttning sker genom 
promenad eller resa med kollektivtrafik. 
 
Synskadade kan använda sig av Navigator för att ta sig till sitt arbete, åka och 
hälsa på bekanta eller att ta sig till olika aktiviteter. Användaren av Navigator 
får hjälp med navigering vid promenad till en önskad destination, t.ex. att gå till 
en hållplats. Sedan får användaren råd om vilken buss som går till den valda 
destinationen samt information om vilken tid bussen avgår från hållplatsen. Det 
ger ett bra stöd för att kunna resa med kollektivtrafik. 
  
Inom tidsgeografin analyseras hur förflyttning sker i tid och rum och för att de 
synskadade ska få hjälp med att förflytta sig i ett större tidrum behöver man 
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skapa en tjänst som kan hantera att ge användaren information om navigering 
vid t.ex. promenader samt ge förslag på en resrutt med kollektivtrafik. 
 
I visionen om en fullt utvecklad ledsagningstjänst kan alla tre kategorierna av 
mobilitet (vandra, resa, besöka) förekomma. Den synskadade behöver hjälp av 
ledsagning för att komma till busshållplatsen, ta rätt busslinje, kliva av på rätt 
hållplats samt att kanske ta sig till sin slutdestination.  
 
Applikation 
Användaren bär med sej en bärbar dator och positioneringsutrustning, GPS, 
korrektionsmottagare, headset och elektronisk kompass. Användaren måste 
positioneras för att sedan kunna veta var på en karta som användaren befinner 
sig. Navigator bygger på en specialanpassad GIS-applikation kallad Framsyn. 
Information som Navigator tar emot och jämför med användarens position är 
uppgifter om vägnät och kollektivtrafik. 
 
Övriga resurser som krävs för att skapa tjänsten är tekniker för röststyrning och 
navigationsmöjligheter. Det behövs också trådlös kommunikation för mobil 
dataöverföring i form av General Packet Radio Service (GPRS). Tekniken är 
bl.a. utvecklad för att klara dataöverföringar och tal samtidigt mellan server och 
mobila klienter. 
 
GPRS - General Packet Radio Service 
GPRS är en teknik för att skicka data via det redan befintliga GSM-nätet som 
finns på marknaden. GPRS har flera förbättrade möjligheter i jämförelse med 
GSM. Bland fördelarna kan räknas upp möjligheten att ständigt vara 
uppkopplad och att det är möjligt att ta emot telefonsamtal när man är 
uppkopplad mot nätet. Data som skickas med hjälp av GPRS delas upp i paket 
likt vanliga trådbundna datanät (paketbaserad trådlös dataöverföring). Med 
GPRS är det möjligt att använda all nuvarande funktionalitet som Internet har, 
såsom File Transfer Protocol (FTP), web-browsing, email och Telnet.  

5.2 Struktur för Navigator 
Kapitlet beskriver resultat och analys av tjänstens koncept, processer, resurser 
och infrastruktur för Navigator. 

5.2.1 Tjänstens koncept 
Konceptet för Navigator är att ge synskadade stöd vid resa med kollektivtrafik. 
Det är viktigt för både kunden och tjänsteleverantören att klargöra vad själva 
tjänsteerbjudandet består av. Nedan beskriver vi de två kärntjänsterna, några 
stöd- och främjandetjänster.  
 
Kärntjänster 
För att få tillgång till Navigator måste användaren först logga in i 
ledsagningssystemet och kan sedan genom en interaktion med systemet få 
information om optimerad resrutt. 
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Navigator består av två kärntjänster: 
1) Att ge en optimerad resrutt för en användare som ska resa med 
kollektivtrafik. En optimerad resrutt består av att användaren får information om 
den planerade avgångstiden för bussen, vilken busslinje och eventuella 
bussbyten. Användaren skall även få information, om det är så att bussen är 
försenad.  
2) Användaren ska bli navigerad till en hållplats som ligger i närheten av där 
personen befinner sig.  
 
Stödtjänster  
Tre stödtjänster har definierats för Navigator: 
1) Att ge användaren information om vilken busstyp det är som kommer att 
avgå från hållplatsen kan vara viktigt. Det finns t.ex. bussar med låg påstigning 
vilket är bra att veta när det gäller påstigning.  
2) När användaren står vid hållplatsen är det viktigt att få information om det är 
så att bussen är försenad. 
3) Meddelande om att nu anländer rätt buss till hållplatsen. 
 
