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SAMMANFATTNING 
Att utreda möjligheterna att etablera dataförsörjning riktade mot multimodala transporttjänster är idag av största 
intresse. Det är också intressant att försöka utnyttja de standarder som tagits fram när en dataförsörjningskedja 
ska etableras. Detta examensarbete genomfördes på Triona AB i Borlänge. Triona har utvecklat databasen 
Transport Network Engine (TNE), som idag används för att läsa in data från Nationella VägDataBasen (NVDB) 
och från skogsnäringen. Målet med arbetet var att ta fram en informationsmodell, som beskriver hur ett 
transportnät med nätanknutna data, som stödjer multimodala transporter och resor, kan lagras i TNE. En 
förlängning av målet blev att, utifrån ett givet användarfall, etablera dataförsörjning till TNE och lägga in de 
nödvändiga datamängderna. TNE bygger på ESRI:s produkter och funktionalitet för hantering av geografisk 
information och informationsmodell och datahantering i TNE baseras på internationella och svenska standarder. 
Idag finns all information om järnvägsnätet hos Banverket och det finns ingen koppling mellan Banverkets 
databas Baninformationssystemet (BIS) och Vägverkets databas NVDB. För att den kopplingen ska kunna ske, 
krävs att de båda verken kan samarbeta som två stora organisationer i ett väl fungerande nätverk. Ett så kallat 
interorganisatoriskt nätverk. Det akademiska syftet var att föreslå en arkitekturstrategi som stödjer ett sådant 
nätverk. Vi upptäckte att arkitekturstrategierna IRM och VBS är uppbyggda för att inrikta sig på enskilda 
organisationer, och det visade sig svårt att följa en specifik strategi inom ett nätverk med flera organisationer.  I 
vårt användarfall måste nätverket mellan Banverket, Vägverket och Stora Enso samarbeta över 
organisationsgränserna. Därför behövs en strategi för ett interorganisatoriskt samarbete så att informationen kan 
struktureras på ett gemensamt sätt. Vi föreslår ett antal idealtypskriterier som vi utgått efter i struktureringen av 
systemarkitekturen. Den innehåller en informationsmodell för både väg- och järnvägsdata som följer standarden 
SS 63 70 04. Arbetet avgränsades till att endast innehålla de datamängder som användarfallet kräver. Vi har 
analyserat KombiTIF-rapporten som är ett avslutat projekt styrt av Banverket på uppdrag av 
Näringsdepartementet. Rapporten ger ett förslag på en lösning i form av en arena som ska göra data tillgänglig 
för användning.  Vi väljer att se TNE-plattformen som en realisering av denna arena. Enligt vårt förslg så ska 
TNE-plattformen hämta in det mest grundläggande datat om järnvägsnät och nätanknuten data från BIS och 
standardiserad information om vägnät och nätanknuten data från NVDB via ett gränssnitt. I framtiden är det 
möjligt att på samma sätt ta in andra trafiknät såsom Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Rikstrafiken. Vi arbetade 
efter en egen metod som vi tog fram med valda delar från andra metoder; kartläggning, perspektivanalys, 
verksamhetsanalys, utveckling och utvärdering. Arbetet genomfördes iterativt i de fem olika faserna.
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SUMMARY 

 
A big interest today is to investigate the possibilities of supplying data for multi modal transport services. Trying 
to use these standards developed for this purpose is also of interest. This degree project was assigned by Triona 
AB in Borlänge. Triona has developed a database called  Transport Network Engine (TNE), today it is being 
used for reading data from the Swedish national road database (NVDB) and from forestry activities. The 
objective with this degree project was to develop an information model describing how a transport network, wich 
supports multi modal transports, can be stored in TNE. An extension of the objective was to supply data to TNE 
from a handed usecase and also populate TNE with the nessesary data. TNE is using ESRI:s products and 
functionality for handling geografic information, and the information model and datahandeling in TNE is based 
on international and swedish standards. All information about the railway are today with the Swedish Railways, 
Banverket, and there is no connection between Banverket´s database BIS and the Swedish National Road 
Administration´s database NVDB. To be able to establish such connection the departments needs to cooperate 
like two big organisations in a network. A so called inter-organizatorial network. The academic purpose was to 
suggest a strategy for system architecture wich supports that kind of network. We discovered that the architectual 
strategies IRM and VBS are more intended for single organisations, wich made it difficult to use one specific 
strategy within a network with several organisations. In our usecase the network between Banverket, the 
Swedish National Road Administration and Stora Enso needs to cooperate through organizational boundaries. 
That is why a strategy för inter-organizational cooperation is needed, so information can be structured in a 
jointly fashion. We suggest a number of ideal criteria to be used in the structurization of the  system architecture. 
It containts an information model wich include road- and railwaydata following the standard SS 63 70 04. The 
project was delimit to use data that only the usecase demands. We have analyzied the KombiTIF-report wich is a 
finsished project controlled by Banverket and issued by the swedish Department of trade. The report suggest a 
solution to make data availible for use by creating an arena. We choose to see the TNE-platform as an 
realization of this arena. According to our suggestion the TNE-platform is to collect the basic data about the 
railroad from BIS and standardizing information about the road from NVDB through an interface. It should be 
possible in the future to connect to other trafic networks such as the Swedish maritime administration, 
Luftfartsverket and the National Public Transport Agency. Throughout the project we followed our own 
composed method
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1. INLEDNING 

Syftet med detta kapitel är att beskriva vår uppdragsgivare, bakgrund, mål 
och syfte med uppsatsen. Vi diskuterar problemen och hur vi avgränsar dem 
i arbetet. Vi visar också hur uppsatsen är disponerad. 
 

1.1 Uppdragsgivare 
Triona, med huvudkontor i Borlänge, är ett IT-konsultföretag med 
spetskompetens inom väg- och transportinformatik samt skogliga 
datasystem. De har mycket lång erfarenhet av IT-utveckling och har ett stort 
verksamhetskunnande. De omsätter ca 54 MSEK och har ett 60-tal 
medarbetare. Några av deras kunder är ABB, Banverket, Lantmäteriet, 
Statens vegvesen i Norge, SMHI, Stora Enso, Sveriges Radio, 
StreamServe och Vägverket.  
 

1.2 Bakgrund 
Idag finns ett antal standarder antagna för hur väg- och järnvägsnät med 
nätanknutna data kan lagras och tillhandahållas till tjänsteleverantörer. 
Många tjänster som baseras på väg- och trafikinformation dataförsörjs dock 
på flera olika sätt och trafiktjänster riktade till tågtransportörer och 
tågresenärer dataförsörjs inte på något standardiserat sätt. 
 
Triona har medverkat vid framtagningen av Nationella VägDataBasen1 
(NVDB) som drivs av Vägverket. NVDB är ett system som hanterar det 
statliga vägnätet, de kommunala väg- och gatunäten samt de enskilda 
vägnäten. Triona har dessutom utvecklat databasen Transport Network 
Engine2 (TNE), som idag används för att läsa in data från NVDB och från 
skogsnäringen. TNE bygger på ESRI:s3 produkter och funktionalitet för 
hantering av geografisk information. Informationsmodell och datahantering i 
TNE baseras på internationella och svenska standarder. 
 

1.3 Problemdiskussion 
I fler och fler sammanhang kommer frågeställningar upp om möjligheterna 
för dataförsörjning till tjänsteleverantörer som vill erbjuda information om 
multimodala transporter och resor. Idag är detta svårt. De som ska erbjuda 
tjänsterna måste själva hitta på ett sätt att knyta ihop de olika transportnäten 
och data knutna till dessa. Att utreda möjligheterna att i framtiden etablera 
dataförsörjning riktade mot multimodala tjänster, är därför av största 
intresse. Likaledes är det intressant att så långt som möjligt försöka utnyttja 
de standarder som tagits fram när en dataförsörjningskedja etableras. 
 

                                                 
1 Finnhammar B. 2000. 
2 Nilsson A. 2005. 
3 Se begreppslista. 
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Idag finns all information om järnvägsnätet hos Banverket. Det finns ingen 
koppling mellan Banverkets databas Baninformationssystemet4 (BIS) och 
Vägverkets databas NVDB. För att den kopplingen ska kunna ske, krävs att 
de båda verken kan samarbeta som två stora organisationer i ett väl 
fungerande nätverk. Ett så kallat interorganisatoriskt nätverk.  
 
För att komma vidare ser vi tre frågeställningar som vi arbetar efter: 
 

• Vilken information behöver vi från Banverket och hur ska vi koppla 
samman den med informationen i TNE?  

• Hur ska informationen från Banverket modifieras för att följa 
standarden?  

• Vilken systemarkitekturstrategi är bäst lämpad för ett multimodalt 
orienterat interorganisatoriskt nätverk? 

 

1.4 Mål 
Förutsättningen för vårt examensarbete bygger på att utföra ett uppdrag för 
vår uppdragsgivare vilket utgör den empiriska delen av vårt arbete. Detta 
kallar vi för målet med vårt uppsatsarbete. 
 
Målet är att ta fram en informationsmodell som beskriver hur transportnät 
och nätanknutna data, som stödjer multimodala transporter och resor, kan 
lagras i Trionas miljö för datahantering - TNE. Databasmodellen ska vara en 
utökning av den modell för vägnät och vägnätsanknutna data som används 
idag i TNE. 
 
En förlängning av målet blir att, utifrån ett givet användarfall, etablera 
dataförsörjning till och lägga in de nödvändiga datamängderna i TNE.  
 

1.5 Syfte 
Det teoretiska bidraget kallar vi för syfte och utgör det akademiska målet 
med vårt examensarbete, det vill säga kunskapsbidraget. 
 
Vårt syfte är att föreslå en ny arkitekturstrategi som stödjer ett 
interorganisatoriskt nätverk orienterat mot multimodalitet. Därefter ska en 
systemarkitektur struktureras fram, med en informationsmodell som följer 
standarden SS 63 70 045 och innehåller både väg- och järnvägsdata. 
 

                                                 
4 Norman P-E. 2005-04-18 
5 SIS 2004c. 
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1.6 Avgränsning 
Arbetet avgränsas till att endast järnvägsnätet ska ingå i de nya 
datamängderna. Därifrån avgränsas järnvägsnätet till att endast innehålla de 
datamängder som användarfallet kräver.  
 

1.7 Disposition 
Denna disposition ger en överblick över hur de olika kapitlen i uppsatsen är 
sammankopplade. 
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Figur 1 Disposition över uppsatsen 

 
Kapitel 1  
Inledning: Innehåller bakgrund och problemdiskussion till examensarbetet. 
Kapitlet beskriver även arbetets mål, vilket syfte uppsatsen har och vilka 
avgränsningar som görs. 
 
Kapitel 2 
Metod: Ger inledningsvis en övergripande beskrivning av arbetssättet som 
används i examensarbetet. Därefter beskrivs det praktiska 
tillvägagångssättet. Genom att följa metodstegen får vi fram analys och 
resultat. 
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Kapitel 3 och 4 
Är resultatet av vår perspektivanalys där vi analyserar begreppen 
systemarkitekturer, standarder och multimodalitet.  
 
Systemarkitektur: Innehåller en teoretisk beskrivning av begreppen inom 
systemarkitektur. Utifrån dessa begrepp presenteras en nulägesanalys. 
 
Multimodalitet: Innehåller en teoretisk beskrivning av begreppet 
multimodalitet och standarder. Vi beskriver rapporten KombiTIF och vårt 
multimodala användarfall som vi gör en verksamhetsanalys på. 
 
Kapitel 5  
Resultat: Här ger vi vårt förslag på vår arkitekturstrategi, systemarkitektur 
och en standardiserad informationsmodell utifrån en multimodal synvinkel. 
 
Kapitel 6 
Slutsats: Slutsatserna av vårt utvecklingsarbete presenteras samt en 
utvärdering av vår metod. 
 
Kapitel 7 
Diskussion: Vi diskuterar våra resultat och tar upp erfarenheter som 
utvecklingsarbetet gett oss och ger förslag på fortsatt arbete. 
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2. METOD 

Syftet med kapitlet är att redogöra för vårt arbetssätt och detta kommer 
senare att utvärderas i kapitel 6. Metodkapitlet inleds med en översiktlig 
beskrivning av metodiken för examensarbetet. Därefter beskrivs metoderna 
och det praktiska tillvägagångssättet mer ingående. 
 

2.1 Översiktlig metodbeskrivning 
Arbetet påbörjas med en övergripande planering av arbetsstegen i 
examensarbetet. Planeringen leder till att en egen metod tas fram med valda 
delar från andra metoder. Arbetet delas in i fem olika faser som sedan 
genomförs iterativt, det vill säga faserna genomarbetas ett flertal gånger.  
 
Från metoden Kunskapande6 tillämpar vi kartläggning och perspektivanalys, 
de två faserna beskrivs i avsnitt 2.3.1 och 2.3.2. Från metoden för 
Systemstrukturering/SIMM7 använder vi verksamhetsanalysdelen som 
beskrivs i avsnitt 2.3.3. I utvecklingsfasen arbetas de två resultatdelarna fram 
och arbetssättet beskrivs i 2.3.4. I den sista fasen utvärderas resultatet och 
hur vår egen metod hjälpt oss att komma fram till det.  
 
Vi utgår under hela arbetet från ett användarfall där vi har möjlighet att 
interagera med den studerade organisationen. Enligt Goldkuhl kan forskare 
just genom att samverka med praktiken också få en fördjupad förståelse av 
verkligheten.8 Dessutom använder vi oss av litteraturstudier och kvalitativa 
intervjuer som grund för vår kartläggning och perspektivanalys. 
 
I figur 2 nedan visas hur faserna är kopplade till varandra och de beskrivs 
mer ingående i avsnitten som följer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2  En översiktlig bild av vårt arbetssätt 

 

                                                 
6 Goldkuhl G. 1998. 
7 Axelsson K., Goldkuhl G. 1998. 
8 Goldkuhl G. 1998. 
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2.2 Datainsamlingsmetod 
Här beskriver vi de datainsamlingsmetoder vi använder oss av under arbetet. 
 
2.2.1 Litteraturstudier 
Att först skapa sig en kunskapsgrund med hjälp av litteraturstudier är viktigt 
när det gäller ett nytt ämne och framför allt ett akademiskt arbete. Fasen 
behöver inte vara lika omfattande utanför den akademiska världen, men vid 
en analys gäller ofta att man behöver sätta sig in i ämnet som ska analyseras. 
Litteraturstudierna ligger till grund för perspektivanalysen och är en viktig 
del av arbetet, då resultatet av fasen visar åt vilket håll arbetet kommer att gå 
och är grunden för vad som lyfts upp som väsentligt.9 Resultatet av 
perspektivanalysen påverkar syfte, mål och problemdiskussion och 
avspeglas i teoretisk referensram då den bygger på teorier och diskussioner 
som visar vår utgångspunkt. 
 

2.2.1.1 Genomförande 

Arbetet inleds med att läsa och analysera sådant som skrivits om standarder, 
multimodalitet, systemarkitekturer och systemstrukturering. Dessa 
litteraturstudier är av stor vikt för förståelsen för ämnet. 
 
Skrivet material hittas i böcker, rapporter, tidskrifter och tidningsartiklar. 
Boken Strukturering av informationssystem – arkitekturstrategier i teori och 
praktik10 studeras flitigt genom hela arbetet. Vi gör även många 
sökningar på www.google.se, som är en sökmotor på Internet. Dessutom 
läser vi dokument från olika delar av Vägverkets, Banverkets och Trionas 
verksamheter. Slutligen är Näringslivsdepartementets rapport KombiTIF en 
mycket stor källa till information för oss. 
 
2.2.2 Kvalitativa intervjuer 
Vi fattar beslutet att använda kvalitativa intervjuer som primär 
datainsamlingsmetod eftersom det är svårt att skaffa dessa empiriska data på 
annat sätt. Den kvalitativa intervjun syftar till att upptäcka eller identifiera 
okända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller 
innebörder. Här intresserar man sig för att upptäcka vad som sker och vad 
som händer istället för att bestämma omfattningen av något som på förhand 
redan är bestämt.11 Intervjuer är också, menar vi, ett av de viktigaste 
verktygen som används för att kunna kartlägga verksamheten. 
 

2.2.2.1 Genomförande 

Inledningsvis behöver vi kunskap om TNE och standarder. Dessutom behövs 
kunskaper om Banverkets informationssystem, detta för att se vilken data 
som finns och hur den används. Flera intervjuer görs för att reda ut detta.  
 

                                                 
9 Goldkuhl G. 1998. 
10 Axelsson K., Goldkuhl G. 1998. 
11 Svensson P-G., Starrin B. 1996. 
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De som intervjuas först arbetar med TNE på Triona och ansvarar för att den 
plattformen följer standarden. Efter de inledande intervjuerna riktas intresset 
mot Banverket, i detta fall personer som är mycket kunniga om Banverkets 
informationssystem. Vidare intervjuas personer på Vägverket för att få en 
inblick och förståelse för NVDB. Personal på Triona som arbetar med TNE-
plattformen intervjuas också för att få en uppfattning om den befintliga 
systemarkitekturen. 
 
Personerna intervjuas en och en eller maximalt två respondenter i taget och 
sträcker sig från en till två timmar för varje intervju. Anteckningar görs med 
papper och penna och direkt efter intervjuerna skrivs ett referat ut. Vi väljer 
att inte använda bandspelare då det erfarenhetsmässigt visat sig vara ett 
klumpigt hjälpmedel. Det tar tid att lyssna av och bilda sig en uppfattning 
om innehållet dessutom verkar det ofta hämmande på respondenternas vilja 
att tala. Det finns visserligen en fara i att bara anteckna men vi bedömer att 
risken för missförstånd etcetera är liten, då intervjuerna och anteckningarna 
alltid görs av två intervjuare. 
 
Dessa intervjuer tillsammans med litteraturstudierna ligger till grund för vår 
kartläggning, perspektiv- och verksamhetsanalys.  
 

2.3 Analysmetod 
Här beskrivs de fem stegen i vår analysmetod. 
 
2.3.1 Kartläggning 
Kartläggning är ett arbetssteg som är hämtat ur metoden Kunskapande.12 
Detta inledande arbetssteg innebär att problemområdet formuleras i en eller 
flera frågeställningar som är preliminära. Arbetssteget innebär även att en 
förståelse skapas för inriktningen av arbetet, bland annat genom intervjuer. 
Intervjuer är, menar vi, de viktigaste verktygen som används för att kunna 
kartlägga verksamheten. Det är även värdefullt att studera vad andra har 
gjort inom området. Man kan bygga vidare på andras arbeten eller på olika 
sätt anknyta till dem. Man kan också undvika att upprepa deras misstag. 
Andras kunskapsarbeten bör givetvis utsättas för en konstruktiv och kritisk 
analys: Vad kan jag använda, och vad finner jag tveksamt så att jag inte vill 
använda det. Inventering av kunskapsläget sker ofta genom litteraturstudier. 
Arbetsmomentet syftar till att få riktning på frågandet; att pröva olika 
frågeställningar och se vad man verkligen är intresserad av. Dessa frågor är 
dock på detta stadium provisoriska och preliminära.13 
 

2.3.1.1 Genomförande 

Vi startar vår kartläggning med att formulera de inledande frågeställningarna 
som vi utarbetat i uppdragsbeskrivningen från Triona och användarfallet från 
Stora Enso. Detta gör vi för att få riktning på det fortsatta arbetet. Våra 
grundläggande frågeställningar utgår från hur vi bör utveckla en 
informationsmodell utifrån användarfallet och vilken arkitekturstrategi som 
är bäst lämpad för den. Våra frågeställningar är:  
                                                 
12 Goldkuhl G. 1998. 
13 Ibid. 
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• Vilken information behöver vi från Banverket och hur ska vi koppla 
samman den med informationen i TNE?  

• Hur ska informationen från Banverket modifieras för att följa 
standarden?  

• Vilken systemarkitekturstrategi är bäst lämpad för ett multimodalt 
orienterat interorganisatoriskt nätverk? 

 
Frågeställningarna omformuleras under projektets gång, framförallt efter 
diskussioner med våra handledare på Triona och Högskolan. 
 
Med utgångspunkt från de inledande frågeställningarna använder vi oss av 
olika typer av datainsamlingar, så som intervjuer och litteraturstudier, för att 
få relevant information. Insamlingen av information görs dels i kurslitteratur 
och dels på Internet. Dokument som hämtas från Internet tas endast från 
myndigheter, högskolor, universitet eller andra erkända organisationers 
webbplatser.  
 
För att skaffa kunskap om nuvarande system på Triona, Vägverket och 
Banverket genomförs ett antal kvalitativa intervjuer med ansvariga personer 
inom respektive område. 
 
2.3.2 Perspektivanalys 
Perspektivanalys är nästa arbetssteg som också hämtas ur metoden 
Kunskapande14. Syftet är att analysera och utveckla antaganden och 
uppfattningar som rör studieområdet samt att granska och utveckla sitt eget 
perspektiv. Syftet är också att diskutera dessa grundläggande begrepp och att 
presentera en referensram som utvecklingsarbetet bygger på. En del av 
analysen innebär även att beskriva och klargöra olika problemställningar och 
innebörden i olika begrepp. I detta arbetssteg är det viktigt att gå in i en 
dialog med andra, eftersom det är mycket svårt att bli varse sitt eget 
seende15. Perspektivanalysen ska fokusera på den egna förståelsen, men i 
denna process kan det vara värdefullt att ta del av andras synpunkter och 
kunskaper. Därför är det bra om analysen görs samtidigt som man studerar 
andra arbeten inom området. Man kan behöva andras kunskaper som 
kontrast till sin egen begränsade förståelse och att ta del av etablerad 
kunskap inom området bidrar förstås till att utveckla den egna förståelsen. 
Perspektivanalys innebär precisering, problematisering och kontextualisering 
av en inledande undran.16 
 
Genom att använda perspektivanalys konstrueras en grund för den kunskap 
som krävs för att genomföra ett examensarbete. 
 

2.3.2.1 Genomförande 

Vårt sätt att utveckla informationsmodellen och arkitekturstrategin bygger på 
ett visst perspektiv på världen. Litteraturstudier och intervjuer ligger till 
grund för den perspektivanalys med begrepp som utgör grunden för vårt 
utvecklingsarbete. I denna fas analyserar vi begrepp som multimodalitet, 

                                                 
14 Goldkuhl G. 1998. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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standarder och systemarkitekturer. De olika delarna i resultatet av 
perspektivanalysen presenteras i kapitel 3, 4 och 5. 
 
2.3.3 Verksamhetsanalys 
Verksamhetsanalys är enligt Axelsson och Goldkuhl ett viktigt 
arbetsmoment för att ta reda på hur den befintliga verksamheten fungerar, 
vilket innefattar att klargöra verksamhetsrutiner, arbetssätt, handlingar, 
aktörer och ansvarsgränser.17 Denna analys dokumenteras i handlings- och 
processgrafer.  
 
Handlingsgrafer möjliggör en detaljerad och utförlig beskrivning av 
verksamheten och dokumenterar den flödesorienterat.18 Verksamhetens 
handlingar beskrivs i form av: 
 

• Aktiviteter 
• Materialflöden 
• Informationsflöden 
• Aktörer 

 
 

 

 
En aktivitet är en konkret handling som utförs i 
verksamheten som analyseras. Till en aktivitet 
kan det höra en plats och en till tre utförare. 
 

 

 

 
Ett informationsobjekt är information eller ett 
meddelande i dokumenterad form, till exempel 
på papper, eller icke dokumenterad form, till 
exempel per telefon. 
 

 

 

 
Material är materiella objekt, till exempel varor. 
Materiel kan innehålla information, till exempel 
varor med följesedel. 
 

 

 

 
Informationsflöde visar samband mellan 
informationsobjekt och aktiviteter. 

 

 

 
Materialflöde visar samband mellan material 
och aktiviteter. 

 

 

 
Lagrad information och material 

Figur 3 Beskrivning av notation för handlingsgraf 

                                                 
17 Axelsson K., Goldkuhl G. 1998. 
18 Ågerfalk P. J. m fl. 2001. 
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Handlingsgrafer kan vara relativt detaljerade och för att göra grova 
översikter har de visat sig vara mindre lämpade.19 Ett alternativ är att istället 
använda processgrafer för att göra en översiktlig beskrivning av 
verksamhetsprocessen. Aktiviteter från handlingsgraferna grupperas då i 
aktivitetssamlingar som tillsammans illustrerar processens flöde. Vidare att 
är det viktigt att tänka på att analysen görs ur ett systemstrukturerings-
perspektiv. Därför bör de delar av verksamheten som berörs av 
systemstrukturering och informationssystemarkitekturen beskrivas noggrant. 
 
Systemarkitekturen ska skapas med utgångspunkt i verksamheten och då är 
det viktigt att ta hänsyn till nödvändiga förändringar. Verksamhets-
förändringar kan därför bli ett resultat av systemstruktureringen, parallellt 
med att en arkitekturstrategi formuleras och realiseras. Resultatet av 
verksamhetsanalysen ska vara en beskrivning av verksamheten så som den 
ser i nuläget, men man måste även ta ställning till hur man vill att den ska 
vara i framtiden.  
 

2.3.3.1 Genomförande 

I den här fasen vill vi få fram vilka behov som leder fram till de krav som 
kommer att ställas på arkitekturstrategin och informationsmodellen (se figur 
4). Dessa krav ska styra framtagandet av en informationssystemarkitektur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 Översikt på verksamhetsanalysen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Ågerfalk P. J. m fl. 2001. 
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Arkitekturstrategi 
För att få en uppfattning om verksamheten följer någon arkitekturstrategi 
idag och i sådana fall vilken, gör vi en karaktärisering och värdering av 
befintliga arkitekturprinciper med utgångspunkt från de idealtypskriterier 
som beskrivs av Axelsson och Goldkuhl.20 Nulägesanalysen grundar sig på 
intervjuer med berörd personal och presenteras i kapitel 3. För att få en 
grund till förslaget på framtida arkitekturstrategi utförs en verksamhets-
analys på användarfallet med hjälp av handlingsgrafer och en behovsanalys 
på KombiTIF21 (se figur 4). Genom att studera dessa områden ser man vilka 
behov och krav de ställer på arkitekturstrategin tillsammans med delar från 
standardens behov. Resultatet av dessa analyser presenteras i kapitel 4. 
 
Informationsmodell 
Förslaget på informationsmodell baseras även det på verksamhetsanalysen 
av användarfallet och dess handlingsgrafer, tillsammans med behovs-
analysen på standarden SS 63 70 0422 samt delar av behoven från KombiTIF 
(se figur 4). Även här utförs intervjuer med berörd personal. Resultatet av 
dessa analyser presenteras också de i kapitel 4. 
 
2.3.4 Utveckling 
Syftet med denna fas är att praktiskt testa de teorier som analyseras i 
perspektivanalysen och koppla ihop dem med kraven från verksamhets-
analyserna. Fasen består av Formulering av framtida arkitekturstrategi och 
Design av framtida systemarkitektur. Med stöd av de analyserna kan en 
framtida arkitekturstrategi, systemarkitektur och informationsmodell 
formuleras på ett välgrundat sätt. Detta innebär att synsätt, principer och 
riktlinjer för den framtida arkitekturen beskrivs i arkitekturstrategin och 
utökningen av TNE: s datamodell beskrivs i informationsmodellen. 
Resultatet av utvecklingsfasen presenteras i kapitel 5. 
 

2.3.4.1 Genomförande 

Formulering av framtida arkitekturstrategi 
När vi får en uppfattning om vilken arkitekturstrategi som TNE-plattformen 
använder sig av idag i samarbetet med Vägverket, så gör vi en analys av den 
befintliga systemarkitekturen. Därefter försöker vi formulera en framtida 
arkitekturstrategi utifrån de idealtypskriterier som vi använder oss av i 
nulägesanalysen. Den arkitekturstrategin ligger till grund för designen av 
den framtida systemarkitekturen och presenteras i kapitel 5. 
 
Design av framtida systemarkitektur 
Vi låter arkitekturstrategin tillsammans med övriga analysresultat ligga till 
grund för designen av den framtida systemarkitekturen. Utifrån strategins 
regler strukturerar vi informationen arkitekturen på konceptuell nivå och 
implementationsnivå och beskriver den i en informationsmodell. Modellen 
över den framtida systemarkitekturen ska användas som underlag vid 
kommande systemutveckling och systemförvaltning och presenteras i  
kapitel 5. 
 
                                                 
20 Axelsson K., Goldkuhl G. 1998. 
21 Banverket 2004. 
22 SIS 2004c. 
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• Konceptuell nivå (informationsmodellen) 
För att få en informationsmodell som är harmoniserad med 
standarden SS 63 70 04, och samtidigt uppfyller de krav som ställs 
från användarfallet, måste dessa dokument studeras noggrant. 
Samtidigt måste den befintliga TNE-datamodellen studeras för att 
utbyggnaden av den ska fungera problemfritt. Vidare beskrivs 
databasens uppbyggnad på en översiktlig nivå, vilket innehåll som 
ska finnas i tabeller och hur järnvägsnätet och vägnätet ska kopplas 
ihop i TNE 

 
• Implementationsnivå (informationssystemarkitekturen) 

Vi utgår från den utvecklade strategins principer och riktlinjer och 
bygger upp informationssystemarkitekturen utifrån dem. Det 
beskrivs hur TNE, BIS och NVDB hänger ihop och hur de olika 
informationssystemen är avgränsade gentemot varandra. I 
avgränsningen beskrivs också hur informationen är fördelad mellan 
de olika systemen. 

 
2.3.5 Utvärdering  
Den sista fasen i vår metod är utvärdering och består av Resultatutvärdering 
och Metodutvärdering. Resultatet av utvärderingen diskuteras i kapitel 6. 
 

2.3.5.1 Genomförande 

Resultatutvärdering 
I denna fas försöker vi karaktärisera vårt resultat och analysera vilken 
kunskap som utvecklats. Detta gäller både resultatet av det teoretiska syftet 
och vårt mål, det vill säga både det vetenskapliga bidraget och det praktiska 
resultatet som ska överlämnas till uppdragsgivaren. 
 
Metodutvärdering 
Vi analyserar den metod vi använder och tar vara på de erfarenheter som vi 
får under utvecklingsarbetet. Detta för att framtida projekt ska kunna dra 
nytta av våra erfarenheter och dra slutsatser från det här arbetet. 
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3. SYSTEMARKITEKTUR 

Enligt vårt syfte ska vi undersöka kraven på en systemarkitekturstrategi som 
passar ett interorganisatoriskt nätverk orienterat mot multimodalitet.  I detta 
kapitel försöker vi först klargöra de olika begreppen inom 
systemarkitekturområdet. Därefter presenteras resultatet av vår 
nulägesanalys på den befintliga systemarkitekturen. 
 

3.1 Systemarkitektur i teorin 
Begreppet systemarkitektur kan förklaras med att det i en organisation ofta 
kommer att finnas flera informationssystem. Mellan dessa 
informationssystem kommer det att finnas relationer som ofta innebär någon 
form av datautbyte. Informationssystemen kommer att ha en avgränsning 
både mot varandra och mot den manuella delen av verksamheten. När man 
talar om en systemarkitektur så är man intresserad av gränser mellan olika 
system och gränser mellan system och omgivande verksamheter. 
 
Begreppet systemarkitektur kan tolkas på många olika sätt. Vissa använder 
begreppet för att beskriva tekniska aspekter, men vi tycker att det är lika 
viktigt att betona de verksamhets- och informationsmässiga aspekterna. 
Axelsson och Goldkuhl definierar systemarkitektur på följande sätt: 
 
”Med informationssystemarkitektur menas hur man inom en organisation 
fördelar information och informationshantering i olika informationssystem 
och därmed avgränsar dessa, samt även hur ansvar för detta fördelas.” 23 
 
Enligt Forsman kan systemarkitekturen delas upp i två nivåer; en 
konceptuell- och en implementationsnivå (se figur 5).24 Den konceptuella 
nivån beskriver arkitekturen på ett mer övergripande sätt i form av 
funktionsbeskrivningar, meddelandestrukturer och informationsmodeller. 
Implementationsnivån visar hur dessa konceptuella beskrivningar har 
implementerats i ett eller flera informationssystem. 
  
           

Funktionsbeskrivningar 
Meddelandestrukturer 
Informationsmodeller 

 
     
    

 
Informationssystemarkitektur 

IT-infrastruktur 
 

Figur 5  Systemarkitekturens två nivåer (Forsman A. 2005) 

 
 
 
 

                                                 
23 Axelsson K., Goldkuhl G. sid 21, 1998. 
24 Forsman A. 2005. 
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3.1.1 Arkitekturstrategi  
För att utföra en planerad strukturering av informationssystem måste det 
finnas principer och riktlinjer för hur det arbetet ska gå till. Därför finns det 
arkitekturstrategier. En arkitekturstrategi består enligt Axelsson och 
Goldkuhl av tre delar; tänkande, riktlinjer för tillvägagångssätt och 
förebild.25 Strategin används vid systemstrukturering för att skapa en 
systemarkitektur (se figur 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6 Relationer mellan de olika begreppen inom systemarkitekturen 

 
Informationen i en systemarkitektur kan vara strukturerad och lagrad på 
olika sätt beroende på vilken arkitekturstrategi man väljer. Det finns ett antal 
olika arkitekturstrategier och här ska vi redogöra för tre ansatser nämligen; 
VerksamhetsBaserad Systemstrukturering (VBS), Datadriven arkitektur-
strategi (IRM) och Interorganisatorisk arkitekturstrategi.  
 
För att beskriva en strategi på enklaste sätt så kan man se det ur ett 
idealtypiskt perspektiv.26 En idealtypisk beskrivning är en förenkling av det 
som studeras där beskrivningen inriktar sig på idealfallet. Det betyder att 
man helt enkelt bortser från all påverkan utifrån och beskriver hur det är 
tänkt att arkitekturen ska se ut i teorin. Anledningen till att göra så är att 
området som beskrivs blir lättare att resonera kring. Likaså när en jämförelse 
av de olika strategierna ska presenteras är det enklare att utgå från 
idealtypiska kriterier, en tabell över sådana visas under avsnitt 3.2.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Axelsson K., Goldkuhl G. 1998. 
26 Ibid. 
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3.1.2.1 VerksamhetsBaserad Systemstrukturering, VBS 

Enligt Axelsson och Goldkuhl är VBS-verksamhetens informations-
försörjning uppbyggd kring en struktur av avgränsade, oberoende och 
samverkande informationssystem. Varje informationssystem är autonomt 
och utvecklat för att stödja en begränsad del av verksamheten; ett 
ansvarsområde. Det förekommer inga gemensamma informationssystem för 
flera verksamhetsfunktioner.27 Man menar att gemensamma resurser alltid 
skapar beroendeförhållanden och oklara ansvarsgränser. 
Verksamhetsfunktionens handlingsfrihet anses öka om funktionen har 
möjlighet att förfoga över samtliga sina resurser. Författarna skriver att det 
därför är av stor betydelse att avgränsningen mellan verksamhets-
funktionernas autonoma informationssystem stämmer överens med 
ansvarsgränserna i verksamheten. I organisationen finns flera enhetsbaserade 
informationssystem istället för ett eller ett fåtal centrala, globala system eller 
databaser. Systemavgränsningen styrs av hur verksamheten är strukturerad i 
olika ansvarsområden och vilka samverkansformer som finns mellan dessa 
funktioner (se figur 7). 
 
Kommunikation mellan autonoma samverkande system kallas för 
meddelandesamverkan. Det innebär ett direkt utbyte av meddelanden enligt 
fördefinierat slag. Meddelandeöverföringen mellan två informationssystem 
kan ske på olika sätt; t ex genom filöverföring, gemensam meddelande-
buffert mellan informationssystemen, lokala kommunikationssystem inom 
varje informationssystem eller separata meddelandehanteringssystem.28 Ett 
meddelande uppdateras inte och lagras inte i någon databas, men det kan 
läggas i en kö. En planerad överföring initieras av det avsändande 
informationssystemet medan en begärd överföring initieras av det 
mottagande informationssystemet. Den enda information som måste vara 
känd vid överföringen är kuvertinformationen, dvs. informationens 
avsändare, mottagare, försändelsetyp, överföringssätt etcetera. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7 Illustration av VBS, den verksamhetsbaserade arkitekturstrategin 

 

                                                 
27 Axelsson K., Goldkuhl G. 1998. 
28 Programator 1991. 
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3.1.2.2 Datadriven arkitekturstrategi, IRM 

Ett synsätt inom IRM-strategin är att man ser informationen som en resurs.29 
Att jämställa informationen med andra resurser innebär att man måste styra 
och administrera informationen på samma sätt som man styr verksamhetens 
andra resurser. Informationen skall planeras, anskaffas och lagras. Detta är 
grunden för den dataadministrativa ansatsen i IRM-strategin. 
 
IRM-verksamhetens informationsförsörjning är uppbyggd kring en eller ett 
fåtal stora och integrerade databaser, som innehåller verksamhetens samlade 
information. Man skiljer mellan centrala databaser och lokala applikationer 
när man betraktar informationssystem inom IRM-strategin.30 
 
Tanken är att data och datastrukturen i en verksamhet utgör grunden för de 
informationssystem som skall stödja verksamheten. Därför måste 
datastrukturen vara relativt stabil. Vissa objekt eller begrepp ska finnas kvar 
även om det sker förändringar i verksamhetens omgivning. Objekt som 
Kund, Faktura och Produkt är exempel på stabila objekt. Man fastställer 
också en gemensam struktur som enligt IRM-strategin skall gälla för hela 
verksamheten. 
 
Strukturen för ett informationssystem kan i grunden beskrivas med två delar; 
en databas och ett antal applikationsprogram (se figur 8). En datamodell 
implementeras i databasen. Från användarens synsätt, kan man komma åt 
information från databasen på två sätt. Genom en direkt sökning i databasen 
eller via lokala informationssystem som alla har tillgång till den 
gemensamma databasen. På detta sätt skiljer man på datalagring och 
databearbetning. Data kan förändras utan att applikationerna behöver ändras 
och samma data kan användas av många olika applikationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8 Illustration av IRM. Sambandet mellan användare, datamodell och 
informationssystem 

 
 

                                                 
29 Axelsson K., Goldkuhl G. 1998. 
30 Ibid. 
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3.1.2.3 Interorganisatorisk arkitekturstrategi. 

Den tredje arkitekturstrategin benämns av Magoulas och Pessi för 
interorganisatorisk. 31 En sådan informationssystemarkitektur grundar sig på 
olika organisationers behov av att samverka och agera på ett samordnat sätt.  
  
Till skillnad från de tidigare strategierna som hanterar arkitekturer inom en 
och samma organisation måste man i denna tänka på att det är 
organisationernas respektive informationssystem som måste samverka och 
utbyta information (se figur 9). Detta leder till vissa konsekvenser:  
 

• Ansvarsförhållanden kan inte hanteras på samma sätt som i de 
tidigare strategierna.  

• Kommunikationen mellan organisationerna blir väldigt viktig. 
• Behandling och förvaltning av information måste diskuteras mellan 

de inblandade organisationerna.  
 
Magoulas och Pessi skriver att man utgår från den Verksamhetsbaserade 
systemstruktureringen (VBS) därför att det finns vissa likheter.32 
Organisationernas informationssystem är självständiga och stöder sin egen 
verksamhet. Organisationen ansvarar också själv för den information som 
hanteras av systemen. Den stora skillnaden är dock att i en 
Verksamhetsbaserad systemstrukturering finns det alltid någon eller några 
som har det övergripande ansvaret för alla olika informationssystem och den 
information som de hanterar. Detta saknas i en Interorganisatorisk 
arkitekturstrategi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9 Illustration av en interorganisatorisk samverkan 

 
 
 
 
 
                                                 
31 Magoulas T., Pessi K. 1991. 
32 Ibid. 
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Magoulas och Pessi tar upp tre olika typer av samverkansformer; Informell 
samverkan, Avtalad samverkan och Samverkan genom koalition.33 Nedan 
beskrivs dessa samverkansformer övergripande.  
 
Informationssystemarkitektur för informell samverkan 
En Informell samverkan sker ofta mellan företag inom samma bransch, där 
man kanske har varor eller tjänster som är säsongsberoende och efterfrågan 
varierar mycket. Företagen samverkar på ett samordnat sätt, men respektive 
organisation är fortfarande självständig. Författarna ser dock vissa negativa 
konsekvenser med att organisationerna fortfarande är självständiga: 
 

• Trögheter när det gäller att förändra existerande relationer mellan 
och rutiner inom de olika organisationerna. 

• Informationssystemarkitekturen kan leda till att organisationerna 
bevakar varandra snarare än att man samordnar sina resurser. 

• Samverkan innebär att respektive organisation ska rapportera in 
data som inte är relevant utifrån det egna behovet. Tidspress och 
andra faktorer leder ofta till att man endast rapporterar in de data 
som uppfyller egna behov 

 
Informationssystemarkitektur för avtalad samverkan 
Till skillnad från den förra formen av samverkan handlar den här mer om ett 
permanent samordnat handlande, t ex mellan en leverantör och en kund. En 
avtalad samverkan betyder oftast åtaganden från båda parter och en mer 
formell hantering av informationen. Dock kan dessa åtaganden betyda en 
del givande och tagande vilket kan ge upphov till inskränkningar i 
respektive organisations självständighet. Formaliseringen kommer att 
påverka sättet att kommunicera och på så sätt få organisationernas rutiner 
att synkroniseras. Detta leder, enligt författarna, fram till ett antal krav: 
 

• Utbytet av information mellan organisationerna måste analyseras 
noggrant. Det måste finnas kompatibla begrepp som ligger till 
grund för kommunikationen. 

• Synkronisering av de samverkande organisationerna kan bli aktuell. 
Det kan exempelvis gälla tidsberoenden. 

• Ansvaret för respektive informationssystem ligger inom respektive 
organisation, medan däremot ansvaret för informationsutbytet 
upprättas genom förhandlingar mellan organisationer. 

• Utformning av informationsbehandling och informationsförvaltning 
baseras på respektive organisations sätt att hantera information och 
är således oberoende av samverkan. Vidare innebär detta att varje 
organisation kan ha sina egna objektmodeller samt att det inte finns 
något behov av integration mellan dessa. 

• Informationsförsörjningen baseras på meddelandeutbyte mellan de 
samverkande parterna. Mottagningsvillkor bestäms av den som tar 
emot information. Hur framgångsrik denna typ av samverkan blir, 
beror i hög grad på hur de inblandade parterna uppfyller sina 
åtaganden. 