Främjande tjänst 
Två främjande tjänster har definierats för Navigator: 
1) För att Navigator ska kunna ge information om en optimerad resrutt behöver 
den veta användarens positionering. Detta sker via GPS som sitter i datorn som 
användaren bär med sig.  
2) För att kunna åka kollektivt måste det finns ett kollektivtrafikbolag med 
busslinjer som passerar den plats användaren befinner sig på samt att bussen går 
dit användaren vill åka. 

5.2.2 Tjänstens processer 
I ett interaktionsdiagram beskrivs hur användaren agerar mot Navigator (Figur 
5.1). Användaren agerar mot ledsagningstjänsten som i sin tur hämtar 
information om kollektivtrafik från Vemos, som är det trafikledningssystem 
som Dalatrafik använder sig av. Där finns information om hållplatsernas 
koordinater och namn, busslinje och typ av buss. Där finns även 
realtidsinformation om hur bussarna befinner sig i förhållande till tidtabellen. 
 

- 31 - 



Kund          Navigator      Vemos     Leverantör 
 
 Erbjudande om ledsagningstjänst  
  
 Accepterar erbjudandet                          Sker 
                                en gång 
                                           Ger tillgång till tjänsten 
  
 Vill ta sig till ett mål (kärn) 
 
 Söker information om kundens position (främjande) 
 
 Returnerar kundens position (främjande) 
 
 Ger förslag på optimerad resrutt till definierat mål (kärn) 
 
 Bekräftar förslaget på resrutt (kärn) 
 
  
 Ger navigering till hållplats (kärn) 
 
 Information om typ av buss som avgår från hållplatsen (stöd) 
  
 Information om förseningar (stöd) 
 
 Information i realtid om att bussen anländer till hållplatsen (stöd) 
  
Figur 5.1. Interaktionsdiagram. 
 
 
Tjänstens processer består av att den tänkta tjänsteleverantören erbjuder sin 
tjänst till en kund som i sin tur avböjer eller accepterar erbjudandet. Någon form 
av försäljning av tjänsten kommer då att förekomma. Eftersom det är ett 
transport forskningsinstitut som utvecklar prototypen i dagsläget så är det inte 
fastslagit vem som kommer att äga affärsidén samt stå för försäljning av 
tjänsten. Detta är inte heller något som vi studerat närmare i vår rapport. 
 
Kunden använder tjänsten genom att ställa frågor som hon/han sedan får svar 
på. Ett exempel kan vara att kunden anger målet för resan. Navigator måste då 
börja med att söka efter kundens position via den GPS som finns inbyggt i 
Navigator. Detta är ingenting som kunden märker av utan detta sker automatisk. 
Navigator returnerar ett förslag på en optimerad resrutt. Kunden får därefter 
bekräfta förslaget genom att säga ”Ja” eller ”Nej”. 
 
Kunden kan nu få navigering till en hållplats och får även uppgifter om vilken 
typ av buss som avgår från hållplatsen, realtidsinformation om eventuella 
förseningar samt information om när bussen anländer till busshållplatsen. Detta 
kan vara mycket viktiga uppgifter eftersom flera linjer ofta angör samma 
hållplats och då kan det vara svårt för synskadade att veta vilken buss att stiga 
på. 

5.2.3 Tjänstens resurser 
Att klargöra vilka resurser som behövs för att realisera tjänsten ur 
tjänsteleverantörens perspektiv är viktigt. Resurserna kan vara synliga och 
osynliga för användaren. I tabellen nedan (Tabell 5.1) beskrivs resurserna för 
Navigator. 
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Resurskategori 

 
Synligt för 
kunden 

 
Osynligt för kunden 

Ledning, personal och 
organisations struktur 

Leverantör  Ledning, organisationsstruktur, support, 
administration. 

Informationssystem (IS) 
Navigator 

Gränssnitt, 
funktionalitet 

Regler för meddelanden, programkod 
och databas. 

Informationsteknik 
(teknisk utrustning) 

Kundens tekniska 
utrustning 

Servrar, kommunikation mellan 
databaser samt trådlös kommunikation. 

Kollektivtrafikbolag 
(ex Dalatrafik) 

Bussar, tidtabeller Databas med information om 
bussnummer, linjer, busstyp, koordinater 
för hållplatserna.  

NVDB Vägar, gator mm Noder, länkar, koordinater. 
 