 
 
 

                                                 
33 Magoulas T., Pessi K. 1991. 
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Informationssystemarkitektur för organisationer som samverkar 
genom koalition 
Magoulas och Pessi nämner som exempel för den här typen av samverkan; 
affärssamverkan mellan banker i olika länder, samverkan mellan bibliotek 
både inom och utom Sverige, samt samverkan mellan olika aktörer inom 
resebranschen.34 
 
För att den här formen av samverkan ska kunna fungera anser författarna att 
en gemensam begreppskatalog för kommunikation är mycket viktig. I vissa 
fall används samma informationssystem där organisationerna lämnar och 
hämtar information. Då är det viktigt att man på något sätt har datakvalitet. 
En kritisk punkt är dock ansvarsförhållandena, om inte de är klara kan det 
orsaka minskning i effektivitet och samverkanseffekter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Magoulas T., Pessi K. 1991. 
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3.1.2 Systemstrukturering 
En informationssystemarkitektur kan vara resultatet av en 
systemstrukturering, där man använder sig av principer och riktlinjer enligt 
en viss arkitekturstrategi. Med ett processorienterat synsätt kan man säga att 
systemstrukturering är själva processen, där ett antal aktiviteter utförs. 
Arkitekturstrategin är en viktig information som styr hur processen 
genomförs, vars resultat är en informationssystemarkitektur.35 
 
Systemstrukturering kan delas in i två grupper; extern och intern (se figur 
10). Extern systemstrukturering innebär en fokusering på relationerna mellan 
olika informationssystem och inte så mycket på hur det enskilda systemet är 
strukturerat. Med intern strukturering menas hur man internt delar upp 
systemet i olika moduler, vilket innebär ett mera tekniskt och 
konstruktionsmässigt perspektiv, jämfört med ett verksamhetsmässigt 
perspektiv när det gäller den externa struktureringen. Den interna 
systemstruktureringen har till stor del samma syfte som den externa, dvs. den 
syftar till att öka förändringsbarhet och anpassningsbarhet av det enskilda 
informationssystemet.36 För att åstadkomma detta krävs en god intern 
struktur. Detta uppnår man genom att dela in det aktuella informations-
systemet i mindre delar. Dessa delar benämns ofta moduler eller 
komponenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10 Extern kontra intern systemstrukturering 

 
Det finns inga klara gränser mellan den interna och externa strukturen. Var 
gränsen går beror till stor del från vilken nivå man väljer att betrakta 
systemet. Man kan dock säga att den externa strukturen speglar ett 
verksamhetsperspektiv, dvs. hur man använder systemet i verksamheten 
medan den interna strukturen mera fokuserar på ett konstruktionsperspektiv, 
hur det enskilda systemet ska byggas.  
 
I den här uppsatsen fokuserar vi både på den externa systemstruktureringen 
med de verksamhetsmässiga aspekterna, och den interna systemstrukturering 
som kommer att beröras i och med framtagandet av en informationsmodell.

                                                 
35 Segerkvist P-A. 2001. 
36 Ibid. 
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3.1.3 Informationssystemarkitektur 
Axelsson och Goldkuhl har en verksamhetsmässig och organisatorisk syn på 
begreppet systemarkitektur och de talar främst om begreppet informations-
systemarkitektur.37 En viktig del av informationssystemarkitekturen är, 
enligt dem, hur olika informationssystem är avgränsade gentemot varandra. 
Avgränsningen ska beskriva hur informationen och funktionerna är 
fördelade mellan olika system. Informationssystemarkitektur är ett begrepp 
som ska täcka hur man inom en organisation strukturerar datorbaserad 
information och informationshantering.  
 
Även Segerkvist skriver i sin avhandling att avgränsningen mellan 
informationssystemen är viktig.38 Han anser att varje informationssystem är 
en del av en helhet och avgränsningen avgör hur dessa delar förhåller sig till 
helheten. Avgränsningen avser både funktioner och information och deras 
inbördes fördelning mellan olika system.  
 
En informationssystemarkitektur består av applikationer och den information 
dessa applikationer hanterar.39 Information och applikation bildar 
tillsammans ett informationssystem som finns i en verksamhet, och den 
struktur som bildas av samtliga informationssystem utgör verksamhetens 
informationssystemarkitektur. Informationssystemen behöver olika typer av 
tekniska hjälpmedel för att existera. Dessa hjälpmedel är olika typer av hård- 
och mjukvaror, som tillsammans bildar den miljö som informationssystemen 
lever i. Exempel på hårdvaror är datorer och nätutrustning. Exempel på 
mjukvaror är operativsystem, kommunikationsprogramvaror och andra 
programvaror. Man kan se dessa hård- och mjukvaror som en infrastruktur 
och en sammanfattande benämning på dem är IT-infrastruktur  
(se figur 11) .40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 11 Informationssystemarkitekturens delar och kontext (Axelsson K. 1998) 

 
 

                                                 
37 Axelsson K., Goldkuhl G. 1998. 
38 Segerkvist P-A. 2001. 
39 Axelsson K. 1998. 
40 Ibid. 
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Segerkvist betonar hur viktig samverkan mellan informationssystem är, med 
det menas hur systemen kommunicerar med varandra. Samverkan mellan 
system kan enligt honom ske på två olika sätt:  
 

• Databassamverkan 
• Meddelandesamverkan 

 
Databassamverkan innebär att man identifierar viss information som är 
gemensam för flera informationssystem. Dessa system kan både hämta 
information från och lämna information till den gemensamma databasen. 
Meddelandesamverkan innebär att varje system har sin egen databas och 
dessa samverkar genom att skicka meddelanden mellan systemen. 41 
 
Beroende på hur olika informationssystem är avgränsade gentemot varandra 
och hur de samverkar påverkar, enligt Segerkvist, i stor utsträckning 
möjligheterna att utveckla, förändra och använda dem. Även drift och 
förvaltning påverkas av dessa faktorer.  
 
Enligt Axelsson och Goldkuhl är syftet med en väl genomtänkt 
informationssystemarkitektur framförallt att den har hög förändringsbarhet.42 
De menar att det måste vara enkelt att lägga till och förändra i de olika 
informationssystemen utan att det leder till följdeffekter. Det är också viktigt 
att de olika informationssystemen i en organisation kan arbeta tillsammans, 
dvs. att informationssystemen utbyter data på ett kontrollerat sätt och på ett 
sätt som stödjer dessa system. Detta uppnår man med en genomtänkt 
informationssystemarkitektur. Författarna skriver också att en bra 
informationssystemarkitektur gör det möjligt att överblicka systemen och 
förstå var systemgränser går. Detta hjälper systemintressenter att förstå vad 
systemen gör och hur de hänger samman, vilket är bra för att kunna ta rätt 
beslut vid en förändring. En informationssystemarkitektur bör också 
möjliggöra och underlätta att ansvaret för informationssystem kan fördelas i 
organisationen. Det är viktigt att olika informationssystem måste kunna 
utbyta data även om de körs på olika tekniska plattformar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41 Segerkvist P-A. 2001. 
42 Axelsson K., Goldkuhl G. 1998. 
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3.2 Systemarkitektur i praktiken 
Detta avsnitt syftar till att få en inblick i informationshanteringen i och 
mellan Trionas databas Transport Network Engine (TNE) och Vägverkets 
Nationella vägdatabas (NVDB). Därför utför vi en nulägesanalys av 
systemarkitekturen på konceptuell- och implementationsnivå (se figur 5). 
Detta utförs med hjälp av intervjuer med kunnig personal och praktiska 
observationer av verksamheten samt litteraturstudier. Utöver dessa 
nulägesanalyser ger vi en översiktlig beskrivning av Banverkets 
Baninformationssystem (BIS), detta för att BIS ska vara en del av den 
framtida informationssystemarkitekturen.  
 
Resultatet av nulägesanalysen ger en beskrivning av den arkitekturstrategi 
som strukturerar informationen idag i det interorganisatoriska nätverket 
mellan Triona och Vägverket. Den analysen ligger till grund för den 
multimodala arkitekturstrategi vi föreslår i kapitel 5.  
 
 
3.2.1 Resultat av nulägesanalys på systemarkitekturen 
Vägverket har utvecklat en rikstäckande vägdatabas med 
kvalitetsdeklarerade data. Tanken är att databasen ska bli en digital 
infrastruktur som lagrar data enligt svensk standard och ska beskriva hela 
svenska vägnätet. Detta innebär att alla vägar, gator, torg och andra leder 
eller platser som används för trafik med motorfordon ska ingå i NVDB.43  
 
Triona har utvecklat databasen TNE, som idag används som en plattform för 
att läsa in data från NVDB och från skogsnäringen. TNE bygger på ESRI:s 
produkter och funktionalitet för hantering av geografisk information. 
Informationsmodell och datahantering i TNE baseras på internationella och 
svenska standarder. 
 
Samarbetet mellan Triona, Vägverket och skogsnäringen kan ses som ett 
interorganisatoriskt samarbete i ett nätverk. Ett sådant nätverk behöver 
principer och riktlinjer för att strukturera sin systemarkitektur. Detta ska 
beskrivas med hjälp av en arkitekturstrategi.  
 
En arkitekturstrategi är viktig för att kunna strukturera systemen och skapa 
en stabil systemarkitektur som kan strukturera informationen och 
informationshanteringen i TNE och NVDB. Dessutom är det viktigt att 
beskriva hur informationen ska fördelas i de olika informationssystemen och 
därmed avgränsa dessa inom nätverket, samt även hur ansvaret för detta 
fördelas. 
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 Finnhammar B. 2000. 
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3.2.1.1 Strategi för systemarkitekturen 

Här gör vi en rekonstruktion av den arkitekturstrategi som ligger till grund 
för nätverket runt TNE-plattformen. Detta gör vi med hjälp av, vad Axelsson 
och Goldkuhl kallar, en karaktärisering och värdering av befintliga 
arkitekturprinciper med utgångspunkt från idealtypskriterierna44.  
 
Tabellen nedan illustrerar tillämpningen av IRM och VBS på nätverket idag, 
därefter kommer en mer ingående förklaring av varje kriterium. Resultatet 
visar att ingen av strategierna följs helt och hållet, utan delar av båda 
strategierna används i nätverket mellan TNE, NVDB och skogsnäringen. På 
vissa kriterier stämmer varken IRM eller VBS beskrivningar in (se figur 12).  
 

 
Idealtypskriterier 

 
IRM 

 
VBS 

Arkitekturprincip 
 

 
X 

 
X 

Syn på data 
 

 
X 

 
 

Informationssamverkan 
 

  
X 

Ansvar för data, informationssystem och 
informationssystemarkitektur 

 
- 

 
- 

Organisationsstruktur i relation till 
informationssystem 

 
X 

 

Organisations- och verksamhetsförändring i relation 
till informationssystem 

 
- 

 
- 

Samband mellan databaser och applikationer 
 

 
X 

 

Datastrukturering och datalagring 
 

 
X 

 
X 

Förändring kontra stabilitet 
 

 
X 

 
 

Tillgänglighet och spridning av data i verksamheten  
X 

 
X 

Databeskrivning 
 

 
X 

 
X 

Anskaffning av data  
X 

 
X 

Driftmiljöer   
X 

Sårbarhet  
- 

 
- 

Figur 12 Tillämpningen av IRM och VBS på nätverket enligt idealtypskriterier 

 
Om man tittar på Arkitekturprincipen så säger IRM att verksamhetens 
informationsförsörjning ska vara uppbyggd kring ett fåtal stora och 
integrerade databaser. VBS beskriver att verksamhetens 
informationsförsörjning är uppbyggd kring en struktur av avgränsade, 
oberoende informationssystem.45 Båda definitionerna stämmer mer eller 
mindre in på nätverket mellan Vägverket, TNE-plattformen och 
skogsbolaget. Alla tre databaserna integrerar med varandra men kan mycket 
väl också vara självständiga eftersom de i princip är kopior av varandra.  

                                                 
44 Axelsson K., Goldkuhl G. 1998. 
45 Ibid. 
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I Synen på data ses informationen som en gemensam resurs i organisationen 
enligt IRM, vilket stämmer bra in på detta nätverk. Informationen är till stor 
del identisk i alla tre databaserna och uppdatering kan ske mellan dem. 
 
Informationssamverkan sker enligt VBS där informationssystemen 
samverkar med varandra via datoriserade meddelanden, så kallad 
meddelandesamverkan. Denna typ av informationssamverkan används för 
att uppdatera databaserna i detta nätverk. 
 
När det gäller Ansvar för data, informationssystem och 
informationssystemarkitektur så följer arkitekturen vare sig IRM eller VBS.  
 
IRM:s Organisationsstruktur i relation till informationssystem passar bäst 
eftersom informationssystemen ska vara oberoende av organisations-
struktur. Hur organisationerna i Vägverket eller skogsbolaget är 
strukturerade ska inte påverka TNE-plattformen.  
 
På kriteriet Organisations- och verksamhetsförändringar i relation till 
informationssystem finns det inget entydigt svar. 
 
IRM:s många-till-många förhållande mellan databaser och applikationer 
löser bäst Sambandet mellan databaser och applikationer. Man skiljer på 
informationen som resurs och applikationer, då får man en hög grad av 
data/programoberoende. Där är precis på det sättet nätverket är uppbyggt. 
Exempelvis är informationen både i NVDB och i TNE helt oberoende av 
applikationerna som skogsbolaget använder.  
 
I Datastrukturering och datalagring får dubbellagring förekomma enligt 
VBS. Det är också nödvändigt i detta fall eftersom lokal lagring av data 
sker inom varje autonomt informationssystem. Men enligt IRM ska 
databaserna vara väl strukturerade, dvs. de ska innehålla få datatyper och 
normaliserad data och detta är också något som uppnås i det här nätverket. 
 
I kriteriet Förändring kontra stabilitet säger IRM att data och 
datastrukturen ska vara stabil medan informationsbehoven kan förändras 
och det gäller också här. Datastrukturen ska följa standard oavsett vilken 
typ av information som lagras.  
 
Eftersom det endast finns lokala databaser som är kopplade till 
verksamhetsavgränsade informationssystem så blir Tillgängligheten och 
spridning av data i verksamheten begränsad och definierad genom 
sambandsinformation, enligt VBS strategin. Varje informationssystem 
stödjer endast en avgränsad del av nätverket. Men enligt IRM ska 
verksamhetens data vara tillgänglig för vem som helst i verksamheten, dvs. 
att databaser används av personer från olika verksamhetsfunktioner. TNE-
plattformens information är tillgänglig för fler än ett skogsbolag vilket 
betyder att utsökningar kan ske från personer i olika verksamheter, detta gör 
att båda kriterierna passar in. 
 
När det gäller Databeskrivning har TNE-plattformen en central datakatalog 
med definitioner som IRM förespråkar. Men mellan TNE och de två andra 
databaserna så upprättas informationskontrakt som beskriver 
sambandsinformationen mellan de olika databaserna. Detta följer mer VBS-
strategin där man skiljer på sambandsinformation och lokal information. 
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Sammanfattningsvis är det en blandning av de båda strategierna som 
tillämpas i det här fallet. 
 
Enligt IRM ska Anskaffning av data bara ske en gång och då vid källan. 
Detta stämmer väl in på relationen mellan NVDB och TNE, då NVDB idag 
är den enda databasen som anskaffar data. Skogsbolagens databas hämtar 
dels vägdata från TNE, men anskaffar övrig verksamhetsdata direkt från 
andra källor. Detta gör att båda strategierna följs. 
 
VBS säger att det kan förekomma olika Driftmiljöer i en och samma 
verksamhet. Så är även fallet här. 
 
På kriteriet Sårbarhet kan inte respondenterna svara på om det följer någon 
speciell strategi. 
 
Den interorganisatoriska arkitekturstrategin som beskrivs i kapitel 3.1.2.3 är 
inte med i karaktäriseringen eftersom den inte har några idealtypskriterier. 
På många sätt följer strategin VBS, men har vi identifierar även andra 
viktiga kriterier som värderas mot den befintliga arkitekturprincipen. Det 
finns som tidigare beskrivet tre olika former av samverkan och vi identifierar 
i detta nätverk en Avtalad samverkan46. Värderingen av dessa kriterier 
beskrivs i figur 13. 
 
Kriterier för en Interorganisatorisk 
arkitekturstrategi 

 
Ja 

 
Nej 

Ansvarsförhållande 
 

 
X 

 
 

Kommunikation mellan organisationerna  
X 

 
 

Behandling och förvaltning  
X 

 
 

Utbyte av information  
X 

 
 

Figur 13 Tillämpning av Interorganisatorisk arkitekturstrategi på nätverket 

 
Ansvarsförhållandet mellan Triona, Vägverket och skogsnäringen är väl 
uppdelat och alla parter vet vilken information respektive part ansvarar för. 
 
Det finns en Kommunikation mellan organisationerna som sker 
kontinuerligt via telefon och möten.  
 
Behandling och förvaltning av information måste diskuteras mellan de 
inblandade organisationerna. Så sker även här. 
 
I Utbytet av information finns det kompatibla begrepp vid kommunikationen 
eftersom alla parter följer samma standard. 
 
 
 
 

                                                 
46 Magoulas T., Pessi K. 1991. 
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3.2.1.2 Systemarkitekturen på en konceptuell nivå 

NVDB 
NVDB är uppbyggd av två delar; vägnäts- och företeelsemodellen. Den 
innehåller även en modell för att koppla företeelser till vägnätet som kallas 
vägnätsanknytning. Det är genom att knyta information till vägnätet som 
NVDB blir användbart för fler aktörer. 47 
 
Vägnätsmodellen (VägMod) är en grundläggande del i Vägverkets 
informationssystem som hanterar Sveriges vägar.  De har beslutat att 
använda en gemensam vägnätsmodell för att alla system som hanterar vägar 
och vägnät ska kunna använda den gemensamma modellen, på detta sätt 
effektiviseras utbytet och samordningen av data som rör vägnätet.48 
 
VägMod beskriver hur vägen sträcker sig genom landskapet, dess geometri, 
och hur vägarna hänger ihop, dess topologi. Vägens geometri representeras 
med en linje som kallas referenslinje. Referenslinjen i sig är uppbyggd av en 
serie kortare raka linjer som löper mellan koordinatsatta punkter. Vägnätets 
topologi byggs upp av så kallade nätelement; nod och länk.49 
 
Nod är en punkt som representerar en vägkorsning mellan två eller flera 
vägsträckor eller ett vägslut. Länk är en förbindelse som finns mellan två 
noder (se figur 14).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 14 Sambandet mellan länk och nod 

 
Företeelser beskrivs i NVDB som olika egenskaper som gäller för vägar.50 
Det kan vara ett föremål, en händelse, ett beslut eller trafikregler. En 
företeelse är uppbyggd av två delar; en beskrivning av företeelsen som görs 
med ett eller flera attribut och en lägesangivelse som gör att företeelsen 
knyts till vägnätet. 
 
Vägnätsanknytning av företeelser görs när läget för en företeelse ska knytas 
till vägnätet. Det sätt som en företeelse kan knytas till vägnätet anges genom 
dess utbredning. Företeelsen kan ha en eller flera utbredningar och varje 
utbredning pekar på en specifik länk eller nod. De typer av utbredningar som 
förekommer är:51 
 
 
 

                                                 
47 Finnhammar B. 2000. 
48 Nilsson A., Hallberg K. 2001. 
49 Finnhammar B. 2000. 
50 Ibid. 
51 Andersson T. 2001. 

 
 
 
                               Länk 
 
 
                                        Nod 
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• Linjeutbredning - Utbredningen är knuten till en eller flera sträckor 
på en länk. 

• Nodutbredning - Utbredningen är knuten till en eller flera noder. 
• Punktutbredning - Utbredningen är knuten till en eller flera punkter 

på en länk. 
• Svängutbredning - Utbredningen är knuten till en nod och beskriver 

en möjlig sväng från en länk till en annan länk via en nod. 
• Vägutbredning - Utbredningen är knuten till en väg med ett visst 

namn eller vägnummer och är en variant av linjeutbredning. 
 
Generella regler för linje- och vägutbredningar är att när en utbredning 
registreras anges alltid start och slut. En företeelse kan gälla för trafik i 
enbart en färdriktning. Detta markeras genom att företeelsen får en riktning, 
det vill säga den riktning som är giltig för företeelsen, och den anges alltid i 
förhållande till länkens riktning.52 
 
Transport Network Engine 
Trionas informationsmodell heter TNE.Core och beskriver databasmodellen 
på en översiktlig nivå. Modellen är uppdelad i tre delar; nätmodell, 
företeelsemodell med datakatalog och modell för uppdateringar.53  
 
Nätmodellen i TNE liknar både VägMod54 (se figur 14) och det som kallas 
portkonceptet i Standarden SS 63 07 0455 (se avsnitt 4.1.2.1). Vissa 
anpassningar har dock gjorts för att passa i ett generellt GIS-system. 
Vägnätet byggs upp av noder och länkar där sambanden emellan dessa är 
kända.  
 
TNE_RefLink 
En länk anger en specifik vägsträcka som kan vara en del av en hel väg och 
heter TNE_RefLink. Varje länk startar i en nod och slutar i en annan, därmed 
har länken också en riktning Denna tabell (se figur 15) svarar mot 
NW_RefLink i SS 63 70 04 och ReferensLänk i NVDB-modellen. Tabellen 
realiseras som en så kallad Feature i ArcGIS. 
  
Namn Typ  Anmärkning 
Length 
 

Double (attribut) Specificerar uppmätt  eller 
överenskommen längd 

FixedLength 
 
 

Boolean (attribut) Indikator som anger om 
referenslänkens angivna längd i 
fältet length ska bibehållas när 
dess geometri ändras 

Direction 
 

Int (attribut) Geometrins riktning i förhållande 
till denna referenslänk 

Figur 15 Tabellen TNE_RefLink 

 
 
 
 
 
 

                                                 
52Andersson T. 2001.  
53 Nilsson A. 2005. 
54 Nilsson A., Hallberg K. 2001. 
55 SIS 2004c. 
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TNE_RefNode 
En nod anger ändarna på en länk och varje nod är koordinatsatt. Tabellen 
TNE_RefNode (se figur 16) svarar mot NW_RefNode i SS 63 70 04 och 
NätNod i NVDB-modellen. Även denna tabell realiseras som en så kallad 
Feature i ArcGIS. 
  
Namn Typ  Anmärkning 
From_Date 
 

Date (attribut) Det datum från vilket noden är 
giltig 
 

To_Date 
 

Date (attribut) Det datum från vilket noden ej 
längre är giltig 
 

Figur 16 Tabellen TNE_RefNode 

 
Företeelsemodellen följer både modellen i NVDB och Standarden SS 63 70 
0656 (se kapitel 4.1.2.2). I och med anpassningen till ESRI:s ArcGIS-miljö så 
har vissa modifikationer gjorts för att på ett enkelt sätt kunna hantera 
företeelsedata på kartan. En företeelse är ett föremål eller händelse som kan 
knytas till väg- eller järnvägsnätet. Precis som i NVDB har inte heller dessa 
företeelser någon geometri. För företeelseförekomster utnyttjas en speciell 
teknik som i ArcGIS kallas för events, vilket är en funktion som knyter 
geometri till företeelsedata. Företeelsemodellens datakatalog innehåller 
tillräckligt med information för att systemet ska kunna hantera 
kommunikationen med NVDB. 
 