Positionering 
 

 Kommunikation mellan GPS och satellit. 
Kommunikation mellan IS och bärbar 
dator för att IS ska få tillgång till 
positionen. 

Tabell  5.1. Tjänsteresurs (Källa: Egen utveckling av The notion of IT-services from a social 
interaction perspektive av Eriksson & Hultgrens). 
 
 
Ledning, personal och organisations struktur 
För närvarande är ledsagningstjänsten Navigator i förstudiefasen, vilket gör det 
svårt att definiera den osynliga respektive den synliga delen. Den synliga delen 
skulle kunna vara tjänsteleverantörens logotype. Det som kommer att vara 
osynligt för kunden är bl.a. vilken/vilka som kommer att utgöra ledningen för 
det företag som kommer att äga tjänsten samt vilken organisationsstruktur och 
administration de har. 
 
Informationssystem (IS) 
Det som är synligt för kunden är ett talande gränssnitt, VoiceLayer som hanterar 
talsyntesen Text to speech (TTS70) och taligenkänning Automatic Speech 
Recognition (ASR71). Den osynliga delen utgör regler för hur meddelanden 
överförs, vilken programkod som finns och hur databaserna är uppbyggda. 
 
Informationsteknik 
Med det menas utrustning som behövs för att Navigator ska fungera. Den 
synliga delen består av en bärbar dator, digital kompass, GPS-mottagare samt 
DGPS. Osynliga delar för kunden är databaser (NVDB och Dalatrafik), server 
och kartdata. 
 
Kollektivtrafikbolag 
För att Navigator ska kunna navigera synskadade för att åka kollektivt måste det 
finnas ett kollektivtrafikbolag med busslinjer som kan ta synskadade dit han/hon 
vill åka. Det måste alltså finnas bussar och tidtabeller. Det osynliga här är 
Dalatrafiks databas, med all data. 
                                                 
70 Se begreppslista. 
71 Se begreppslista. 
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NVDB 
NVDB innehåller landets alla vägar med den viktiga information om länkar, 
noder och koordinater som behövs så att Navigator ska kunna ledsaga 
synskadade fram till målet för resan. NVDB:s innehåll är osynlig för kunden. 
 
Positionering 
För att ge en optimerad resrutt måste den synskadades position lokaliseras. Den 
osynliga delen av tjänsten är kommunikationen mellan kundens GPS och 
satelliten.  

5.2.4 Tjänstens infrastruktur 
För att erbjuda ledsagning till synskadade behövs det viss information för att 
tjänsten ska kunna utnyttjas till fullo. Från Dalatrafiks kollektivtrafik (linjenät) 
behövs information om hållplatsernas positioner och namn, busslinjer, typ av 
buss samt hur bussarna ligger till tidsmässigt (realtidsinformation). Dessutom 
behövs det information från NVDB om vägar. För överföring av data från 
databaser till Navigator används de befintliga GSM-näten. Som stöd för 
positionering har man hjälp av GPS. 
 
Navigator behöver, för att kunna erbjuda en fullständig ruttplanering, 
information om de två referenssystemen för linjenät och vägnät. Detta för att 
användaren av tjänsten ska kunna guidas längs vägen och vidare till en hållplats. 
Data om båda näten behöver kopplas samman så att busshållplatsens position 
blir känd och kan jämföras med användarens aktuella position.  

5.3 Systemarkitektur för Navigator 
I det här kapitlet beskriver vi ett förslag på en systemarkitektur för Navigator. 
Vi beskriver hur systemarkitekturen är uppbyggd utifrån tre olika perspektiv; 
Aktörsperspektiv, Logiska perspektivet, Fysiska perspektivet. Beskrivningen 
sker på ett konceptuellt (begreppsmässigt) plan. 

5.3.1 Navigator 
För att kunna erbjuda Navigator till en synskadad behövs det viss information 
för att tjänsten ska kunna utnyttjas till fullo. Användaren ska få en optimerad 
resrutt och bli navigerade från en plats till en annan med hjälp av Navigator. I 
figuren nedan (Figur 5.2) beskrivs översiktligt hur Navigator ska fungera.  
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Figur 5.2. Översiktsbild för Navigator (Källa: egen). 

GSM/GPRS 

 

 Dalatrafik 

NVDB 

Server

Realtidsinformation 
(taligenkänning 
och syntetiskt tal) 

DGPS 
Kompass 
GSM/GPRS

 
 
När användaren säger till Navigator att ”Jag vill åka till Kupolen” kommer 
användaren att bli positionerad via den GPS som finns i Navigator. Därefter 
görs en kontroll av var det finns en busshållplats som trafikeras av en busslinje 
som angör Kupolen. Navigator genererar då ett vägförslag för hur användaren 
ska gå för att komma till den busshållplats som blir aktuell. Information som 
behövs är om vägnätet från NVDB och om busslinjenätet från Dalatrafik. För att 
användaren inte ska gå fel, används en kompass som känner av om användaren 
till exempel går utanför vägförslaget eller har kommit åt fel håll. Då får 
användaren information om det från Navigator. 
 
Användningssituation 
Användaren Kalle befinner sig på den plats som i bilden nedan (Figur 5.3) är 
markera med ett X. Han behöver använda sig av två referenssystem, vägnätet 
och linjenätet, för att ta sig till den plats han vill åka till. 
 

 
 

X

1 

2 

3 

5 

4 

6 
7 

A 

B C 

D 

= linjenät 

Linje 609 
Linje 620 

Hp namn: Jaxtorget  
Hp nr: 16298 
x-pos: 1477944 
y-pos: 670763 

Hp namn: Kupolen rv70  
Hp nr: 788 
x-pos: 1478736 
y-pos: 670726 

Hp namn: Vägverket     
Hp nr: 16239                  
x-pos: 1478347               
y-pos: 6707659 

Figur 5.3  En användarsituation (Källa: egen). 
 
 

- 35 - 



Nummer 1–7 representerar NVDB:s noder och bokstäverna A–D representerar 
linjenätets busshållplatser. Noder utgör de ställen där vägval kan göras. 
Kopplingar mellan två noder eller två busshållplatser kallas för länkar. 
 
Kalle befinner sig vid Kupolen och vill åka till hållplats A som ligger mellan 
nod 4 och nod 5. Då ska Kalle gå till hållplats C för att åka med en av 
kollektivtrafikens bussar. Hållplats C ligger mellan nod 1 och nod 3. För att 
Kalle ska ta sig till hållplats C behöver han använda sig av vägnätets 
referenssystem. När Kalle kliver på bussen befinner han sig i busslinjenätets 
referenssystem. 

5.3.2 Aktörsperspektivet 
Inför realisering av Navigator är det viktigt att ha en klar rollbeskrivning för att 
veta vem som ska ansvara för vad i utvecklingsstadiet och i själva realiserandet. 
Navigator behöver tillgång till resurser som ej kan tillhandahållas av ägaren 
själv. Därför behövs samarbeten med andra aktörer för att Navigator ska 
fungera.  
 

 
 

Tjänste-
leverantör 

Vägverket

Teleoperatör 

Kollektiv-
trafikbolag Indirekta 

aktörer

Voxit 

Indirekta 
aktörer

Indirekta 
aktörer

Indirekta 
aktörer

Cartesia Indirekta 
aktörer

Aktörsnätverk 

Kund 

Figur 5.4. Aktörsnätverk för Navigator (Källa: egen). 
 
 
De närmaste samarbetspartners är aktörer som i sin tur gör affärer med sina 
aktörer, vilket man kan kalla indirekta leverantörer till Navigator. Bilden ovan 
(Figur 5.4) beskriver aktörsnätverket för Navigator. Kunden symboliserar 
synskadade som kommer att använda tjänsten, tjänsteleverantören är 
producenten/koordinatorn som kommer att äga affärsidén och som har knutit till 
sej nödvändiga resurser ”utifrån”. Aktörerna kan vara Dalatrafik som 
tillhandahåller tidtabeller och linjer, Vägverket som tillhandahåller data från 
NVDB, Voxit som står för den talteknologiska delen av tjänsten, Cartesia som 
utvecklat kartmotorn och hårdvaran samt en teleoperatör som behövs för 
överföring av information från databaser till den bärbara dator som behövs för 
att kunna utnyttja ledsagningstjänsten. De indirekta aktörerna kan vara t.ex. 
aktörer som förser NVDB med nytillkommen och/eller uppdaterad data, 
leverantörer av hårdvara till Voxit osv. 
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5.3.3 Logiska perspektivet 
Data delas upp i ett logiskt perspektiv bestående av en funktionell arkitektur 
samt en informationsarkitektur. Detta är en konceptuell beskrivning av vilken 
data som behövs och vilken relation som finns dem emellan. 
 