Modellen för uppdateringar gör det möjligt att synkronisera TNE mot till 
exempel NVDB på ett kontrollerat sätt. Den innehåller två tabeller där det 
finns information om uppdateringar och transaktioner enligt Standard SS 63 
70 0757 (se kapitel 4.1.2.3). 
 
Baninformationssystemet 
Baniformationssystemet, BIS, skapades för att underlätta lagring, 
bearbetning, analys och presentation av data om järnvägen. Det kan vara 
data om fysiska anläggningar som trafikplatser, kurvor, broar, sliprar, växlar, 
signaler, tavlor, plankorsningar och andra järnvägsspecifika objekt men 
också data som exempelvis olycksplatser. Systemet är också ett hjälpmedel 
vid verksamhetsområden som budgetering och projektering.  
 
Referenssystemet i BIS bygger på noder och länkar men följer ingen svensk 
standard. Noderna representerar olika objekt som exempelvis en växel eller 
en station, medan länkarna utgör järnvägen som går mellan två noder. Varje 
länk är försedd med banregion, banområde, bandel och spårnummer för att 
sökningar ska kunna göras i databasen. Länkarna har ingen noggrann 
geometri då de inte följer järnvägens utbredning utan bara går rakt mellan de 
noder de sammanbinder. Syftet med de kartpresentationer systemet skapar är 
att man ska se hur järnvägsnätet hänger ihop och var olika anläggningar är 
placerade.58 
 

                                                 
56 SIS 2004a 
57 SIS 2004b. 
58 Norman P-E. 2005-04-18 
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3.2.1.3 Systemarkitekturen på implementationsnivå 

Informationsflödet delas in i tre delar. NVDB får sin information från många 
system såväl inom Vägverket som utifrån, exempelvis Vägverkets egna 
underhållssystem och även från kommunernas lokala vägdatabaser. Den 
informationen samlas in och lagras i NVDB.  
 
Figur 17 beskriver Informationsflödet runt TNE plattformen som den kan se 
ut. Detta exempel beskriver den arkitektur runt TNE som skogsnäringen 
använder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17 Nulägesanalys av informationsflödet runt TNE plattformen 

 
Utifrån informationsflödesbeskrivningen kan vi identifiera tre stora 
databaser som ingår i arkitekturen; NVDB, TNE och skogsbolagens egna 
lokala databaser. Vi ser de som tre delar i ett nätverk.  
 
TNE-plattformens databas är en förenklad kopia av NVDB, det mest 
grundläggande datat om vägnät och företeelser har hämtats in i TNE. 
Därefter sker uppdateringar via ett gränssnitt. Utifrån TNE kan nu de stora 
skogsbolagen hämta den information de behöver till sina lokala databaser. 
De bygger sina informationssystem på data från TNE men de lagrar det i 
sina egna lokala databaser. Skogsbolagen har också möjlighet att uppdatera 
TNE om någon information saknas eller är felaktig. Kopplingen mellan TNE 
och skogsbolagens databaser är också standardiserad för att det ska vara 
möjligt att skicka information både till och från TNE.  
 
Gränssnitten 
Gränssnittet mellan NVDB och TNE bygger på två olika sätt att skicka 
information; XML-format eller ett lokalt binärt NVDB-format. I nuläget 
används enbart det lokala NVDB-formatet. TNE anropar en webbservice 
som hämtar information om uppdateringar i form av binära filer. 
Informationen i filerna läggs i en tabell i TNE. I informationen ingår vilken 
data som har uppdaterats, vilken typ av förändring som gjorts och vem som 
har utfört den. Gränssnittet mellan TNE och skogsbolagen fungerar på 
samma sätt. 

Informationsflödet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Gränssnitt                Gränssnitt 

 
TNE 

 NVDB 

SKOGS 
BOLAG 

SKOGS 
BOLAG 
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4. MULTIMODALITET 

Enligt vårt mål ska vi utveckla en informationsmodell som följer svensk 
standard och som beskriver ett transportnät som stödjer multimodala 
transporter. I detta kapitel försöker vi först klargöra begreppet 
multimodalitet och vilken inverkan det kommer att ha på vår 
informationsmodell.  Därefter beskriver vi KombiTIF och vårt användarfall 
samt presenterar resultatet av våra analyser på dessa. 
 

4.1 Multimodalitet i teorin 
Enligt Dahlbom beskriver modalitet människors rörelsemönster.59 I grunden 
kan vi antingen vara stationära eller mobila. En lastbilschaufför som färdas 
längs vägarna och transporterar gods är mobil medan en arbetare på ett lager 
anses stationär även om personen rör sig inne bland godset. Multimodalitet 
blir således många rörelsemönster. 
 
4.1.1 Multimodala transporter 
”Begreppet multimodala transporter innebär planering för, genomförande 
av och uppföljning av transport av personer eller gods där flera 
transportslag är inblandade.”60 
  
Av alla transporter som sker i Sverige och i världen är det inte många som 
går direkt från källa till sänka (målet). Majoriteten av allt gods måste samlas 
och omlastas på flera punkter innan slutdestinationen är nådd. Gods måste 
inte bara byta lastbärare som från container till flak, utan också byta 
transportslag, exempelvis från tåg till lastbil. En sådan transportkedja 
benämns som kombinerad transport eller multimodal transport.61 Det är 
naturligtvis inte så att det enbart handlar om godstransporter när man pratar 
om multimodalitet, persontransporter kan också vara multimodala. Ett 
exempel kan vara att en person åker buss till stationen och därifrån tåg 
vidare till slutdestinationen. Men eftersom vi i den här uppsatsen valt att 
koncentrera oss på godstransporter kommer vi inte att fördjupa oss mer i 
persontransporter. 
 
Enligt Woxenius innebär ett multimodalt transportsystem att olika typer av 
fordon och hanteringsutrustningar ingår och att dessa normalt opereras av 
olika aktörer.62 Ett generellt multimodalt transportsystem kan då beskrivas 
som i figur 18. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 Dahlbom B. (eds.) 2000. 
60 Banverket sid.3, 2004. 
61 Woxenius J. 1998. 
62 Ibid. 
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Figur 18 En generell modell över ett multimodalt transportsystem. 
(Mekanisten,1998) 

 
Godset fraktas från källan till målet, eller sänkan. Transportkedjan delas upp 
i länkar, som exempelvis kan vara en sträcka på väg eller järnväg, och 
omlastningsnoder eller terminaler där godset byter lastbärare och trafiknät. 
Varje terminal har också resurser som är till hjälp för att flytta godset från 
olika lastbärare, till exempel traverser, lyftkranar och truckar. 
 
4.1.2 Svensk standard  
ISO som är en erkänd internationell standardiseringsorganisation definierar 
begreppet standard enligt följande: 
 
”Standard är ett dokument, upprättat i konsensus och fastställt av erkänt 
organ, som för allmän och upprepad användning ger regler, riktlinjer eller 
kännetecken för aktiviteter eller deras resultat i syfte att nå största möjliga 
reda i ett visst sammanhang.”63 
 
Standardisering inom informationshantering och IT handlar om att skapa 
regler och metoder som underlättar en säker hantering av information, vilket 
är till nytta för såväl enskilda medborgare som näringsliv och offentlig 
sektor. Standarder inom informationshantering och IT bidrar till att skapa en 
miljö för att utveckla tjänster som leder framåt och som bidrar till ekonomisk 
och social utveckling. 
 
Woxenius skriver att en av de trösklar som måste hanteras när nya 
transportsystem ska utvecklas är vikten av att följa en standard.64 Speciellt 
viktigt blir det då det ska utvecklas multimodala transporttjänster, eftersom 
information måste hämtas från många olika håll.   
 
Informationen i TNE-plattformen följer svensk standard för väg- och 
järnvägsnät, SS 63 70 0465, som vi beskriver nedan. Vidare används också 
standard för företeelsehantering, SS 63 70 0666, och standard för 
förändringshantering, SS 63 70 0767, som även de beskrivs - men på en 
mycket övergripande nivå.  

                                                 
63 SIS 1998. 
64 Woxenius J. 1998. 
65 SIS 2004c. 
66 SIS 2004a. 
67 SIS 2004b. 
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4.1.2.1 SS 63 70 04 

Genom att standardisera informationen om väg- och järnvägsnät sparar det 
tid och pengar för dem som utvecklar, producerar och använder vägrelaterad 
data. SIS-standarden SS 63 70 0468 är en standard som ska underlätta utbyte 
av information mellan olika aktörer. Det är viktigt, enligt standarden, att på 
ett enhetligt sätt kunna beskriva och betrakta både järnvägs- och vägnätet. 
Standarden beskriver hur informationen om väg- och järnvägsnät ska se ut 
och hur de olika näten knyts ihop i grundläggande begrepps- och 
informationsstrukturer. Standarden fokuserar på överföring av dessa 
informationsmängder mellan olika system. Standarden innehåller 
konceptuella beskrivningar och riktlinjer som ligger till grund för hur 
tjänster och informationssystem, som använder väg- och 
järnvägsinformation bör vara utformade, den innehåller t ex klassdiagram, 
objekt- och informationsmodeller. Standarden ligger till grund för bl a den 
heltäckande nationella vägdatabasen, NVDB. Under hösten 2004 gavs en 
preliminärversion av standarden ut. Det innebär att standarden inte är 
fastställd men att en preliminär utgåva av dokumentationen samt dess 
applikationsscheman och XML-scheman finns tillgängliga. Standarden 
beräknas vara klar 2005. Den nya versionen kommer att få beteckningen SS 
63 70 04-1, Utgåva 1. 
 
I bilden som beskriver nätmodellen69 (se figur 19) definieras de 
grundläggande begreppen där vissa förutses vara användbara för andra nät 
än väg och järnväg. Standarden SS 63 70 04 och dess begreppsdefinitioner 
omfattar dock endast väg- och järnvägsnät. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 19 Grundläggande nätmodell (SIS sid 6, 2004c) 

 
                                                 
68 SIS 2004c. 
69 Ibid. 
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Standarden SS 63 70 04:s tillämpning i verksamheten dokumenteras i två 
huvuddelar70 (se figur 20): 
  

• Begreppsmodell – som beskriver begrepp, deras egenskaper och 
inbördes relationer. 

• Tillämpningsmodell – är en informationsmodell för ett visst 
tillämpningsområde som även innehåller verksamhetsbegrepp. Den 
kan konkretiseras för dataöverföring i en dataöverföringsmodell på 
alternativa sätt.  

 
Tjänstegränssnitt och databasschema är olika sätt att implementera en 
tillämpningsmodell. Dataöverföringsmodellen är en modell som tekniskt 
specificerar dataöverföring, inklusive filformat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 20 Figur över standardens innehåll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70 SIS 2004c. 
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Begreppsmodell 
I Begreppsmodellen förklaras innebörden av centrala begrepp såväl som 
egenskaper och relationer inom tillämpningsområdena väg- och järnvägsnät. 
Nedan visas några figurer för att bidra till förståelse av begreppen.71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 21 Begreppsschema - trafikslag och trafiknät (SIS 2004c) 

 
Figur 21 beskriver några av de grundbegrepp som standarden tar upp. 
Passagerare eller gods ombord på ett trafikelement kan byta trafikelement 
och därmed byta till annat trafikslag. Till exempel kan en passagerare stiga 
av bussen och fortsätta med lokaltåget. Trafikslagen kan trafikera samma 
eller olika trafiknät. Byte av trafikelement kan också ske inom samma 
trafikslag, till exempel från en buss till en annan.72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 22 Begreppsschema - byte mellan trafikslag (SIS 2004c) 

 

                                                 
71 SIS 2004c. 
72 Ibid. 
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Figur 22 visar på ett sätt att knyta ihop två olika trafiknät. Med hjälp av 
begreppen bytesplats och terminal beskrivs hur personer eller gods kan byta 
både trafikslag och trafiknät. En nätkomponent från varje trafiknät tillhör 
varsin bytesplats inom sitt eget nät, dessa två bytesplatser kopplas sen 
samman i en terminal (se figur 23).73   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 23 Illustration av bytesplats och terminal (SIS 2004c) 

 
Företeelser är föremål eller händelser som kan knytas till väg- eller 
järnvägsnätet.74 Parkeringsplats, stationsbyggnad och bullervall är exempel 
på fysiska företeelser. Egenskaper för någon del i nätet är en annan typ av 
företeelse. Exempel på det kan vara vägbredd, spårvidd, belysning eller 
elektrifiering. Händelser såsom olycka och regler såsom lokal trafikföreskrift 
klassas också som nätanknutna företeelser. Företeelsemodellen är enligt 
standarden SS 63 70 0475 uppbyggd som figur 24 visar. Det finns ett par 
”huvudgrupper” av företeelser som sedan specificeras och knyts till en 
nätkomponent eller till ett helt nätsystem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 24 Begreppsschema - princip för nätanknytning av företeelser (SIS 2004c) 

                                                 
73 SIS 2004c 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
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                                     är knuten till 0:M 
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Enligt standarden är det viktigt att använda sig av tidsversioner inom ett 
trafiknät (se figur 25).76 Trafiknäten förändras fortlöpande, nya trafiknäts-
objekt tillkommer och gamla försvinner eller förändras, till exempel 
nätkomponenter, nätanknutna företeelser, bytesplatser och terminaler. 
 
När ett trafiknätsobjekt förändras är det inte bara just det specifika objektet 
som påverkas, utan det kan också påverka de andra trafiknätsobjekt som det 
ansluter eller anknyter till. De befintliga men påverkade objekten uppträder 
efter förändringen i en ny tidsversion. Det är förändringar i objektdata, dvs. 
allt det som beskriver ett trafiknätsobjekt i form av attribut och samband 
med andra objekt som ger upphov till en ny version.77 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 25 Begreppsschema - tidsversion av trafiknätsobjekt (SIS 2004c) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
76 SIS 2004c. 
77 Ibid. 
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Tillämpningsmodell 
Tillämpningsmodellen specificerar innehåll och struktur i en datamängd (se 
figur 20). Den förmedlar korrekt förståelse av data som finns i en 
informationsmodell. Tillämpningsmodellen är inte anpassad till någon 
särskild hård- eller mjukvara. För att underlätta utbyte och samarbete på ett 
internationellt plan är namnsättningen på engelska. Tillämpningsmodellen 
uttrycks i det grafiska modelleringsspråket Unified Modeling Language 
(UML) och redovisas i ett antal klassdiagram och klassbeskrivningar.78 
 
Figur 26 är ett klassdiagram över vägens och järnvägens nätmodell. 
Begreppet nätelement representerar en nätknut (NW_Node) eller referenslänk 
(NW_RefLink) i ett nät. Ett nätelement svarar mot en nätkomponent i 
begreppsmodellen men är utökad till att också omfatta referenslänkar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 26 UML-diagram över NW_Node och NW_RefLink (SIS 2004c) 

  
En nätknut (NW_Node) är en plats där det är möjligt att byta nätförbindelse 
eller vända. Nätknuten representerar en punkt i slutet av en väg- eller 
järnvägssträcka eller en korsning mellan två eller flera väg- eller 
järnvägssträckor. Attributinnehållet i klassen NW_Node är inte specificerat i 
standarden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
78 SIS 2004c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NW_NetElement
<<Abstract>>

NW_Node NW_Edge
+ length : NW_Length
+ fixedLength : Boolean
+ direction[0..1] : NW_Direction

NW_RefLink
+ length : NW_Length
+ fixedLength : Boolean
+ direction : NW_Direction
+ nextFreePortNumber [0..1] : Integer
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NW_RefLink  
En Referenslänk är en sammanhängande sträcka i ett väg- eller järnvägsnät 
som är öppet för trafik vid ett och samma tillfälle. Referenslänken kan utgöra 
en del av ett indirekt referenssystem79 som för att kunna nyttjas av många 
och under lång tid bör vara så stabilt som möjligt.  
 
Namn Typ  Anmärkning 
Length 
 

Double (attribut) Specificerar uppmätt  eller överenskommen 
längd 

FixedLength 
 
 

Boolean (attribut) Indikator som anger om referenslänkens 
angivna längd i fältet length ska bibehållas när 
dess geometri ändras 

Direction 
 

Int (attribut) Geometrins riktning i förhållande till denna 
referenslänk 

Figur 27 Klassen NW_RefLink 

 
Figur 28 innehåller ett diagram över klasser som möjliggör förflyttning av 
trafikelement, passagerare och gods inom eller mellan olika nät. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 28 UML-diagram över NW_Terminal och NW_ExchangePoint (SIS 2004c) 

 
NW_Terminal 
NW_Terminal representerar begreppet terminal och definierar var 
passagerare eller gods kan byta trafikslag. Trafikslagen kan trafikera samma 
eller olika nät. Omstigning kan också ske inom samma trafikslag, t ex från 
en buss till en annan. 
  
Namn Typ  Anmärkning 
Name 
 

String (attribut) Namn för terminalen 

Description 
 

String (attribut) Beskrivning av terminalen 

ExchangePoints String (association) Definierar bytesplatserna för en terminal. 
Minst två bytesplatser måste anges. 

Figur 29 Klassen NW_Terminal 

 
                                                 
79 Se begreppslista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- läget är en nod eller punkt på länk
location.oclIsKindOf(NW_NodeExtent) or 
location.oclIsKindOf(NW_PointExtent)

NW_Extent
(from Net Extents)

<<Abstract>>NW_Terminal
+ name : CharacterString
+ description : CharacterString

NW_ExchangePoint
+ name : CharacterString

0..1

1

0..1 +location

10..1

2..n

0..1 +exchangePoints

2..n

NW_ValidTerminal
+ validPeriod : NW_Period

NW_ValidExchangePoint
+ validPeriod : NW_Period

NW_Object
(from General Update Model Connections)

<<Abstract>>
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NW_ExchangePoint 
En terminal binder ihop ett antal bytesplatser som beskrivs i klassen 
NW_ExchangePoint. Begreppet bytesplats representerar en plats där 
passagerare eller gods kan byta till annat trafikelement. Exempel på 
bytesplats är en avstigningsplats för buss eller tåg eller en godsmottagnings-
plats. Läget för bytesplats skall vara en nätknut eller en punkt på ett 
linjeelement. 
 
Namn Typ  Anmärkning 
Name 
 

String (attribut) Namn på bytesplatsen, t.ex. 
hållplatsbeteckning 

Location 
 

String (association) Definierar läget för en bytesplats på ett 
nätelement  

Figur 30 Klassen NW_ExchangePoint 

 
NW_Period 
Begreppet tidsperiod definieras av en start- och sluttidpunkt i klassen 
NW_Period. Någon av dem eller båda skall anges. Terminal och Bytesplats 
ärver klasserna NW_ValidTerminal och NW_ValidExchangePoint, som i sin 
tur refererar till NW_Period för att få en tidsversion på de objekten.  
 
Namn Typ  Anmärkning 
Begin 
 

String (association) Tillhandahåller ett värde som tolkas som 
starttidpunkt.  

End 
 

String (association) Tillhandahåller ett värde som tolkas som 
sluttidpunkt. 

Figur 31 Klassen NW_Period 

 
NW_ValidTerminal 
Namn Typ  Anmärkning 
validPeriod 
 

Tidsperiod (attribut) Från- resp. tilldatum då terminal med 
giltighetstid gäller. 

Figur 32 Klassen NW_ValidTerminal 

 
NW_ValidExchangePoint 
Namn Typ  Anmärkning 
validPeriod 
 
 

Tidsperiod (attribut) Från- resp. tilldatum då bytesplats med 
giltighetstid gäller 

Figur 33 Klassen NW_ValidExchangePoint 
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4.1.2.2 SS 63 70 06 

Denna  grundstandard  behandlar  ett  katalogbaserat    angreppssätt   för   att 
representera och  överföra data  om företeelser som har kopplingar till  bland 
annat väg- eller järnvägsnät.80  
 
Den kompletterar existerande tillämpningsstandarder inom geografisk 
information genom att använda en typoberoende objektmodell. I en 
typoberoende objektmodell finns inte företeelser av något specifikt slag 
uttryckligen modellerade. Det gör det möjligt att konstruera en modell och 
att bygga tillämpningsprogram utan att känna till alla de objekttyper som kan 
komma att hanteras. Objektmodellen kan representera förändringar över 
tiden hos företeelsers egenskaper. Det innebär att den digitala 
representationen av företeelser kan förekomma i flera versioner som är 
åtskilda av tiden. Varje version representerar en avgränsad tidsperiod under 
vilken företeelsen ser ut på ett visst sätt.81 
 
För att kunna förstå informationen och för att kunna hantera objekt av olika 
typ på olika sätt behövs även en objekttypskatalog vilket är en förteckning 
över alla objekttyper som ska kunna hanteras av tilllämpningen. Objekttyper 
och värdedomäner som definierats och katalogiserats enligt standarden utgör 
katalogposter i katalogen. När katalogen finns tillgänglig kan varje objekt 
referera till den objekttyp i katalogen som utgör dess typdefinition. Två 
viktiga klasser över företeelser är FI_FeatureInstance och 
FI_FeatureTimeVersion vilka beskrivs i figur 34 och 35. 
 
FI_FeatureInstance 
Namn Typ  Anmärkning 
typeOf 
 
 

Object (attribut) Attributvärdet är en referens till en unik objekttyp 
med hemvist i en unik objekttypskatalog.  
 

Figur 34 Företeelseklassen FI_FeatureInstance 

 
FI_FeatureTimeVersion 
Namn Typ  Anmärkning 
valid 
 

Date (attribut) Attributet definierar tidsversionens giltighet i 
tiden.  

Properties 
 
 

String 
(associationsroll) 

De attribut och samband som representerar 
företeelsens egenskaper 

OwnerOfTime 
Versions 
 

Object 
(associationsroll) 

Det objekt med historik som objekttidsversionen 
tillhör. 

Figur 35 Företeelseklassen FI_FeatureTimeVersion 

 
En preliminär version av standarden finns ute nu, men den fullständiga 
versionen är fortfarande under utveckling och beräknas bli klar under 2005. 
 