Funktionell arkitektur 
Utifrån det logiska perspektivet beskriver vi nedan den funktionella arkitekturen 
för Navigator, vilket visar vilka funktioner och processer som behövs för att 
tillfredställa användarens, d.v.s. den synskadades behov (Figur 5.5).   
 

 
 

Grundinforma-
tion om NVDB

Informations- 
försörjning

Informations- 
försörjning 

Användarens 
position 

Väg- 
information 

Kollektivtrafik
info (statisk)

Realtids-
information 

Rutt- 
information 

Grundläggande 
kartinformatio

GPS- 
positionering 

Leverans av 
väginformation

Leverans av 
kollektivtrafikinfo

Leverans av 
realtidsinfo 

Generering   
av rutt 

Generering   
av kartdata 

Ledsagnings- 
system Navigator

Användnings- 
situation

Tele-
kommunikation

Grundläggande 
telekom.utrustning 
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Figur 5.5. Den funktionella arkitekturen för Navigator (Källa: egen). 
 
 
Användaren befinner sig i en situation där det behövs information som ska 
stödja en resa med kollektivtrafiken. Positionering av användaren sker med 
GPS-teknik. Navigator använder sig av GSM-nätet och GPRS-tekniken för att 
skicka data. Information om vägarna kommer från NVDB och information om 
bussarna kommer från Dalatrafiks databas. Databasen är uppdelad i en statisk 
del, som syftar till data om tidtabeller, linjer, hållplatslägen m.m., och en del 
som hanterar realtidsinformationen, och som syftar till data om var bussen 
befinner sig för tillfället, aktuell tidsangivelse på de elektroniska skyltar som 
finns uppsatta på hållplatser i Falun/Borlänge-området. Navigator behöver 
också information om rutter (historiska rutter kan finnas lagrade för att kunna 
återanvändas) vilka baseras på kartor. 
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Informationsarkitektur 
Den information som ska föras över från Dalatrafik och NVDB ska endast vara 
sådan information som är relevant för Navigator. Exempel på sådan kan vara 
länk- och nodidentifikation samt vägnamn, hållplatsidentifikation och 
hållplatsnummer. Från Dalatrafiks databas kan man göra exportfiler som flyttas 
över till Navigators server. 
 
Kollektivtrafik innehåller information som behövs om bussarna. För en 
synskadad är det viktigt att veta vilken typ av buss som anländer till hållplatsen, 
det kan t.ex. vara en buss med låg påstigning. Användaren kan även få 
information om tidtabeller och hållplatser. Denna information är statisk och 
finns lagrad i en databas.  
 
NVDB innehåller information om vägnätet i form av namn på vägar, koordinater 
för noder, brytpunkter, referenslänkdata, beläggningar på vägarna och tillåten 
hastighet. 
 
Dialogdata är data som behövs för att kunna skapa dialoger för styrning av 
tjänsten och därmed ledsagning av användaren. Exempel kan vara att 
användaren aktiverar ledsagning genom att säga ”Jag vill åka från <start> till 
<mål>.” 
 
Rumslig information är information om vägar, gator och cykel- och gångvägar 
och dess lokalisering. Dessa data är viktig för att användaren ska kunna bli 
navigerad till och från en hållplats. Informationen kan avse hinder längs vägen, 
var övergångsställen finns m.m.  
 
Positionsdata är information om användarens position. Användaren bär med sig 
en GPS-mottagare som ger positioner med x- och y-värden, för att lokalisera var 
användaren befinner sig. 
 

5.3.4 Fysiska perspektivet 
Nedan beskrivs den fysiska uppdelningen av de komponenter och enheter som 
Navigator bör bestå av.  Vi kommer inte att ta upp hur information inom 
systemet kommer att utväxlas. 
 
Figuren nedan (Figur 5.6) beskriver hur den fysiska arkitekturen för Navigator 
bör se ut. Förslaget har framkommit i samråd med Triona i Borlänge.  
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Figur 5.6  Beskrivning av den fysiska arkitekturen för Navigator (Källa: egen). 
 
 
TNE 
TNE betyder Transport Network Engine och är en plattform, i den finns det en 
komponent som är utvecklad av Triona i Borlänge. I den komponenten ingår det 
funktioner för att ta emot data från NVDB och vid förändringar av vägnätet i 
NVDB, så uppdateras den lokala databasen via TNE med förändringsdata. 
 
För att kunna läsa och skriva geometrisk data (data om själva vägnätet) till 
databasen använder sig TNE av ArcSDE som är en ESRI-produkt som hantera 
just geometrisk data.  
 
I TNE finns det funktioner för att göra vägval (med start/slut) för användaren. 
Vilket passar mycket bra i det här fallet då den synskadade ska få ett vägförslag 
för att ta sig till en hållplats. För att spara ner data om hållplatserna i databasen 
via TNE måste informationen om hållplatserna vara struktureras enligt NVDB:s 
företeelsemodell. 
 
ArcSDE 
ArcSDE är en serverbaserad ESRI-produkt utvecklad för att hantera geometrisk 
data, men är även ett verktyg för att administrera geodatabasen till många 
samtidiga användare.  
 
ArcSDE samverkar och stödjer alla funktioner som finns i de databaser som har 
tillägg för att hantera lägesbunden information somt t.ex. Oracle spatial. 
 
Databas 
Information lagras i en databas (förslagsvis i Oracle Spatial). Oracle spatial är 
en teknik som gör att geometri och alfanumeriska uppgifter kan hanteras på ett 
enhetligt sätt. Med ArcSDE som tillägg till Oracle spatial får man full GIS-
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funktionalitet med t.ex. topologi. Lösningen ger stor frihet i valet av klienter. 
ArcView och andra ESRI-klienter ansluts direkt mot ArcSDE. 
 
Navigator 
I Navigator finns en specialanpassad GIS-applikation kallad Framsyn (Kapitel 
1.2) vilken bygger på programvaran Locator72 som är en plattform för 
realtidspositionering och som är utvecklad av Cartesia. Locator är verktyget för 
att redovisa positioner med hjälp av GPS direkt i ett digitalt kartsystem. 
Programvaran består av en modul för rutthantering med en kartmotor som kan 
hantera kartdata, rutter och positionsdata samt en modul som hanterar det talade 
gränssnittet VoiceLayer. Uppdateringar som Framsyn bearbetar skickas vidare 
till VoiceLayer (Kapitel 1.2). 
 

                                                 
72 Cartesia AB (2000). 
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6 Slutsatser 
I det här kapitlet beskrivs de slutsatser vi kommit fram till under arbetet med 
rapporten.  
 
Vi har kommit fram till att det är fullt möjligt att sammankoppla information 
från de två referenssystemen; vägnät och busslinjenät. Det finns möjligheter att 
genomföra detta då vägens noder och referenslänkar samt busshållplatser är 
koordinatsatta. Detta får till följd att det går att realisera en framtagning av nya 
IT-tjänster som använder sig av NVDB och kollektivtrafikinformation som 
grund. 
 
Enligt Hultgren och Erikssons teori om IT-tjänst, anser vi att Navigator 
uppfyller kraven på att vara en IT-tjänst som hjälper en användare att få förslag 
på en optimerad resrutt med kollektivtrafik. Att specificera vad tjänsten ska 
utföra, mot vem och av vem är viktigt att klart och tydligt formulera och det 
tycker vi att vi påvisat i kapitel 5. 
 
Då det är viktigt, vilket också påpekas av TFK, för synskadade att bli navigerad 
efter en så säker väg som möjligt, är det även nödvändigt att information om 
cykel- och gångvägar, gator och torg sammankopplas med vägnätet och 
busslinjenätet. Den informationen finns idag hos kommunerna. 
 
Navigator bör utrustas med valmöjligheter i form av kortaste eller säkraste väg 
så att användaren, beroende på synnedsättningsgrad eller användningssituation, 
själv kan avgöra om han/hon vill en väg med så få hinder som möjligt eller välja 
den väg som i tid är kortast.
 
Det förslag på systemarkitekturlösning som vi tagit fram stödjer hopkopplandet 
av två referenssystem och bygger på att använda sig av ESRI-produkten 
ArcSDE vilket gör att det kan vara många användare samtidigt som använder 
sig av tjänsten. Eftersom Navigator ska ge en optimerad resrutt menar vi att det 
är ett bra val att använda TNE, då det finns en funktion för att ge ett vägval 
(med start/slut) till användaren. 
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7 Diskussion 
Visionen för ledsagningstjänsten Navigator är en fullt utvecklad tjänst för att 
kunna boka, planera och genomföra en resa i Sverige. Vi har tittat på Navigator 
utifrån perspektivet att kunna användas som ett stöd för synskadade för att 
kunna planera och genomföra en resa med kollektivtrafiken i Borlänge. Målet 
med arbetet med rapporten har varit att undersöka om det går att kombinera två 
referenssystem.  
 