                                                 
80 SIS 2004a. 
81 Ibid. 
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4.1.2.3 SS 63 70 07 

Denna grundstandard beskriver transaktioner för att ta bort, lägga till eller 
uppdatera datamängder.82  
 
Standarden innehåller en resursmodell, den specificerar det innehåll och den 
struktur som tillförs en datamängd när förändringsproblematiken beaktas. 
Modellen syftar till att etablera en gemensam och korrekt förståelse för 
representation av förändring. Resursmodellen är implementationsoberoende, 
dvs. den innehåller inga konstruktioner som gör den anpassad till någon 
särskild teknik för datalagring, hård- eller programvara.83 
 
Förändringshantering ställer krav på det neutrala dataformatet som 
transporterar data mellan applikationer. Varje element måste märkas med 
uppgifter om vilket slags förändring det genomgått. Förändringshantering 
ställer vidare stora krav på applikationer att logga alla förändringar som sker 
i databasens innehåll. Dessutom krävs att objekt kan identifieras unikt och 
globalt. Det är inte tillräckligt att ett objekt är unikt identifierat i ett system 
eller i en fil. Denna standard har just de egenskaper som krävs för att få med 
den här informationen. Standarden är dock fortfarande under utveckling och 
beräknas bli klar under 2005 men en preliminär version finns redan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
82 SIS 2004b. 
83 Ibid. 
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4.2 Multimodalitet i praktiken 
Detta avsnitt syftar till att få en inblick i KombiTIF och beskriva 
användarfallet. Vi utför en behovsanalys på KombiTIF och en verksamhets-
analys på användarfallet. Detta utförs med hjälp av intervjuer med kunnig 
personal och litteraturstudier.  
 
Resultatet av behovs- och verksamhetsanalysen ställer krav på arkitektur-
strategin och informationsmodellen utifrån ett multimodalt transport-
perspektiv. Dessa förslag presenteras i kapitel 5. 
  
4.2.1 KombiTIF 
KombiTIF står för Kombinerade transporter, elektronisk Informations 
Försörjning. KombiTIF är ett avslutat projekt, styrt av Banverket på uppdrag 
av Näringsdepartementet, vars mål var att ta fram en gemensam strategi och 
handlingsplan för trafikverken i Sverige.84 Syftet var att förbättra 
informationsförsörjningen via informationsteknologi (IT) vid kombinerade 
transporter. I projektet ingick medarbetare från Vägverket, Luftfartsverket, 
Sjöfartsverket, Rikstrafiken och Banverket. Som stöd har de haft en 
referensgrupp med representanter från branschorganisationer, företag och 
universitet där alla transportslag varit representerade. Den planerade effekten 
var, enligt slutrapporten, att genomförandet av kombinerade transporter både 
för personer och gods skulle underlättas och effektiviseras.  
 
Utifrån detta har projektet formulerat den vision som det är önskvärt att 
verken strävar mot: 
 
”Trafikverken ska - enskilt, tillsammans och i samverkan med andra aktörer 
- med hjälp av information medverka till att skapa goda förutsättningar för 
hållbara transporter för medborgare och näringsliv.”85 
 
Rapporten visar på punkter som måste åtgärdas för att uppnå en gemensam 
strategi och förbättra informationsförsörjningen vid kombinerade 
transporter:86 
 

• Det finns ett flertal standarder för format och gränssnitt inom de 
olika transportslagen, men bara ett fåtal är gemensamma för flera 
transportslag. 

• Informationsutbytet och samverkan mellan de olika trafikverken 
måste förbättras. Trafikverken bör själva utbyta data och 
information, så att man bl a är överens om hur data ska 
tillhandahållas ut till marknaden. 

• Informationskedjan bör utredas, så att de olika rollerna identifieras 
och så att de olika aktörerna kan hitta sin roll. Gränssnitten mellan 
de olika rollerna i informationskedjan bör också definieras, så att 
dessa kan standardiseras så långt det är möjligt. Genom att aktörer 
hittar sina roller och kan fokusera på det man är bra på, så fås i 
längden ett effektivare dataflöde från källa till användare. 

                                                 
84 Banverket 2004. 
85 Banverket sid 14, 2004. 
86 Banverket 2004. 
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• Utifrån informationskedjan kan ett antal nivåer av en så kallad arena 
byggas upp. Från de olika nivåerna av en arena ska de flesta 
datamängder kunna nås. I uppbyggnaden av en arena är 
användningen av standarder av största betydelse. 

• Data om infrastrukturen ska finnas tillgänglig från respektive verk, 
vilket innebär för järnvägen att ett kund- och operatörsanpassat 
järnvägsnät, ibland kallat tidtabellnät, tillhandahålls ut till 
marknadens aktörer på ett standardiserat sätt. 

• Möjligheterna att samutnyttja data från olika aktörer ska förenklas.    
Detta gäller både inom ett transportslag och mellan de olika 
transportslagen. Exempelvis bör vägnätets kopplingspunkter mot 
andra transportslag (järnvägsstationer, hamnar, flygplatser) och mot 
vägbunden kollektivtrafik (busshållplatser) omgående 
tillgängliggöras. Användning av standarder är en av nycklarna för 
detta. 

 
Samordningen av information inom ett trafikslag förutsätter att varje 
trafikslag ser sig som en enhet och inte som ett antal separata delar, både 
med tanke på geografiska regioner och olika processer. Informationen inom 
varje trafikverk bör samordnas. KombiTIF-rapporten ger ett förslag på en 
lösning i form av en arena som ska göra data tillgänglig för användning.87 
En arena är ett strategiskt verktyg för att möta de behov av data som finns 
hos tjänsteleverantören och operatören, så att dessa i sin tur kan försörja 
slutkunder med önskade tjänster. För att kunna använda trafikdata från de 
olika trafikdatabaserna tillsammans, krävs standardiserade format och 
gränssnitt. I figur36 visas detta med en arena i mitten med trafikverken till 
vänster och aktörer till höger: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 36 Informationsflödet från trafikverken mot en arena 

 
 
 
                                                 
87 Banverket 2004. 
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I arbetet med framtida arenor är det viktigt att ta hänsyn till bland annat 
följande faktorer: 
 
• Definiera roller och dra gränser. 
• Konkurrensneutralitet. 
• Tillhandahålla information som är enkel att nå och enkel att förstå.. 
• Samverkan mellan trafikverken och andra aktörer, så information från alla 
aktörer kan användas tillsammans på ett förståeligt sätt. 
• Användning av standarder. 
 

4.2.1.1 Resultatet av behovsanalysen på KombiTIF 

I slutrapporten från KombiTIF beskrivs hur informationen ska hanteras i de 
olika verken för att förbättra informationsförsörjningen i multimodala 
transporter.88  
 
Arkitekturstrategi 
För att kunna göra en behovsanalys på KombiTIF, som ska styra 
utformningen av en arkitekturstrategi, väljer vi att se informationen som data 
för att kunna utgå från idealtypskriterierna (se kapitel 3.2.1).  
 
Om man tittar på Arkitekturprincipen så ska verksamhetens 
informationsförsörjning vara uppbyggd kring en struktur av avgränsade, 
oberoende informationssystem. Med detta menas att trafikverken 
bestämmer över sin egen databas men ska också ha informationsutbyte med 
varandra.  
 
I Synen på data ska den trafikrelaterade informationen ses som en 
gemensam resurs i nätverket. Men varje enskild organisation har ansvar för 
hur denna information ska insamlas, lagras och användas.  
 
Informationssamverkan ska endast ske genom datoriserade meddelanden, så 
kallad meddelandesamverkan. Denna typ av informationssamverkan ska 
användas för att uppdatera databaserna i nätverket. 
 
När det gäller Ansvar för data, informationssystem och 
informationssystemarkitektur ska varje organisation ansvara för sin egen 
informationsförsörjning och varje organisation har också ansvaret att 
informationsutbytet mellan informationssystemen sker på ett 
överenskommet sätt. 
 
Organisationsstruktur i relation till informationssystem ska vara oberoende 
av nätverkets organisationsstruktur. Hur organisationerna inom varje verk är 
strukturerade ska inte påverka informationsutbytet i nätverket.  
 
På kriteriet Organisations- och verksamhetsförändringar i relation till 
informationssystem ska verksamhetens databaser inte påverkas av 
interorganisatoriska förändringar.  
 
 
 
 

                                                 
88 Banverket 2004. 
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Det ska finnas ett många-till-många förhållande i Sambandet mellan 
databaser och applikationer. Det ska skiljas på informationen som resurs 
(ett stabilt datalager) och applikationer, då får man en hög grad av 
data/programoberoende. Men samtidigt ska man skilja på den lokala 
informationen som finns inom varje organisation och den globala 
sambandsinformationen som utbyts via meddelandesamverkan. 
  
I Datastrukturering och datalagring får dubbellagring förekomma eftersom 
lokal lagring av data sker inom varje organisations informationssystem. 
Strukturering av data inom varje organisation måste ske på ett 
standardiserat sätt. 
 
I kriteriet Förändring kontra stabilitet ska informationssystemen kunna 
förändras och anpassas inom ramen för sambandsstrukturen och oberoende 
av andra organisationers informationssystem. Varje organisation ska själva 
kunna besluta över vilka förändringar som ska genomföras så länge 
samverkan med övriga organisationers informationssystem upprätthålls. 
Datastrukturen ska följa en standard oavsett vilken typ av information som 
lagras.  
 
Tillgängligheten och spridning av data i verksamheten ska vara begränsad 
och definieras genom sambandsinformation, eftersom varje organisation har 
en lokal databas som är kopplad till varje enskild organisations 
informationssystem. 
 
När det gäller Databeskrivning upprättas informationskontrakt som 
beskriver sambandsinformationen mellan de olika databaserna i nätverket, 
där man skiljer på sambandsinformation och lokal information. 
Datastrukturen ska vara uppbyggd kring ett antal begrepp och 
sambandsinformationens begreppsdefinitioner samlas i en central 
datakatalog för hela nätverket.  
  
Varje organisation ska själv ansvara för Anskaffning av data som är lokal 
information. Information som inte anskaffas i den egna organisationen 
erhålls från andra organisationer via meddelandesamverkan. 
 
Det får förekomma olika Driftmiljöer i de samverkande organisationerna. Då 
krävs standardiserade format och gränssnitt för att kunna använda 
trafikrelaterad information från de olika databaserna. 
 
På kriteriet Sårbarhet så ska organisationerna fungera var och en för sig 
men nås inte av sambandsinformationen om en organisations 
informationssystem ej fungerar. 
 
Ytterliga behov som KombiTIF ställer utöver idealtypskriterierna är de 
juridiska aspekterna. Det ska definieras vem som äger informationen och 
därmed ansvarar för och har rätten till att använda den. Kvaliteten, innehåll 
och aktualitet, på informationen som organisationerna förfogar över och 
tillhandhåller är avgörande. Organisationerna måste säkerställa att den 
information som tillhandahålls till externa aktörer är kvalitetssäkrad. 
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Informationsmodell 
I slutrapporten från KombiTIF beskrivs även behov som kan ställa krav på 
den informationsmodell som ska utvecklas. Krav som ställs genom behovet 
av multimodala transporter är att kundinformation ska finnas tillgänglig för 
all infrastruktur och processer inom respektive organisations område. 
Information ska även finnas tillgänglig för andra, angränsande 
infrastruktursystem t ex kommunala vägar, hamnterminaler. Samlad 
kundinformation ska finnas tillgänglig för transportutbud t ex tidtabeller och 
hamnservice. Enhetliga dokument och rapporteringsrutiner måste finnas. 
 
Det finns ett grundläggande behov av information om den fysiska 
infrastrukturen för de olika transportslagen. Kopplingspunkterna mellan 
transportslagen är av vitalt intresse för att genomföra en kombinerad 
transport. Till beskrivningen av själva transportnäten ska knytas uppgifter 
om dess egenskaper i form av så kallade företeelser, som t ex olika form av 
restriktioner på transportnäten. Dessa företeelser kan ibland vara tillfälliga 
eller ha begränsade varaktigheter, ett vägarbete är ett sådant exempel. 
Intressant är att redovisa effekter av störningar i form av aktuella och 
uppskattade restider och transporttider. I övrigt påpekas gemensamma krav 
på data i form av kvalitet, aktualitet, fullständighet och gränssnitt för att nå 
ut med data. 
 
Kopplat till behoven saknas främst infrastrukturinformation som är lätt- 
tillgänglig och gemensamt beskrivet för hamnar, flygplatser och 
stationsområden för järnvägen samt möjligheten att knyta ihop data från 
olika aktörer dels inom ett transportslag men framförallt från olika 
transportslag. Även möjligheten att använda trafikinformation i form av 
störningar etc. från flera transportslag tillsammans saknas. 
 
Roller och ansvarsfördelning 
Kombinerade transporter kännetecknas av att många aktörer är involverade 
och måste samarbeta för ett högvärdigt resultat. Enligt KombiTIF-rapporten 
är de huvudsakliga aktörerna: 
 
• Transportköpare (varuägare och slutkund) 
• Speditörer 
• Operatörer (järnvägsoperatörer, kombioperatörer, åkerier) 
• Terminaler 
• Tillhandahållare av utrustning (vagnar, containrar, växelflak) 
• Trafikverk 
 
Det är viktigt att klart skilja på varje aktörs ansvarsområden. Inom 
transportkedjor finns tydliga ansvarsroller och regler om vem som 
kommunicerar med vem och vem som ansvarar för kundkontakten. Normalt 
sker informationsutbytet mellan trafikverken och slutkunden via operatörer 
och/eller speditören. 
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4.2.2 Användarfallet 
För att få fram krav på den nya arkitekturstrategin och informationsmodellen 
orienterat mot multimodalitet utgår vi från ett användarfall utifrån Stora 
Ensos multimodala transportkedja. Kraven och behoven beskrivs med hjälp 
av en handlingsgraf som visas i avsnitt 4.2.2.4.   
 

4.2.2.1 Bakgrund 

Stora Enso är ett av de stora skogsbolagen i Sverige, förutom skogsprodukter 
tillverkar de bl a pappersprodukter. De utför transporter från sina 
tillverkningsenheter till lager runt om i landet via ett skräddarsytt 
transportsystem. I systemet ingår en egendesignad lastbärare, StoraEnso 
Cargo Unit (SECU), samt tillhörande utrustning. 
 
SECU:n lastas vid bruket för tågtransport till andra lager runt om i Sverige. 
Transporten kan kompletteras med gods, som lastas om från lastbil till 
järnvägsvagn eller SECU vid tågterminaler.  Då enheten är tömd skall den 
tomma enheten tillbaka till bruket för ny lastning. 
 

4.2.2.2 Beskrivning av användarfallet 

Stora Enso vill effektivisera sina transporter till att bli multimodala, genom 
att få möjlighet att knyta ihop sina godstransporter på tåg med 
godstransporter på lastbil. De vill koordinera sina lastbilstransporter med 
tågavgångar för att kunna komplettera tåglasten vid för lastbilen närmaste 
terminal. Dessutom vill de mottagande lagren veta när transporten anländer, 
för att kunna vara redo att ta emot transporten och även förbereda för en 
eventuell lastning av gods som ska transporteras vidare. 
 
Ett godståg lastas vid bruket i Kvarnsveden för transport till lagret i Ludvika. 
När tåget avgår från bruket informeras lagret i Ludvika med beräknad 
ankomsttid. Transporten ska kompletteras med gods från en extern 
producent som fraktar sitt gods på lastbil. Den närmaste terminalen för 
omlastning för lastbilen är Borlänge centralstation. Lastbilschauffören får 
information från Stora Ensos informationssystem att transporten är påbörjad 
och en beräknad ankomsttid till Borlänge. Han får vidare information om hur 
han tar sig till terminalen och om eventuella begränsningar för lastbilar på 
omlastningsområdet. Chauffören bekräftar till informationssystemet att 
godskompletteringen är utförd. Tåget avgår till Ludvika med en eventuell 
uppdaterad ankomsttid. 
 
Väl framme i Ludvika vill Stora Enso veta status på lastbärarna. Om de är 
tomma, omlastade eller trasiga. 
 

4.2.2.3 Informationsbehov 

Då både SECU:n och tillhörande vagnar är begränsade resurser finns det ett 
behov av att noggrant kunna följa upp var alla enheter med gods befinner 
sig, både vagnar och SECU, oavsett om de är på lastbil eller järnväg. Vidare 
finns ett behov av att veta vilken status enheten har, om den är hel eller 
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trasig, samt vilka försörjningsbehov av tomma lastbärare som finns vid 
respektive bruk. 

4.2.2.4 Resultat av verksamhetsanalysen på användarfallet 

I figur 37 presenteras handlingsgrafen över den multimodala transportkedja 
som Stora Enso utför från bruket i Kvarnsveden till lagret i Ludvika. 
 
Första aktiviteten som sker i den multimodala transportkedjan hos Stora 
Enso är lastning av gods på tågvagnar. Detta utförs på bruket i Kvarnsveden. 
Förutom material behöver tåget information om var transporten ska och hur 
den ska åka dit och vilka mellanstationer som ska passeras. Den behöver 
också veta hur mycket plats som finns kvar på tåget. 
 
Nästa aktivitet är transport av gods på lastbil. Lastbilens gods ska lastas över 
till tåget vid en tågterminal. Lastbilen behöver information om att tåget har 
lämnat bruket och vilken tid tåget beräknas vara vid terminalen. Vidare 
behöver också lastbilen få information om terminalen; lastmöjligheter, var 
terminalen ligger, hur man tar sig dit och hur mycket plats det finns på tåget. 
 
Sen sker lastning av gods från lastbil till tåg vid Borlänge tågterminal. 
Information om godset kompletteras och beräknad ankomsttid till 
slutdestinationen räknas ut. Ankomsttiden uppdateras med jämna mellanrum 
under hela transporten. Om någon avvikande transporthändelse inträffar, till 
exempel en urspårning eller liknande, skall den rapporteras samt en ny 
ankomsttid beräknas. 
 
När transporten är framme vid slutdestinationen ska materialet lastas av och 
status på lastbärarna ska rapporteras samt hur många som är till förfogande 
för en ny transport. Lagret i Ludvika rapporterar att enheten är framme och 
att godset är placerat på lager. Lagret rapporterar också antalet tomma 
lastbärare för retur. 
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Figur 37 Handlingsgraf på användarfallet 
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5. SYSTEMARKITEKTURFÖRSLAG 

Detta kapitel är vårt resultat där vi presenterar den arkitekturstrategi vi tagit 
fram specifikt för ett interorganisatoriskt nätverk orienterat mot 
multimodalitet. Genom att utgå från den strategin i det nya nätverket mellan 
Vägverket, Banverket och Stora Enso kan vi strukturera informationen i en 
systemarkitektur som tillsammans med vår föreslagna informationsmodell 
bildar en informationssystemarkitektur. Den informationsmodell som vi 
föreslår, ska visa hur järnvägsnätrelaterad data standardiseras och knyts till 
TNE:s datamodell med vägnätsrelaterad data. Detta får till följd att TNE kan 
fungera som en multimodal plattform för transporter, vad KombiTIF kallar 
för en Arena. Slutligen visar vi hur dataförsörjningen till TNE utförts och 
presenterar resultatet i ESRI:s ArcGIS-miljö. 
 

5.1 Formulering av framtida arkitekturstrategi 
Här beskriver vi den framtida arkitekturstrategin med synsätt, principer och 
riktlinjer för realisering av den framtida arkitekturen. 
 
I detta arbete identifierar vi tre stora organisationer när Trionas blivande 
multimodala TNE-plattform ska implementeras. Från Banverket kommer 
järnvägsdata och från Vägverket kommer vägdata, detta ska finnas i TNE:s 
databas och uppdateras kontinuerligt. Den tredje organisationen är den plats 
som plattformen ska implementeras på, i vårt fall Stora Enso. Dessa tre 
organisationer bildar ett interorganisatoriskt nätverk.  
 
IRM och VBS är två arkitekturstrategier som ofta tillämpas för att 
strukturera systemarkitekturen i organisationer. Dessa strategier beskrivs 
detaljerat utifrån dess idealtypskriterier. Resultatet av vår nulägesanalys på 
nätverket mellan Trionas TNE-databas, Skogsbolagen och Vägverkets 
NVDB visar att ingen av strategierna följs helt och hållet, utan delar av 
båda strategierna används i nätverket. På vissa kriterier stämmer varken 
IRM eller VBS beskrivningar in och på andra kriterier så används båda 
strategierna. Båda databaserna integrerar med varandra men kan mycket väl 
också vara självständiga eftersom de i princip är kopior av varandra.  
 
Det finns inga färdiga idealtypskriterier för en interorganisatorisk 
arkitekturstrategi. På många sätt följer den strategin VBS, men har även 
andra viktiga kriterier som vi värderar mot den befintliga 
arkitekturprincipen i nätverket. Magoulas och Pessi89 beskriver 
arkitekturstrategin i graden av samverkan. Vi identifierar att detta nätverk 
runt TNE har en informationssystemarkitektur för en avtalad samverkan. 
Den handlar om ett permanent samordnat handlande, t ex mellan en 
leverantör av information och en kund. En avtalad samverkan betyder oftast 
åtaganden från båda parter och en mer formell hantering av informationen.90 
Formaliseringen kommer att påverka sättet att kommunicera och på så sätt 
få organisationernas rutiner att synkroniseras. Detta leder, enligt författarna, 
fram till ett antal krav som vi, tillsammans med kraven från KombiTIF, har 
spaltat upp som idealtypskriterier för en interorganisatorisk arkitektur-

                                                 
89 Magoulas T., Pessi K. 1991. 
90 Ibid. 
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strategi, som i vårt fall också är orienterad mot multimodalitet (se figur 38). 
Dessa generella idealtypskriterier ska styra struktureringen av nätverket för 
multimodala transporter mellan Vägverket, Banverket och den organisation 
som TNE-plattformen ska implementeras på. Samma kriterier ska användas 
om ett till trafiknät knyts till nätverket t ex sjöfarten. 
 