Ämnet för arbetet med rapporten hade stark koppling till referenssystem och 
deras uppbyggnad. Litteraturen som fanns att läsa om detta var relativt 
omfattanden men information om just det specifika området vi ville titta på var 
mycket knapphändig. Då vi har liten erfarenhet från praktiskt arbete när det 
gäller de uppgifter som vårt arbete berör, har vi varit i kontakt med Triona i 
Borlänge och diskuterat lösningen med dem. De anser att det förslag till lösning 
som vi har presenterat i rapporten är realiserbar. I dag finns ingen litteratur som 
beskriver hur referenssystem ska kopplas samman och därför blev vårt arbete en 
iterativ växelverkan mellan empiri och teori. 
 
Vem ska då betala för en sådan tjänst? I dagsläget är Navigator under utveckling 
och därför kan vi inte svara på detta. Sett ur ett vidare perspektiv, med vissa 
förändringar i tjänsten, skulle denna tjänst även kunna användas av t.ex. turister 
där de på ett enkelt sätt skulle få svar på vilken buss de ska ta för att komma till 
en speciell turistattraktion. På detta sätt kunde en alternativ finansiering av 
tjänsten komma tillstånd. En styrka med att koppla ihop referenssystem skulle 
kunna vara just detta att man finner andra användningsområden för tjänsten än 
vad som från början var huvudsyftet. Exempel på sådana områden kan vara vid 
järn- och spårvägar samt vid tunnelbanor.
 
Användaren av Navigator ska inte behöva oroa sej för den tekniska apparaturen 
och funktionen av den eller hur insamlingen av information gått till utan kunna 
koncentrera sej på interaktionen med tjänsten. Det handlar om att användaren 
ska kunna få den information som önskas vid ett visst tillfälle i en viss situation. 
En tjänst av det här slaget måste ständigt vara tillgänglig och interaktiv. 
 
Ett problem med GPS-positioneringen är att signalen störs av t.ex. byggnader. 
Detta är speciellt påtagligt när användaren av Navigator närmar sig en 
busshållplats som har vindskydd. Det är i nuläget heller inte möjligt att använda 
tjänsten inomhus vilket är ett problem om användaren behöver byta buss på en 
busstation. TFK är medvetna om detta och arbetar för en lösning. Ett nytt 
satellitnavigeringssystem vid namn Gallileo, planeras att tas i bruk år 2008. 
Gallileo kommer att ha en bättre täckning och precision som speciellt kommer 
att märkas för oss nordbor då systemet har tillgång till 54 satelliter. 
 
I dagsläget förs diskussioner angående att ha ett heltäckande nationellt 
hållplatsregister i Sverige. Ägandet av informationen om hållplatserna är spritt 
mellan vissa av trafikverken och länshuvudmännen. De sistnämnda ansvarar för 
informationen för det stora flertalet av landets hållplatser, vilka till övervägande 
del är busshållplatser. Kanske skulle ett nationellt hållplatsregister vara grunden 
för att realisera hela visionen för Navigator. 

- 42 - 



 
Vidare forskning 
En inriktning för vidare forskning föreslår vi vara att undersöka hur en koppling 
mellan Framsyn och databasen bör ske. 
 
En annan inriktning för vidare forskning föreslår vi vara att studera det arbete 
som pågår vid Samtrafiken med att utveckla ett Nationellt hållplatsregister. 
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Begreppslista 
 
ASR  
Automatic Speech 
Recognition 
 

Teknik för taligenkänning. Jämfört med talsyntes 
är taligenkänning en nyare teknik. 

Attribut 
 

Egenskap hos ett visst objekt. 

Företeelse Föremål eller händelse som ska kunna knytas till 
vägnätet. 
 

Geografiskt objekt Objekt som representerar en företeelse vars läge i 
förhållande till jordens yta är av speciellt intresse. 
 

Geometri Inom GIS är det beskrivning av läge, form och 
storlek. 
 

GIS Geografiska Informationssystem, är en allmän 
benämning på datorprogram och -system som 
innehåller kartor och geografisk information. 
 

GPS Global Positioning System, ett geografiskt 
lägesbestämningssystem som bygger på data som 
sänds från satelliter och tas emot av en mottagare. 
 

GPRS General Packet Radio Standard, en teknik för 
dataöverföring via mobiltelefoni.  
 

Information Innebörd och tolkning av data. 
 