5.1.1 Föreslagna idealtypskriterier för en interorganisatorisk    

arkitekturstrategi orienterad mot multimodalitet 
 

 
Kriterier 

 
Beskrivning 

Aktörer Två eller flera organisationer som samverkar. 
 

Anskaffning av 
data 

Varje organisation ska själv ansvara för anskaffning av data som 
är lokal information. Information som inte anskaffas i den egna 
organisationen erhålls från andra organisationer via 
meddelandesamverkan. 
 

Ansvars 
förhållande 
 

Ansvaret för respektive informationssystem ligger inom 
respektive organisation, medan däremot ansvaret för 
informationsutbytet upprättas genom förhandlingar mellan 
organisationer. 
 

Datastrukturering 
och datalagring 

Dubbellagring får förekomma eftersom lokal lagring av data sker 
inom varje organisations informationssystem. Strukturering av 
data inom varje organisation måste ske på ett standardiserat sätt. 
 

Databeskrivning Informationskontrakt upprättas som beskriver 
sambandsinformationen mellan de olika databaserna i nätverket, 
där man skiljer på sambandsinformation och lokal information. 
Datastrukturen ska vara uppbyggd kring ett antal begrepp och 
sambandsinformationens begreppsdefinitioner samlas i en 
central datakatalog för hela nätverket.  
 

Driftmiljö Det får förekomma olika driftmiljöer i de samverkande 
organisationerna. Men då krävs standardiserade format och 
gränssnitt för att kunna använda information från de olika 
databaserna. 
 

Förändring Informationssystemen ska kunna förändras och anpassas inom 
ramen för sambandsstrukturen och oberoende av andra 
organisationers informationssystem. Varje organisation ska själv 
kunna besluta över vilka förändringar som ska genomföras så 
länge samverkan med övriga organisationers informationssystem 
upprätthålls. Datastrukturen ska följa en standard oavsett vilken 
typ av information som lagras.  
 

Juridiska aspekter Det ska definieras vem som äger informationen och därmed 
ansvarar för och har rätten till att använda den. 
 

Kvalité Kvaliteten, innehåll och aktualitet på informationen som 
organisationerna förfogar över och tillhandhåller är avgörande. 
Organisationerna måste säkerställa att den information som 
tillhandahålls till externa aktörer är kvalitetssäkrad. 
 

Organisations 
struktur 

Strukturen i relation till informationssystemen ska vara oberoende 
av nätverkets organisationsstruktur. Hur organisationerna inom 
varje verk är strukturerade ska inte påverka informationsutbytet i 
nätverket.  
 

Samband mellan 
databaser 

Det ska finnas ett många-till-många förhållande i sambandet 
mellan databaser och applikationer. Det ska skiljas på 
informationen som resurs (ett stabilt datalager) och applikationer, 
då får man en hög grad av data/programoberoende. Men 
samtidigt ska man skilja på den lokala informationen som finns 
inom varje organisation och den globala sambandsinformationen 
som utbyts via meddelandesamverkan. 
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Synen på data Informationen ska ses som en gemensam resurs i nätverket. Men 
varje enskild organisation har ansvar för hur denna information 
ska insamlas, lagras och användas. 
 

Synkronisering Synkronisering av de samverkande organisationerna kan bli 
aktuell. Det kan exempelvis gälla tidsberoenden. 
 

Tillgänglighet Tillgängligheten och spridning av data i verksamheten ska vara 
begränsad och definieras genom sambandsinformation, eftersom 
varje organisation har en lokal databas som är kopplad till varje 
enskild organisations informationssystem. 
 

Utbyte av 
information 

Utbytet av information mellan organisationerna måste analyseras 
noggrant. Att organisationerna följer samma standard ligger till 
grund för kommunikationen. 
 

Utformning av 
informations 
behandling och 
informations 
förvaltning 

Baseras på respektive organisations sätt att hantera information 
och är således oberoende av samverkan. Vidare innebär detta att 
varje organisation kan ha sina egna objektmodeller samt att det 
inte finns något behov av integration mellan dessa. 
 

Figur 38 Kriterier för en interorganisatorisk arkitekturstrategi 

 

5.2 Design av framtida informationssystemarkitektur  
Här presenterar vi en modell över den framtida informationssystem-
arkitekturen på implementationsnivå. Vi har utgått från idealtypskriterierna 
för en interorganisatorisk arkitekturstrategi. Modellen ska användas som 
underlag vid kommande systemutveckling och systemförvaltning på det 
fiktiva användarfallet på Stora Enso vid införandet av Trionas TNE-
plattform. 
 
5.2.1 Aktörerna 
Systemarkitekturen ska bestå av tre aktörer; Vägverket och Banverket med 
sina grunddatabaser samt den verksamhet som Trionas TNE-plattform 
installeras i. NVDB och BIS är grunddatabaser som innehåller Sveriges väg- 
och järnvägsnät samt information runt trafiknäten. Både NVDB och BIS får 
sin information från många andra system, exempelvis Vägverkets och 
Banverkets egna underhållssystem och även från kommuners lokala 
vägdatabaser. Den informationen samlas in och lagras i NVDB och BIS. 
TNE-plattformen består av samlad information från grunddatabaserna som 
den stukturerar enligt standard SS 63 70 0491. Stora Ensos informations-
system ska använda informationen från TNE tillsammans med intern 
information i sina multimodala transportfunktioner. Varje organisation ska 
själv ansvara för anskaffning av data till sin lokala databas. 
 
5.2.2 Ansvarsfördelningen 

Det är viktigt att klart skilja på varje aktörs ansvarsområden. Inom 
transportkedjor finns tydliga ansvarsroller, detta måste också upprättas på 
informationsnivå när det gäller informationsutbyte. Vägverket och 
Banverket ansvarar för att informationen de skickar är korrekt, fullständig 
och standardiserad. De båda verken ska ansvara för säkerheten i 
informationsutbytet med TNE-plattformen. Triona ska ansvara för TNE och 

                                                 
91 SIS 2004c. 
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att informationen i den lagras enligt standard. Ansvaret för kopplingen mot 
verksamhetens informations-system och innehållet i informationen som 
skickas dit står Stora Enso själv för.  
 
5.2.3 Informationsflödet 
TNE-plattformen hämtar in det mest grundläggande datat om järnvägsnät 
och nätanknuten data från BIS och standardiserad information om vägnät 
och nätanknuten data från NVDB via ett gränssnitt. Informationen lagras på 
ett standardiserat sätt i TNE-databasen. Eftersom lokal lagring av data sker 
inom varje organisations informationssystem kan dubbellagring och olika 
objektmodeller förekomma. Från plattformen kan nu Stora Ensos 
informationssystem hämta den information de behöver till sin lokala databas 
via ett organisationsspecifikt gränssnitt (se figur 39).  
 
5.2.4 Informationen 
Informationen som flödar är endast uppdateringar eftersom TNE redan ska 
innehålla grundläggande data om väg och järnväg. Gränssnittet mellan 
NVDB och TNE bygger på att information idag skickas i ett lokalt binärt 
NVDB-format, men målet är att det ska skickas i XML-filer. Genom att 
anropa en webb service hämtas information om uppdateringar i form av 
binära filer. En central datakatalog för begreppsdefinitioner ska upprättas för 
hela nätverket. Gränssnittet mellan TNE och BIS fungerar likt NVDB- 
kopplingen, men istället för det lokala NVDB-formatet används XML- och 
excelfiler för att uppdatera TNE. Det är viktigt att poängtera att det på grund 
av säkerhetsrisken endast är på detta sätt som databaserna kan uppdateras. 
Informationssystemet kan nu använda verksamhetsspecifik data tillsammans 
med den information från TNE som behövs för att utföra multimodala 
transporter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 39 Informationsflödet på Stora Ensos transportsystem 
 

5.2.5 Strukturen 
Datastrukturen ska följa standarden över väg- och järnvägsnät oavsett vilken 
typ av information som lagras. Förändringar inom de olika organisationernas 
struktur ska inte påverka informationsutbytet. Vilket betyder att varje 
organisation själv ska kunna besluta över vilka förändringar som ska 
genomföras så länge samverkan med övriga organisationers 
informationssystem upprätthålls. 

Stora Ensos multimodala informationsplattform 
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5.3 Informationsmodellen  
För att uppfylla kraven från användarfallet och KombiTIF på informations-
hanteringen, har vi arbetat fram en informationsmodell som ska följas vid 
införandet av järnvägsnätet i TNE. Informationsmodellen beskriver 
järnvägsnätet och hur det nätet kopplas ihop med vägnätet i TNE- 
plattformen på en konceptuell nivå. Modellen är uppdelad i två delar; 
Begreppsmodell och Tillämpningsmodell. I begreppsmodellen förklaras 
innebörden av centrala begrepp inom tillämpningsområdet, dvs. för 
järnvägsnätet. Vidare förklaras egenskaper och relationer som också bidrar 
till förståelsen av begreppen. I tillämpningsmodellen specificeras innehållet 
och strukturen i datamängden. Den ska etablera en gemensam och korrekt 
förståelse av data. 
 
5.3.1 Begreppsmodell 
Begreppstabellen nedan definierar Standarden SS 63 70 0492 de begrepp som 
är viktiga för att beskriva järnvägsnätet och kopplingen mellan väg och 
järnväg: 
 
Begrepp Beskrivning 
Bytesplats anordnad plats där passagerare eller gods byter till annat 

trafikelement 
 

Detaljerings 
nivå 

upplösning i redovisning av del av trafiknät 

Feature 
 

shapefil i ArcGIS som innehåller egen geometri 

Järnvägsnät 
 

trafiknät för spårbunden trafik 

Nätanknuten 
företeelse 
 

fysiskt objekt, egenskap, händelse eller regel relaterad eller 
positionerad i förhållande till ett nät 

Nätförbindelse 
 

sträcka mellan två intilliggande nätknutar i ett trafiknät 

Nätknut 
 

plats där det är möjligt att byta nätförbindelse eller vända 

Nätkomponent 
 

nätförbindelse eller nätknut 

Nätsystem system av nätkomponenter som man på grövre detaljeringsnivå kan 
välja att betrakta som en nätkomponent 
 

Plats begrepp från Banverket - kan vara en station eller ett växelområde 
 

Terminal funktion som binder samman ett antal bytesplatser 
 

Tidsversion version av ett nätobjekt för en angiven tidsperiod 

Trafikelement 
 

Det som färdas i ett trafiknät (fordon eller fotgängare) 
 

Trafiknät 
 

infrastrukturnät för trafikändamål 

Figur 40 Begreppstabell i informationsmodellen 

 

                                                 
92 SIS 2004c. 
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Detaljeringsnivån på ett järnvägsnät kan delas upp i tre nivåer; fin, medel 
och grov.93 Figur 41 illustrerar begreppet detaljeringsnivå med några 
informativa exempel för järnvägsnätet. Eftersom det i dag inte finns 
tillräckligt koordinatsatt data på den finaste detaljeringsnivån ska en 
blandning av medelnivån och den fina detaljeringsnivån användas. Nätknutar 
och nätförbindelser finns beskrivet inom stationsområden, men bara vad 
Banverket benämner huvudspåret och i vissa fall ett eller två sidospår.  
 
 
Detaljeringsnivå fin  
 
Utgör den mest detal-
jerade nivån för järnväg. 
Används för att hantera 
nätförbindelser och 
nätknutar på t ex 
stationsområden.  
Nätförbindelser utgörs 
av spår mellan nätknutar 
som kan vara 
spårväxlar, stoppbockar 
m.m.  

 

 

Detaljeringsnivå fin – Alla enskilda spår framgår 

 
Detaljeringsnivå medel
 
Utgörs av 
platsförbindelser mellan 
platser 
(hållplatser/stationer). 
Enskilda spår framgår 
inte av platsförbindelser.

Detaljeringsnivå medel – Stationer/hållplatser  
mellan grenstationer framgår  

 
Detaljeringsnivå grov 
 
Nätförbindelser utgörs 
av grenförbindelser 
mellan nätknutar i form 
av grenstationer. 
Enskilda spår framgår 
inte av grenförbindelser. Detaljeringsnivå grov – Endast grenstationer och förbindelser 

mellan dessa framgår 

Figur 41 Detaljeringsnivån på järnvägsnätet (SIS 2004c) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
93 SIS 2004c. 
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Ett trafiknät består av två eller flera nätkomponenter. En nätkomponent är 
antingen en nätförbindelse eller en nätknut. Varje nätkomponent ingår i 
endast ett trafiknät. En nätknut knyter ihop två eller flera nätförbindelser 
eller utgör ändpunkt för en nätförbindelse. En nätförbindelse förbinder 
normalt två nätknutar (se figur 42). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 42 Begreppsschema - trafiknät och nätets rumsliga representation 

 
Passagerare eller gods ombord på ett trafikelement kan byta trafikelement 
och därmed byta till annat trafikslag. T ex kan en passagerare stiga av bussen 
och fortsätta med lokaltåget. Trafikslagen kan trafikera samma eller olika 
trafiknät. Byte av trafikelement kan också ske inom samma trafikslag, till 
exempel från en buss till en annan. En bytesplats representeras av en 
nätkomponent i varje trafiknät, bytesplatserna knyts ihop i en terminal (se 
figur 43). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 43 Begreppsschema - bytesplats och terminal 
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5.3.1.1 Begrepp applicerade på användarfallet 

I figur 44 illustreras hur Stora Ensos gods fraktas ombord på ett tåg som är 
ett trafikelement i järnvägsnätet. Samtidigt sker en annan godstransport på 
trafikelementet lastbil i vägnätet för Stora Ensos räkning. Lastbilsgodset ska 
byta trafikelement till tåg och därmed byta till annat trafiknät – från vägnät 
till järnvägsnät. Bytet från lastbil till tåg sker på en terminal, i detta fall 
Borlänge centralstation. En terminal är ett begrepp som knyter samman 
bytesplatserna från de olika trafiknäten. En bytesplats representeras i 
järnvägsnätet av tågstationens mittpunkt och i vägnätet av plats som ligger 
geografiskt nära tågstationen. Godset fraktas på järnvägen vidare till 
Ludvika som också kan ses som en terminal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figur 44 Begreppsschema - användarfall 
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5.3.2 Tillämpningsmodell 
Tillämpningsmodellen är uppdelad i två delar; Nätmodell och 
Företeelsemodell. Nätmodellen definierar vilka tabeller och vilken data som 
används för att beskriva trafiknätet. Företeelser är föremål, egenskaper eller 
händelser som kan knytas till järnvägsnätet. Hur det hanteras i den här 
informationsmodellen beskrivs under rubriken företeelsemodell. 
 

5.3.2.1 Nätmodell 

Databasmodellen för nätet följer samma riktlinjer som TNE.Core94. 
Nätmodellen är precis som TNE.Core anpassad för att passa i ett generellt 
GIS-system som ArcGIS. En sådan anpassning är att länkarna har en egen 
geometri. Länkarna har en unik identifierare och definierar det linjära 
referenssystemet som företeelser kan relateras till (se figur 45). 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 45 Databasmodell över nätmodellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
94 Nilsson A. 2005. 
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Tabellen RAILS_TNE_RefLink 
Tabellen RAILS_TNE_RefLink svarar mot NW_RefLink i SS 63 70 0495 och 
TNE_RefLink i TNE.Core. Likt TNE-modellens RefLink-tabell är också 
denna tabell en så kallad Feature i ArcGIS eftersom den innehåller geometri. 
 
Namn Typ Anmärkning 
LINK_ID 
 

Heltal Tabellunikt id 

FROM_PL 
 

Heltal Association till plats_id där en  referenslänk 
börjar. 

FROM_NODE 
 

Text Association till nod_id där en  referenslänk 
börjar. 

TO_PL 
 

Heltal Association till plats_id där en referenslänk 
slutar. 

TO_NODE 
 

Text Association till nod_id där en referenslänk 
slutar. 

LENGTH 
 

Double Den överenskomna längden för en referenslänk 

FROM_DATE 
 

Datum Det datum från vilket referenslänken är giltig. 

TO_DATE 
 

Datum Det datum från vilket referenslänken ej längre 
är giltig. 

Figur 46 Tabellen RAILS_TNE_RefLink 

 
Tabellen RAILS_TNE_RefNode 
Denna tabell svarar mot NW_RefNode i SS 63 70 04 och TNE_RefNode i 
TNE.Core. Även den här tabellen realiseras som en Feature i ArcGIS och 
innehåller punktgeometri. 
 
Namn Typ Anmärkning 
NODE_ID 
 

Text Tabellunikt id. Kombinerat plats- och nod_id. 
Ex. 11:2. 

PL_SIGN 
 

Text Association till tabellen RAILS_TNE_Place.  

NODE_SIGN 
 

Text Verksamhetsbeskrivning på referensnoden. 

NODE_TYPE 
 

Text Beskrivning av referensnoden. Ex. Gränsnod, 
växel 

DESCRIPTION 
 

Text Beskrivning av referensnoden. 

FROM_DATE 
 

Datum Det datum från vilket referensnoden är giltig. 

TO_DATE 
 

Datum Det datum från vilket referensnoden ej längre 
är giltig. 

KOORD_X 
 

Heltal Koordinatsatt data från det direkta 
referenssystemet RT 90 

KOORD_Y Heltal Koordinatsatt data från det direkta 
referenssystemet RT 90 
 

Figur 47 Tabellen RAILS_TNE_RefNode 

 
 
 
 

                                                 
95 SIS 2004c. 
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Tabellen RAILS_TNE_Place 
För tabellen RAILS_TNE_Place finns det ingen motsvarighet i vare sig SS 
63 70 04 eller TNE.Core. Men eftersom informationen om stationsområden 
från Banverket inte är koordinatsatta, existerar det inte några länkar och 
noder inne på stationsområdena. Därför måste tabellen existera för att det 
ska vara möjligt att knyta referensnoder till en specifik plats i trafiknätet. 
 
Namn Typ Anmärkning 
PL_ID 
 

Text Tabellunikt id 

PL_SIGN 
 

Text Verksamhetsbeskrivning på platsen. 

NODE_ID 
 

Text Tabellunikt id. Kombinerat plats- och nod_id. 
Ex. 11:2. 
Referens till RAILS_TNE_RefNode tabellen 

PL_NAME 
 

Text Namn på platsen 

PL_TYPE 
 

Text Beskrivning av platsen. Ex. Station, 
växelområde 

KOORD_X 
 

Decimaltal Koordinatsatt data från det direkta 
referenssystemet RT 90 

KOORD_Y Decimaltal Koordinatsatt data från det direkta 
referenssystemet RT 90 
 

FROM_DATE 
 

Datum Det datum från vilket platsen är giltig. 

TO_DATE 
 

Datum Det datum från vilket platsen ej längre är giltig. 

Figur 48 Tabellen RAILS_TNE_Place 

 
Tabellen RAILS_TNE_ExchangePoint 
Denna tabell gäller för bytesplatser i järnvägsnätet. Tabellen motsvarar 
NW_ExchangePoint i SS 63 70 04. I TNE.Core finns ingen motsvarighet. 
Bytesplats representerar anordnad plats där passagerare eller gods kan byta 
till annat trafikeelement. Exempel på bytesplats är en avstigningsplats för 
buss eller tåg eller en godsmottagningsplats. Läget för bytesplats skall vara 
en nätknut (RAILS_TNE_RefNode) eller en punkt på ett linjeelement. 
Tabellen har ingen egen geometri utan använder nätobjektens egna 
positioner. 
 
Namn Typ Anmärkning 
RAILS_EXPO_ID 
 

Heltal Tabellunikt id 

RAILS_EXPO_NAME 
 

Text Namn på platsen 

REF_ID Text Referens till referenslänk/nod till vilken 
bytesplatsen är knuten 

FROM_MEASURE Decimaltal Värde mellan 0 och 1 som anger var på 
länken bytesplatsen är placerad  
(får vara NULL) 

FROM_DATE 
 

Datum Det datum från vilket bytesplatsen är giltig. 

TO_DATE 
 

Datum Det datum från vilket bytesplatsen ej längre 
är giltig. 

Figur 49 Tabellen RAILS_TNE_ExchangePoint 
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Tabellen TNE_ExchangePoint 
Detta är en kopia av den förra bytesplatstabellen, men denna representerar 
bytesplatsen i vägnätet. Tabellen motsvarar NW_ExchangePoint i SS 63 70 
04. I TNE.Core finns ingen motsvarighet. Bytesplats representerar anordnad 
plats där passagerare eller gods kan byta till annat trafikelement. Exempel på 
bytesplats är en avstigningsplats för buss eller tåg eller en 
godsmottagningsplats. Läget för bytesplats skall vara en nätknut 
(TNE_RefNode) eller en punkt på ett linjeelement. Tabellen har ingen egen 
geometri utan använder nätobjektens egna positioner. 
 
Namn Typ Anmärkning 
ROAD_EXPO_ID 
 

Heltal Tabellunikt id 

ROAD_EXPO_NAME 
 

Text Namn på platsen 

REF_ID Text Referens till referenslänk/nod till vilken 
bytesplatsen är knuten 

FROM_MEASURE Decimaltal Värde mellan 0 och 1 som anger var på 
länken bytesplatsen är placerad (får vara 
NULL) 

FROM_DATE 
 

Datum Det datum från vilket bytesplatsen är giltig. 

TO_DATE 
 

Datum Det datum från vilket bytesplatsen ej längre 
är giltig. 

Figur 50 Tabellen TNE_ExchangePoint 

 
Tabellen TNE_Terminal 
Denna tabell svarar mot NW_Terminal i SS 63 70 04. Den använder sig av 
två hänvisningar, en i respektive trafiknät. Vägnätet och Järnvägsnätet 
kopplas till tabellen via en referens till en bytesplats.  
 
Namn Typ Anmärkning 
TERM_ID 
 

Heltal Tabellunikt id 

TERM_NAME 
 

Text Namn på terminalen. 

DESCRIPTION 
 

Text Beskrivning av terminalen, om den t ex 
knyter samman väg- och järnvägsnätet. 
”Järnväg/väg” 
 

ROAD _REF_ID 
 

Heltal Definierar bytesplats i vägnätet för en 
terminal.  

RAILS_REF_ID 
 

Heltal Definierar bytesplats i järnvägsnätet för en 
terminal.  

FROM_DATE 
 

Datum Det datum från vilket terminalen är giltig. 

TO_DATE 
 

Datum Det datum från vilket terminalen ej längre är 
giltig. 

Figur 51 Tabellen TNE_Terminal 
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5.3.2.2 Företeelsemodell 

Databasmodellen för företeelser följer samma riktlinjer som TNE.Core96. För 
företeelseförekomster utnyttjas tekniken som i ArcGIS miljön kallas för 
events. Lika som i NVDB97 och TNE.Core så behöver inte nätanknutna 
företeelser ha någon egen geometri. Istället härleds geometrin genom att 
företeelserna knyts mot länkar och noder med hjälp av identiteter och 
längdmått. På detta sätt bibehålls knytningen av företeelser mot stabila 
objekt i nätet (se figur 52). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 52 Databasmodell över företeelsemodellen 

 
Tabellen RAILS_TNE_NetObject 
Denna tabell motsvarar klassen FI_FeatureInstance i SS 63 70 06 och 
TNE_NetObject i TNE.Core. Tabellen innehåller följande kolumner: 
 
Namn Typ Anmärkning 
OBJECT_ID 
 

Heltal Tabellunikt id 

NAME 
 

Text Namn på företeelsen 

DESCRIPTION Text Beskrivning av företeelsen 
 

Figur 53 Tabellen RAILS_TNE_NetObject 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
96Nilsson A. 2005. 
97 Nilsson A., Hallberg K. 2001. 
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Tabellen RAILS_TNE_NetObjectTV 
Den här tabellen motsvarar klassen FI_FeatureTimeVersion i SS 63 70 06 
och TNE_NetObjectTV i TNE.Core. Tabellen har följande kolumner: 
 
Namn Typ Anmärkning 
TV_ID 

 
Heltal Tabellunikt id 

OBJECT_ID Heltal Referens till tabellen RAILS_TNE_NetObjct 
 

FROM_DATE 
 

Datum Det datum från vilket tidsversionen är giltig. 

TO_DATE 
 

Datum Det datum från vilket tidsversionen ej längre 
är giltig. 

Figur 54 Tabellen RAILS_TNE_NetObjectTV 

 
Företeelser 
För varje företeelsetyp skapas en tabell som innehåller utbredningar för 
företeelser av denna typ. De kolumner som finns i denna bestäms dels av 
vilken utbredningstyp som gäller för företeelsetypen till exempel punkt eller 
sträcka. Data ur denna tabell kan visas som så kallade ”Route Events” i en 
ArcGIS-miljö. För att presentation av företeelser ska gå enkelt i ArcGIS-
miljö delas utbredningar upp så att de aldrig blir större än referenslänken 
eftersom man ska kunna presentera giltiga företeelser på giltigt nät. 
 
Tabellen RAILS_TNE_FT_Hastighet 
Figur 55 beskriver företeelsen Hastighet och använder sig av typen 
länkutbredning. 
 
Namn Typ Anmärkning 
NO_TYPE_ID 
 

Heltal Tabellunikt id 

TV_ID 
 

Heltal Referens till tabellen 
RAILS_TNE_NetObjectTV 

REF_ID Heltal Referens till referenslänk/nod till vilken 
företeelsen är knuten 
 

FROM_MEASURE Decimaltal Värde mellan 0 och 1 som anger 
utbredningens start vid länkutbredning 
 

TO_MEASURE Decimaltal Värde mellan 0 och 1 som anger 
utbredningens slut vid länkutbredning 
 

DIRECTION Heltal Värde som anger om utbredningen är riktad 
med eller mot länkens riktning 
1 = Samma riktning 
2 = Motsatt riktning 
3 = Dubbelriktad 

SPEED_LIMIT_TypA Heltal Högsta tillåtna hastighet på sträckan för 
tågtyp A. 
 

SPEED_LIMIT_TypB Heltal Högsta tillåtna hastighet på sträckan för 
tågtyp B. 
 

Figur 55 Tabellen RAILS_TNE_FT_Hastighet 
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Tabellen RAILS_TNE_FT_Terminal 
Figur 56 beskriver företeelsen Terminal och lägger till egenskaper som 
gradering av terminaltyp. 
 
Namn Typ Anmärkning 
NO_TYPE_ID 
 

Heltal Tabellunikt id 

TV_ID 
 

Heltal Referens till tabellen RAILS_TNE_NetObjectTV 

REF_ID Heltal Referens till referenslänk/nod till vilken 
företeelsen är knuten 
 

FROM_MEASURE Decimaltal Värde mellan 0 och 1 som anger utbredningens 
start vid länkutbredning 
 

TO_MEASURE Decimaltal Värde mellan 0 och 1 som anger utbredningens 
slut vid länkutbredning 
 

PERS_TERMINAL Heltal Gradering som anger värde för personterminalen. 
0 = Ingen personterminal 
1 = Obemannad 
2 = Bemannad 
 

GODS_TERMINAL Heltal Gradering som anger värde för godsterminalen. 
0 = Ingen godsterminal 
1 = Manuell lastning 
2 = Maskinell lastning 
 

Figur 56 Tabellen RAILS_TNE_FT_Terminal 
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5.4 Dataförsörjning 
Triona har utvecklat databasen TNE, som idag används för att läsa in data 
från NVDB. TNE får sin dataförsörjning från NVDB via en uppdateringsfil. 
För att uppnå multimodalitet ska också järnvägsrelaterad data lagras. Detta 
har ingen inverkan på kopplingen till NVDB. Genom att följa samma 
standard kan gränssnittet mellan TNE och BIS fungera på samma sätt. Här 
visar vi hur dataförsörjningen av järnvägsrelaterad information till TNE 
utförs och hur resultatet presenteras i ESRI:s ArcGIS miljö. 
 
5.4.1 Praktiskt genomförande 
För att kunna skapa en koppling mellan Banverkets databas och TNE 
kontaktar vi Banverket Data för att få den information vi behöver. 
Informationen från Banverket är inte standardiserad och inte heller skapad 
för att fungera i en ArcGIS-miljö. Eftersom datamodellen i TNE bygger på 
ESRI:s produkter skapar detta problem för oss. Dessutom är datats geometri 
begränsad. I den XML-fil vi får är endast de yttre stationsgränserna 
koordinatsatta samt vissa växelplatser längs spåret. Stationsområdet har ett 
eget referenssystem med en schematisk bild över området, för att Banverket 
anser att det ger en bättre överblick över spåren (se figur 57).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 57 Schematisk bild över stationsområdet 

 
Informationen från Banverket skickas i två omgångar. Den första 
informationen skickas i en XML-fil och innehåller koordinatsatta noder och 
länkar på en sträcka mellan Borlänge och Ludvika. Det intressanta med den 
XML-filen är att den innehåller koordinatsatta länkar och noder inne på de 
olika stationsområdena. Detta är något som vår kontakt på Banverket gjort 
manuellt. Han har översatt den schematiska bild som finns på varje 
stationsområde till x- och y-koordinater i referenssystemet RT90.  Men ett 
stort problem är att varken Borlänges eller Ludvikas station finns 
koordinatsatt, utan bara de små platserna mellan dessa städer, exempelvis 
Sellnäs, Ulvshyttan och Gräsberg. Detta gör att vi behöver ny information, 
då kommer nästa utskick i form av ett excelark. I detta excelark finns alla 
stationer inklusive Borlänge och Ludvika med, men nu finns det ingen 
geometri inne på stationsområdena. Vad vi får istället är en punkt som 
Banverket benämner stationsmittpunkt. I och med det blir detaljeringsnivån 
mycket grövre, stationerna består av en koordinatsatt punkt och dessa 
punkter är ihopkopplade med länkar. 
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Informationen vi får består av länkar och noder, men det existerar ingen 
topologi mellan dessa. Det fattas unika identiteter på både länkarna och 
noderna.  För att identifiera en nod i BIS behövs dels ett nod id-nummer, det 
tillsammans med ett platsnummer bildar nodens identitet. Exempelvis har 
Borlänge station platsnummer 2 och inne på stationsområdet finns det ett 
antal noder som representerar stationsgränser, växlar och stoppbockar. Dessa 
noder har ett id-nummer. Men för att nodens id-nummer ska bli unikt måste 
det kompletteras med platsnumret. Vi löser detta problem genom att 
kombinera platsnumret med nodens id-nummer och separera dessa med ett 
kolon. Exempelvis får en nod, med id-nummer 15, inne på Borlänges 
stationsområde det unika id-numret 2:15.  
 
Problemet med länkarna är ungefär samma sak. I BIS finns ingen unik 
identifierare av länken utan länkens identitet bestäms med hjälp av ett från-
platsnummer och ett till-platsnummer. Exempelvis länken mellan Borlänge 
station, med platsnummer 2, och Sellnäs station med platsnummer 11, 
identifieras med från-platsnummer 2 och till-platsnummer 11. Detta gör att 
vi måste skapa egna unika identiteter för varje ny länk som kommer in i 
systemet. 
 
BIS levererar också geometri på länkarna, detta genom ett antal 
koordinatsatta brytpunkter tillsammans med sekvensnummer. Problemet 
med den informationen är att den inte är knuten till ett länk-id-nummer 
eftersom det inte existerar. Vi löser det genom att manuellt koppla ihop 
dessa brytpunkter med det länk id-nummer vi skapat för varje länk. Efter att 
vi gjort det kan vi använda oss av ET GeoWizard-funktionen i ArcMap för 
att rita ut länkarna på en karta.  
 
ET GeoWizard är en såkallad extension i ArcMap som bland annat kan 
knyta ihop ett antal punkter till att bli en linje. Med hjälp av id-nummer, 
sekvensnummer och x- och y-koordinater så ritar funktionen ut en linje 
mellan punkterna som sen kan sparas som en shapefil av typen polyline. 
 
Informationen vi får från både XML- och excelfilen läggs in i tabeller efter 
informationsmodellens struktur. Noderna representerar både stationsgränser 
och växlar. Stationsmittpunkterna är också representerade som punkter och 
placeras i en egen tabell. Detta görs av två anledningar; dels för att 
stationsområdet runt mittpunkten fram till stationsgränsnoden inte är 
koordinatsatt i samma referenssystem och dels för att den punkten behövs 
när järnvägsnätet ska knytas ihop med vägnätet.  
 
För att koppla ihop de båda trafiknäten behövs, enligt standarden, en 
nätkomponent från varje nät. I vägnätet är det inga problem, vi använder 
antingen en nod som illustrerar en infart till ett stationsområde eller en 
utbredning på en väglänk. I järnvägsnätet är det inte lika lätt eftersom länkar 
inne på stationsområden inte existerar, med undantag för de stationer som 
vår kontakt på Banverket gjort manuellt. Istället får vi använda oss av den 
stationsmittpunkt som vi får i det senare utskicket. Dessa två 
nätkomponenter knyts ihop topologiskt med hjälp av tabellerna 
RAILS_TNE_ExchangePoint, TNE_ExchangePoint och TNE_Terminal. 
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Användarfallet, som vi utgår från, är grunden för det informationsbehov som 
uppfylls. Enligt användarfallet sker den multimodala transportkedjan från 
Kvarnsvedens pappersbruk till Ludvika station, med komplettering av gods 
från lastbil vid Borlänge centralstation. Företeelserna som är knutna till 
sträckan är hastighet på länkar, typ av station och gradering av godsterminal. 
 
Detta är en testmiljö som går att appliceras på hela väg- och järnvägsnätet i 
Sverige. Dessutom går det att enligt samma principer knyta fler trafiknät till 
TNE, t ex farleder för sjöfartsverket. 
 
5.4.2 Presentation av resultatet i ArcGIS-miljö 
Här presenterar vi resultatet av den multimodala informationsplattformen i 
en ArcGIS-miljö steg för steg: 
 

5.4.2.1 Illustration av noder och länkar 

Vi lägger ut de koordinatsatta punkterna, som representerar stationsgränser 
eller växlar, som noder i ArcMap. Därefter skapas länkar, med hjälp av ET 
GeoWizard, som knyter ihop noderna. Slutligen läggs de så kallade 
stationsmittpunkterna till på transportsträckan. 
 
 

 

 

 

 

 
Koordinatsatta noder Länkar skapade med hjälp av 

ET GeoWizard 
Länkar, noder och 
Stationsmittpunkter 

Figur 58 Utvecklingen steg för steg 
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Här visas Sellnäs stationsområde detaljerat. Två yttre stationsgränser med en 
växel och en stationsmittpunkt inne på stationsområdet. Stationsområdet 
består av tre spår. 
 
I den högra bilden har vi kompletterat bilden över järnvägssträckan med 
vägnätet. 
 
 
 
 

 

 

 
Länkar, noder och 
stationsmittpunkt inom 
Sellnäs stationsområde 

Järnvägsnät tillsammans med vägnät 

Figur 59 Järnvägsnät kombinerat med vägnät 
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Här har så en bakgrundskarta lagts till, med vattendrag, sjö och tätorter runt 
transportsträckans område. Detta för att ge en bättre illustration.  
 
 

 
 
Kartpresentation över användarfallets transportsträcka 
 

Figur 60 Färdig kartpresentation över transportsträckan 

 

5.4.2.2 Illustration av terminaler 

Enligt standarden ska en bytesplats i varje nät anges med en geografisk 
position. Dessa bytesplatser knyts ihop i en så kallad terminal. I 
järnvägsnätet representeras bytesplatserna av stationsmittpunkter, eftersom 
det inte finns länkar med geometri inne på stationsområdena är detta vårt 
enda alternativ. Genom att använda stationsmittpunkten går vi inte ifrån 
standarden, men detaljeringsnivån av terminalområdet blir väldigt grov. I 
vägnätet representeras bytesplatserna av stationens väginfart, i form av en 
nod (se figur 44). Om väglänken utanför stationen saknar nod måste det 
göras en så kallad utbredning. 
 
En utbredning innebär att beskriva en position på en länk uttryckt som ett 
avstånd längs linjeelementet. Avståndet uttrycks i intervallet mellan 0 och 1, 
där 0 är ”startnoden” för länken och 1 är ”slutnoden”. 
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För terminalen i Borlänge knyts stationsmittpunkten till noden i vägnätet 
som är en infart till stationen. 
 
För terminalen i Ludvika används utbredning. Stationsmittpunkten knyts till 
en position på väglänken som ligger geografiskt närmast stationen. Detta 
genom att beskriva avståndet från ”startnoden” till positionen i procent. 
 

 

 
Terminalen i Borlänge 
 
En illustration av en terminal 
som består av två bytesplatser: 
Borlänge centralstation och 
stationens väginfart.  
 
Stationens Plats_ID och 
vägnodens OID knyts ihop i 
tabellen TNE_Terminal. 

 
Terminalen i Ludvika 
 
En illustration av en terminal 
som består av två bytesplatser: 
Ludvika station och den 
geografiskt närmaste punkten på 
väglänken.  
 
Här finns ingen nod i vägnätet 
att knyta till stationen därför 
måste en utbredning göras på 
länken. 
 
I Tabellen TNE_Terminal lagras 
stationens plats_ID och 
väglänkens REF_LINK_OID 
tillsammans med utbredningen. 

Figur 61 Terminalerna i Borlänge och Ludvika 
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5.4.2.3 Illustration av företeelser 

 
Denna bild är tagen direkt ur ArcGIS:s verktygsfönster. Om informationspekaren klickar på symbolen 
för Borlänge central så öppnas ett fönster som bl a presenterar vilka företeelser som är knutna till 
stationen. Här visas att det både är en gods- och personterminal som är bemannad. Dessutom visas 
att det är en terminal för väg och järnväg. 

 
Här visas informationsfönstret för företeelsen Hastighet. Vid en klickning på länken mellan Sellnäs 
och Ulvshyttan  visas att högsta tillåtna hastighet är 110 km/h om du kör ett tåg av typ A. Tågtyp B 
har 120 km/h i högsta tillåtna hastighet. Länkens geografiska längd visas också. 

Figur 62 Illustration av företeelser 
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Här visas företeelserna för Borlänges terminalområde i närbild. 
 

Figur 63 Illustration av företeelse
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6. SLUTSATS 

I detta kapitel presenterar vi slutsatserna av vårt utvecklingsarbete i 
Resultatutvärdering samt utvärderar vår metod under rubriken 
Metodutvärdering.  
 

6.1 Resultatutvärdering 
Enligt vårt syfte skulle vi föreslå en arkitekturstrategi som stödjer ett 
interorganisatoriskt nätverk med en multimodal verksamhet. Målet var att ta 
fram en standardiserad informationsmodell, som beskriver hur transportnät 
och nätanknutna data, som stödjer multimodala transporter och resor, kan 
lagras i Trionas TNE-databas. Databasmodellen ska vara en utökning av den 
modell för vägnät och vägnätsanknutna data som används idag i TNE. 
Dessutom skulle vi utifrån användarfallet etablera dataförsörjning till och 
lägga in de nödvändiga datamängderna i TNE (se kapitel 1).  
 
Arkitekturstrategi 
Vi började med att analysera systemarkitekturen på det befintliga nätverket 
mellan TNE, NVDB och Skogsbolagen utifrån kända arkitekturstrategiers 
idealtypskriterier. De arkitekturstrategier vi utgick från var IRM, VBS och 
till viss del den interorganisatoriska strategin. Därmed fick vi en insikt i hur 
strategierna fungerar på verksamheterna. Vi upptäckte att IRM och VBS är 
uppbyggda för att inrikta sig på en enskild organisation, och det visade sig 
svårt att följa en specifik strategi inom ett nätverk med flera organisationer. 
Den interorganisatoriska strategin tar upp många viktiga punkter för ett 
interorganisatoriskt nätverk, bland annat samverkanformer, men eftersom 
den inte innehåller några idealtypskriterier är det svårt att strukturera 
informationen efter den (se kapitel 3). 
 
I vårt användarfall måste nätverket mellan Banverket, Vägverket och Stora 
Enso samarbeta över organisationsgränserna. Därför behövs en strategi för 
ett interorganisatoriskt samarbete så att informationen kan struktureras på 
ett gemensamt sätt. Det finns inte mycket skrivet om den typen av 
arkitekturstrategier, vi har bara hittat Magoulas och Pessis rapport En studie 
av informationssystemarkitekturer98. Den beskriver i stora drag hur ett 
samarbete mellan flera organisationer kan se ut. Vi tycker dock att det fattas 
klara riktlinjer för informationshanteringen, därför har vi gett ett förslag på 
idealtypskriterier för en interorganisatorisk arkitekturstrategi. Kriterierna är 
generella i tabellen för att kunna använda samma kriterier i framtiden om 
det multimodala transportnätet byggs ut med fler trafiknät (se kapitel 5). 
 
Några kriterier vi tycker är speciellt viktiga som beskrivs i kapitel 5 är 
ansvarförhållanden, det ska definieras vem som äger informationen och 
därmed ansvarar för och har rätten till att använda den. Det är därför viktigt 
att klart skilja på varje aktörs ansvarsområden. Inom transportkedjor finns 
tydliga ansvarsroller, detta måste också upprättas på informationsnivå när 
det gäller informationsutbyte.  
 
 

                                                 
98 Magoulas T., Pessi K. 1991. 
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Varje organisation ska själv ansvara för anskaffning av data till sin lokala 
databas. Informationen ska flöda och lagras på ett standardiserat sätt. 
Eftersom lokal lagring av data sker inom varje organisations 
informationssystem kan dubbellagring och olika objektmodeller 
förekomma. En central datakatalog för begreppsdefinitioner bör därför 
upprättas för hela nätverket.  Datastrukturen ska följa standard oavsett 
vilken typ av information som lagras.   
 
Tillgängligheten och spridningen av data i verksamheten ska vara begränsad 
och definieras genom sambandsinformation, eftersom varje organisation har 
en lokal databas som är kopplad till varje enskild organisations 
informationssystem. 
 
Systemarkitekturen 
I vårt specifika användarfall struktureras informationen i nätverket enligt 
idealtypskriterierna på detta sätt (se kapitel 4 och 5): 
 
Systemarkitekturen ska bestå av tre aktörer; Grunddatabaserna på Banverket 
och Vägverket, Trionas TNE-plattform och verksamhetens informations-
system. NVDB och BIS är grunddatabaser som innehåller Sveriges väg- och 
järnvägsnät samt information runt trafiknäten. TNE-plattformen består av 
samlad information från grunddatabaserna som den stukturerar enligt 
standard SS 63 70 0499. Stora Ensos informationssystem ska använda 
informationen från TNE tillsammans med intern information i sina 
multimodala transportfunktioner. Varje organisation ska själv ansvara för 
anskaffning av data till sin lokala databas. 
 
NVDB och BIS ansvarar för att informationen de skickar är korrekt, 
fullständig och standardiserad. De båda verken ska också ansvara för 
säkerheten i informationsutbytet med TNE-plattformen. Triona ska ansvara 
för TNE och att informationen i den lagras enligt standard. Ansvaret för 
kopplingen mot verksamhetens informationssystem och innehållet i 
informationen som skickas dit står Stora Enso själv för.  
 
TNE-plattformen hämtar in det mest grundläggande datat om järnvägsnät 
och nätanknuten data från BIS och standardiserad information om vägnät 
och nätanknuten data från NVDB via ett gränssnitt. Informationen lagras på 
ett standardiserat sätt i TNE databasen. Från plattformen kan nu Stora Ensos 
informationssystem hämta den information de behöver till sin lokala databas 
via ett organisationsspecifikt gränssnitt. 
 
Informationen som flödar är endast uppdateringar eftersom TNE redan ska 
innehålla grundläggande data om väg och järnväg. Gränssnittet mellan 
NVDB och TNE bygger på att information idag skickas i ett lokalt binärt 
NVDB-format, men målet är att det ska skickas i XML-filer. Genom att 
anropa en webbservice hämtas information om uppdateringar i form av 
binära filer. En central datakatalog för begreppsdefinitioner ska upprättas för 
hela nätverket. Gränssnittet mellan TNE och BIS fungerar likt NVDB- 
kopplingen, men istället för det lokala NVDB-formatet används XML- och 
excelfiler för att uppdatera TNE. Det är viktigt att poängtera att det på grund 
av säkerhetsrisken endast är på detta sätt som databaserna kan uppdateras. 
Informationssystemet kan nu använda verksamhetsspecifik data tillsammans 

                                                 
99 SIS 2004c. 
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med den information från TNE som behövs för att utföra multimodala 
transporter.  
 