Informationssystem Datorbaserat system för inmatning, bearbetning, 
lagring, sökning och presentation av data. I 
definitionen innefattas programvaror, data, 
teknisk utrustning, mänskliga aktiviteter och 
rutiner. Informationssystem kan t.ex. användas för 
bildhantering, kalkylering, bibliografisk 
informationssökning, planering och övervakning 
av en verksamhet. 
 

Länk Endimensionellt topologiskt grundelement med 
definierad riktning och som begränsas av en eller 
två noder. Länkens riktning kan definieras genom 
att man anger vilka noder länken börjar och slutar 
i. Till länken kan knytas information om vilket 
område som ligger till höger respektive vänster 
om länken. 
 

Nod Nolldimensionellt topologiskt grundelement. 
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PDA Personal Digital Assistant, är en beteckning för 
små bärbara datorer som tidigare kallades för 
palmtop eller handdator. De är i första hand 
avsedda som kalenderdatorer och är utrustade 
med penndatorer, där inmatning sker med penna. 
 

RT 90  Står för Rikets koordinatsystem 1990 och är ett 
tvådimensionellt rätvinkligt koordinatsystem som 
är gemensamt för hela Sverige. 
 

SWEPOS  Ett nationellt nät av fasta referensstationer för 
GPS. Ska tillhandahålla data från GPS-satelliterna 
för en mängd tillämpningar. 
 

Teknisk plattform 
 

Omfattar IT-utrustning, t.ex. nät, servrar, 
operativsystem, basprogramvara, skrivare, 
arbetsplatsutrustning, kommunikationsprotokoll. 
Teknisk plattform omfattar även principer för hur 
det ska fungera och vilka typer av utrustning som 
ska användas. 
 

Topologi Beskrivning av hur geografiska objekt ansluter 
eller angränsar till varandra. 
 

TTS  
Text To Speech. 

Är en samlad benämning på teknik för att 
konvertera skriven text till syntetiskt tal. 
 

Vägnät Den infrastruktur, bestående av vägar, man 
använder sig av för att färdas i samhället. 
 

Vägnätsanknuten 
företeelse 

Företeelse som är relaterad till vägnätet. 
 

Vägnätsmodell En modell som beskriver hur vägnätet topologiskt 
och geometriskt är uppbyggt samt hur företeelser 
kan knytas till vägnätet. 
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Bilaga 1 

Frågor till Dalatrafik 
1. Vilket GIS-stöd använder DT? 

2. Vilken lägesbaserad information finns? 

3. Är hållplatserna geokodade? 

4. Om ja, varför? 

5. Finns det GPS i bussarna? 

6. Om ja, varför? 

7. Finns det i alla bussar? 

8. Om nej, varför? 

9. Vad används GPS:en i bussarna till? 

10. Finns det idag någon koppling till NVDB? 

11. Om nej, finns det planer på det? 

12. Har DT intresse av att komma åt NVDB? 

13. Finns det idag någon koppling till kommunen? 

14. Om nej, finns det planer på det? 

15. Finns det olika databaser för kollektivtrafiken? 

16. Vad heter kollektivtrafik, linjenät/rutt? 

17. Vem har huvudansvaret för databasen/-erna? 

18. Vem uppdaterar DB? 

19. Hur samlas data om kollektivtrafiken? 

20. Finns det X o Y koordinat för busshållsplatser? 

21. Vart på busshållsplatsen stannar bussen? 

22. Finns det någon vision för att förbättra/underlätta för de synskadade? 

23. Vilken vision har DT för GPS, möjligheter och problem? 

24. Hur definierar Dalatrafik en nod och en länk? 

25. Vilket syfte har Dalatrafik med bussnätet? 

26. Vilka personer gör uppdateringar i bussdatabasen? 

27. Var stannar bussarna vid busshållplatserna? Finns det någon bestämd 

punkt där de ska stanna? (vid stolpen eller skylten) 

28. Varför har Vägverket mätt in hållplatserna? Vad ska de ha den datan 

till?  
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Bilaga 1 

Frågor till Vägverket 
 

1. Varför startades NVDB? 

2. Hur länge har den funnits? 

3. Vem ansvarar för NVDB? 

4. Hur uppdateras NVDB? 

5. Vem ansvarar för uppdateringen av NVDB? 

6. Hur samlas data in för NVDB, tex väglag, trafikolyckor? 

7. Ska mera information kopplas till NVDB, tex gång/cykelväg, 

kollektivtrafik? 
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