Datastrukturen ska följa standarden för väg- och järnväg oavsett vilken typ 
av information som lagras. Förändringar inom de olika organisationernas 
struktur ska inte påverka informationsutbytet. Vilket betyder att varje 
organisation själv ska kunna besluta över vilka förändringar som ska 
genomföras så länge samverkan med övriga organisationers 
informationssystem upprätthålls (kapitel 5). 
 
KombiTIF 
Vi har också analyserat kraven från KombiTIF som är ett avslutat projekt, 
styrt av Banverket på uppdrag av Näringsdepartementet. Syftet var att 
förbättra informationsförsörjningen via informationsteknologi (IT) vid 
kombinerade transporter. I projektet ingick medarbetare från Vägverket, 
Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Rikstrafiken och Banverket. Den planerade 
effekten var, enligt slutrapporten, att genomförandet av kombinerade 
transporter både för personer och gods skulle underlättas och effektiviseras. 
Projektets vision blev: 
 
”Trafikverken ska - enskilt, tillsammans och i samverkan med andra aktörer 
- med hjälp av information medverka till att skapa goda förutsättningar för 
hållbara transporter för medborgare och näringsliv.”100 
 
Rapporten visar på flera punkter som måste åtgärdas för att uppnå en 
gemensam strategi och förbättra informationsförsörjningen vid kombinerade 
transporter. Här beskriver vi de viktigaste: 

 
• Informationsutbytet och samverkan mellan de olika trafikverken 

måste förbättras. Trafikverken bör själva utbyta data och 
information, så att man bl a är överens om hur data ska 
tillhandahållas ut till marknaden. 

• Utifrån informationskedjan kan en s.k. arena byggas upp. Från 
arenan ska de flesta datamängder kunna nås. I uppbyggnaden av en 
arena är användningen av standarder av största betydelse. 

• Data om infrastrukturen ska finnas tillgänglig från respektive verk, 
vilket innebär för järnvägen att ett kund- och operatörsanpassat 
järnvägsnät tillhandahålls ut till marknadens aktörer på ett 
standardiserat sätt. 

• Möjligheterna att samutnyttja data från olika aktörer ska förenklas.    
Detta gäller både inom ett transportslag och mellan de olika 
transportslagen. Exempelvis bör vägnätets kopplingspunkter mot 
andra transportslag (järnvägsstationer, hamnar, flygplatser) och mot 
vägbunden kollektivtrafik (busshållplatser) omgående 
tillgängliggöras. Användning av standarder är en av nycklarna för 
detta. 

 
KombiTIF rapporten ger ett förslag på en lösning i form av en arena som 
ska göra data tillgänglig för användning. Vi väljer att se TNE-plattformen 
som en realisering av denna arena. För att kunna använda trafikdata från de 
olika trafikdatabaserna tillsammans, krävs standardiserade format och 
gränssnitt (se kapitel 4).  
 
                                                 
100 Banverket sid 14, 2004. 
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I slutrapporten från KombiTIF beskrivs även behov som ställer krav på den 
informationsmodell som vi utvecklat. 
 
Det finns ett grundläggande behov av information om den fysiska 
infrastrukturen för de olika transportslagen. Kopplingspunkterna mellan 
transportslagen är av vitalt intresse för att genomföra en kombinerad 
transport. Till beskrivningen av själva transportnäten ska knytas uppgifter 
om dess egenskaper i form av så kallade företeelser, som t ex olika form av 
restriktioner på transportnäten. Dessa företeelser kan ibland vara tillfälliga 
eller ha begränsade varaktigheter. Intressant är att redovisa effekter av 
störningar i form av aktuella och uppskattade restider och transporttider. I 
övrigt påpekas gemensamma krav på data i form av kvalitet, aktualitet, 
fullständighet och gränssnitt för att nå ut med data. 
 
Kopplat till behoven saknas främst infrastrukturinformation som är lätt- 
tillgänglig och gemensamt beskrivet för hamnar, flygplatser och 
stationsområden för järnvägen samt möjligheten att knyta ihop data från 
olika aktörer dels inom ett transportslag men framförallt från olika 
transportslag. Även möjligheten att använda trafikinformation i form av 
störningar etc. från flera transportslag tillsammans saknas (se kapitel 4). 
 
Informationsmodellen 
För att uppfylla kraven från användarfallet och KombiTIF på 
informationshanteringen, har vi arbetat fram en informationsmodell som ska 
följas vid införandet av järnvägsnätet i TNE. Informationsmodellen 
beskriver järnvägsnätet och hur det nätet kopplas ihop med vägnätet i TNE- 
plattformen på en konceptuell nivå. Modellen är uppdelad i två delar; 
Begreppsmodell och Tillämpningsmodell. I begreppsmodellen förklaras 
innebörden av centrala begrepp inom tillämpningsområdet, dvs. för 
järnvägsnätet. Vidare förklaras egenskaper och relationer som också bidrar 
till förståelsen av begreppen. I tillämpningsmodellen specificeras innehållet 
och strukturen i datamängden. Den ska etablera en gemensam och korrekt 
förståelse av data. 
 
Begreppsmodellen följer Standarden SS 63 70 04 och tar upp de begrepp 
som är viktiga för att beskriva järnvägsnätet och kopplingen mellan väg och 
järnväg. 
 
Tillämpningsmodellen innehåller en databasmodell för järnvägsnätet som 
följer samma riktlinjer som TNE:s datamodell över vägnätet, TNE.Core. 
Den modellen svarar i sin tur mot flera standarder, SS 63 70 04, -06 och -07. 
Nätmodellen är precis som TNE.Core anpassad för att passa i ett generellt 
GIS-system som ArcGIS. En sådan anpassning är att länkarna har en egen 
geometri. Länkarna har en unik identifierare och definierar det linjära 
referenssystemet som företeelser kan relateras till (se kapitel 5). 
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Banverket 
Det stora problemet med informationen från Banverkets databas, BIS, är att 
informationen inte är standardiserad. Informationen vi fick bestod av länkar 
och noder, men det existerar ingen topologi mellan dessa. Det fattas unika 
identiteter på både länkarna och noderna. Att manuellt förse varje länk och 
nod med en unik identifierare och sedan koppla ihop detta topologiskt är inte 
realistiskt. Det kommer att ta för lång tid om ett sådant arbete ska utföras för 
hela Sveriges järnvägsnät.  
 
För att en informationsplattform ska ha möjlighet att knyta ihop väg- och 
järnvägsnät på ett effektivt sätt måste Banverket standardisera sin 
information. De måste skapa unika identiteter för både noder och länkar 
samt koppla ihop dessa topologiskt. Det är också ett krav att företeelserna 
måste följa standard. 
 

6.2 Metodutvärdering 

Vi har under hela examensarbetet arbetat efter en egen framtagen metod. De 
delar ur andra metoder som vi satte samman till en egen var Kartläggning, 
Perspektivanalys, Verksamhetsanalys, Utvecklingsarbete och Utvärdering. 
Valen av metoddelarna grundade sig på våra egna erfarenheter och andra 
examensarbetens metodutvärderingar. Vi tycker att metoden har fungerat 
mycket bra. Vi har haft ett iterativt arbetssätt och arbetat igenom alla faserna 
i metoden flertalet gånger. Eftersom inriktningen på arbetet har förändrats 
några gånger krävs det tålamod att gå tillbaka och arbeta om faserna. Men 
det finns också en trygghet i detta, eftersom man hela tiden styrs av 
metodstegens beskrivningar och inte känner sig vilsen. Detta iterativa arbete 
har lett till att vi fått en djupare inblick i ämnet och känner oss säkra på det 
vi gjort.  
 
Vid arbetets början gjorde vi en tidplan som skulle hjälpa oss att hålla arbetet 
rätt i faserna. Det är bra att sätta upp en tidsgräns när varje fas ska vara klar, 
annars finns det risk att arbetet drar ut på tiden och den sista, men kanske 
viktigaste, fasen tenderar att bli slarvigt genomförd. Vissa faser i vårt arbete 
har tyvärr tagit längre tid än planerat eftersom definitionen av användarfallet 
har låtit vänta på sig. Efter flera möten med handledare, både på Triona och i 
skolan, löste vi dock detta problem. Under tiden kunde vi arbeta med andra 
delar i uppsatsen, för att sedan gå tillbaka och arbeta igenom de faser som 
behövdes för användarfallet. Detta gjorde att vi fick förlänga tidplanen med 
en vecka för att vi skulle hinna med att arbeta igenom den sista fasen 
ordentligt. 
 
När det gäller datainsamlingsmetoderna som vi använde oss av i 
kartläggningen och perspektivanalysen bestod dessa av litteraturstudier och 
intervjuer. Det finns mycket information att hämta i studielitteraturen, 
verksamhetsrapporter och på Internet. Vi har läst mycket rapporter om 
multimodalitet, standarder och verksamhetsspecifika rapporter. De intervjuer 
som gjordes av nyckelpersoner på Banverket, Vägverket och Triona har varit 
mycket givande eftersom dessa personer är väldigt sakkunniga inom sina 
områden och mycket tillmötesgående. Vi har dock varit i kontakt med lite 
för få personer på Banverket, vilket vi nu vid arbetets slut kan se som en 
nackdel. Eftersom Banverket har ganska avgränsade avdelningar, har vi 
förstått att informationssamarbetet dem emellan inte alltid fungerar så bra. 
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Vad den ena avdelningen gör, vet ibland inte den andra om. En fördel som vi 
har haft är emellertid att de flesta av de personer som intervjuats har vi haft 
möjlighet till att intervjua flera gånger. Under intervjuerna använde vi oss av 
anteckningar vilket vi ansåg vara den bästa metoden för oss. Eftersom vi 
alltid är två stycken som intervjuar så kan den ena anteckna och den andra 
ställa frågorna, på så sätt får man ett bra flyt i intervjun och den känns mer 
som ett samtal. Det är även lättare att ställa följdfrågor när material kan 
studeras tillsammans, och intervjupersonens kroppsspråk kan avläsas. De 
personer vi intervjuat har vart experter inom sitt område, som exempel kan 
nämnas Per-Erik Norman på Banverket Data, Anders Nilsson på Triona och 
Mats Lindkvist för KombiTIF på Vägverket. 
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7. DISKUSSION  

I det här kapitlet diskuterar vi de slutsatser och erfarenheter som arbetet gett 
oss och ger förslag på fortsatt forskning. 
 
Multimodala transporter 
Kombinerade transporter, Multimodala transporter, Intermodala transporter, 
Seamless transports är begrepp som egentligen beskriver samma sak, men 
kan också innebära olika saker beroende på från vilken bransch det gäller. 
En gemensam definition av dessa begrepp, oberoende av bransch bör sättas 
upp. 
 
I uppsatsen använder vi begreppet multimodalitet i den meningen att det är 
något som beskriver många rörelsemönster. Multimodala transporter står 
således här för ”många rörelsemönster för transporter”. Det innebär 
planering för, genomförande av och uppföljning av transporter av personer 
eller gods där flera transportslag är inblandade.  
 
Arena 
I kraven från KombiTIF uttrycktes kravet på en förenkling av möjligheterna 
att samutnyttja data från olika aktörer. Detta gäller både inom ett 
transportslag och mellan de olika transportslagen. Som exempel ger dem att 
vägnätets kopplingspunkter mot andra transportslag (järnvägsstationer, 
hamnar, flygplatser) och mot vägbunden kollektivtrafik (busshållplatser) 
omgående bör tillgängliggöras. De betonar att användning av standarder är 
en av nycklarna för detta.  
 
Fördelarna med att upprätta en sådan Arena är att all geografisk information 
samlas på ett och samma ställe. Det blir alltså mycket lättare för en 
användare att hitta den geografiska informationen som söks. Vidare kan 
Arenan möjliggöra att grunddata kan samlas på ett ställe för alla 
applikationer och då behöver uppdateringar endast göras där. Detta innebär 
att det går att samköra företeelser från olika vägtjänster som finns på 
marknaden. Arenans gränssnitt gör även så att alla dess underliggande 
tjänster kommer att ha ett enhetligt utseende. Detta är både stilfullt och 
användarvänligt.  Verktygen och funktionerna bör vara desamma genom 
hela Arenan för alla trafikorganisationer såsom Flyg- och luftfartsverket, 
Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket med flera. 
 
Naturligtvis ser vi att TNE-plattformen har potential att representera en 
sådan Arena. I figur 64 har vi satt in TNE som informationsplattform i 
KombiTIF:s framtidsvision.  
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Figur 64 KombiTIF:s framtidsvision över en Arena 

 
Behovet av information i en multimodal informationsplattform kan skilja sig 
åt beroende på vilken verksamhet man undersöker. För att system-
arkitekturen ska passa in i ett multimodalt transportsammanhang, oavsett 
verksamhet, krävs en mer generell analys av informationsbehovet. För att 
göra systemarkitekturen mer generell bör gränssnitten kanske göras mer 
öppna, möjligheten att knyta till sig andra typer av verksamheter kanske 
måste till. 
 
Standarden 
Standarden över väg och järnväg har en struktur och ett upplägg som är 
relativt lätt att förstå. Begreppen och dess relationer förklaras grundligt, både 
på en översiktlig och detaljerad nivå.  
 
Vi utgick från tillämpningen av standarden i TNE eftersom järnvägsnätet ska 
lagras där. Däremot använder inte TNE sig av Terminal och Bytesplats 
eftersom det bara finns ett trafiknät där. Detta var något som fick 
kompletteras i och med införandet av järnvägsnätet.  
 
På grund av järnvägsdatats uppbyggnad fick vi frångå standarden vid ett 
tillfälle. Standarden vill att alla tågstationer ska ses som potentiella 
terminaler och benämnas av begreppet Bytesplats. Plats är ett viktigt 
begrepp i järnvägsnätet, som representerar stationer – men det kan även 
representera växelområden.  Trots det finns det ingen representation av det 
begreppet i standarden eftersom det inte går att ersätta Plats med begreppet 
Bytesplats. Eftersom det är en standard för väg och järnvägsnät, så borde det 
finnas ett sätt att lösa detta på. 
 
 
 
 

                      Gemensamma frågor:
              - Datautbyte 
              - Standarder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

      Informations 
            plattform 
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transport 
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BanInformationssystemet  
Att följa standarden SS 63 70 04 för att standardisera informationen från BIS 
har varit ganska krävande. Att konvertera rådata från Banverket för att bli 
standardiserat är en arbetsam process. Eftersom Banverkets data inte är 
tillräckligt koordinatsatt krävs det speciallösningar för att knyta ihop 
järnvägen med vägnätet i harmoni med standarden. Därför är det viktigt att 
Banverket påbörjar en standardisering av sin information snarast. En 
koordinatsättning av stationsområdena skulle underlätta arbetet med 
Terminaler och att topologiskt knyta ihop de två trafiknäten väg och järnväg. 
Att koordinatsätta stationsområdena gör också att detaljeringsnivån för 
terminalerna skulle bli mycket högre. En stor fråga som dyker upp då är vem 
som har ansvaret för informationen runt Terminalerna. Vi har föreslagit att 
Banverket ansvarar för järnvägsinformationen och Vägverket ansvarar för 
informationen runt vägnätet men vem ska ansvara för informationen mellan 
dessa nät, det vill säga vid Terminalerna?  
 
Avslutning 
Om ett samarbete över organisationsgränserna ska fungera smärtfritt så krävs 
det att de inblandade organisationerna har ett gemensamt intresse av att 
systemarkitekturen ska fungera. En stabil systemarkitektur gör det möjligt att 
överblicka systemen och förstå var systemgränserna går. Detta hjälper 
systemanvändare att förstå vad systemen gör och hur de hänger samman, 
vilket är bra för att kunna ta rätt beslut vid en förändring. En 
informationssystemarkitektur bör också möjliggöra och underlätta att 
ansvaret för informationssystem kan fördelas i organisationen. Det är 
dessutom viktigt att olika informationssystem ska kunna utbyta data även om 
de körs på olika tekniska plattformar. 
 
I vårt specifika användarfall så ger vi ansvaret till Triona att informationen 
från BIS standardiseras och lagras i TNE. Men vi vill betona hur viktigt det 
är att Banverket genomför en standardisering av sin information. I 
KombiTIF-rapporten förordas dessutom Banverket av Näringsdepartementet 
att genomföra en standardisering.  
 
Visionen om en framtida arena grundar sig på att all transportdata ska följa 
samma standardiserade informationsstruktur. Vägverket är redan klar med 
sin standardisering och det är också den som ligger till grund för Trionas 
TNE-databas. TNE-plattformen har stor potential att leva upp till de krav 
som KombiTIF ställer på Arenaförslaget.  
 
Forsatt arbete 
I utformningen av vår informationsmodell har vi i huvudsak koncentrerat oss 
på den statiska informationen det vill säga informationen som beskriver 
järnvägsnätet och det data som kan knytas till det nätet. Vad vi inte har 
undersökt är möjligheten att hämta in dynamisk information från systemen 
på Banverket eller från en tredje part exempelvis SJ eller Green Cargo.   
 
På grund av tidsbrist har vi heller inte konstruerat något gränssnitt mot BIS 
som automatiskt lägger in järnvägsinformationen i rätt tabeller i 
RAILS_TNE. I det här arbetet har vi gjort det manuellt, men ett sådant 
gränssnitt måste utvecklas. 
 
För alla allmänna kommunikationer grundar sig restiderna i aktuella 
tidtabeller. Realtidsinformation kompletterad med statistik avseende restider 
på olika transportrutter skulle kunna förbättra restidsprognoser. Information 
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om tidtabeller, status och störningsinformation är något som bör undersökas 
om det går att hämta in på ett standardiserat sätt. Vid införandet av dynamisk 
information till plattformen är det också viktigt att undersöka hur det 
påverkar den meddelandesamverkan som existerar för statisk information.  
Kan man använda samma regler och riktlinjer, eller måste de omformuleras? 
Hur ska gränssnitten modifieras för att detta ska vara möjligt?  
 
Ett nästa steg i utvecklingen av Trionas TNE-plattform är att komplettera 
med ett till transportslag. Exempelvis skulle Sjöfartsverket med sina farleder 
vara ett alternativ till ytterligare utveckling och strävan mot att uppfylla 
KombiTIF:s vision om en Arena.
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BEGREPPSLISTA  

 
Begrepp 

 
Förklaring 

ArcGIS ArcGIS är ett integrerat system av programvaror som bildar ett 
intelligent geografiskt informationssystem. 
 

Attribut 
 

Presentation av en företeelses egenskap. 

Attributtyp 
 

Typ av egenskap som är relevant för objekt som tillhör en viss 
objekttyp  
 

Begreppsmodell   Modell som beskriver begrepp, deras egenskaper och inbördes 
relationer. 

Begreppstabell 
 

En tabell innehållande begreppsmodellens objekttyper och deras 
definitioner, attribut och samband.  

Databasschema 
 

Ett databasschema är beskrivningen av en databas. Schemat 
innehåller beskrivningen av data som finns i databasen men ej är 
data självt. 

Direkt 
referenssystem 

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

ESRI Environmental Systems Research Institute 
Företag inom GIS teknologin 
 

Events Funktion i ArcGIS som knyter företeelsedata till geometri 
 
 

Företeelse Föremål eller händelse som kan knytas till väg- eller järnvägsnätet 
 
 

Generiska 
företeelsemodellen 

Namn på ny generell modell för att hantera företeelser. 
 
 

GIS Geografiskt Informations System är ett arbetssätt för att hantera 
lägesbunden information. Med GIS hanteras såväl de lägesbestämda 
objekten (normalt presenterade på något slags karta) som sådan 
information (egenskaper eller attribut) som hör till dessa objekt. 

Huvudspår Banverkets benämning på det spår inom ett stationsområde som 
passerar rakt igenom en station. 
 

Indirekt 
referenssystem 
 

Positionering av ett objekt görs relativt ett annat objekt, en 
”geografisk identifierare”. Dessa geografiska identifierare måste vara 
kända och 
accepterade av de verksamheter som använder dem. 

Informationsmodell 
 

Modell som beskriver och strukturerar begrepp och deras 
representation som data  
 

KombiTIF Kombinerade Transporter, elektronisk informationsförsörjning. Projekt 
med målet att ta fram en gemensam strategi och handlingsplan för 
trafikverken i Sverige. 

Linjeelement Nätförbindelse eller referenslänk  

Länk  Endimensionellt topologiskt grundelement med definierad riktning och 
som begränsas av en eller två noder. 

Länk/nod-modell 
 

Modell för beskrivning av topologin i ett nät som länkar och noder 
enligt matematikens grafteori. 

NVDB Nationell Vägdatabas - Officiell svensk rikstäckande grunddatabas 
omfattande statliga, kommunala och privata vägar 
 

Nätnod Nolldimensionellt topologiskt grundelement. 
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Nätelement En abstrakt entitet som representerar en godtycklig komponent i ett 
nätverk för vilken det är meningsfullt att prata om dess konnektivitet. 
Kan vara något av Nätnod, Referenslänk, Nätverk. 

Objekt Enskild förekomst av en viss objekttyp. 
 
 

Objekttyp Abstraktion av en grupp företeelser med likartade egenskaper om 
vilka man vill kunna göra utsagor. 
 

Port 
 

Koppling mellan nätelement i nät representerade enligt 
portkonceptet: Kopplingar mellan nätelement sker inte direkt utan 
med mellanliggande portar, till skillnad från länk/nod-baserad topologi 
där det finns en direkt koppling mellan noder och länkar och där det 
alltid måste finnas en nod mellan länkar. 

Portkonceptet 
 

Datatekniskt sätt att representera topologi i ett nät 
 
 

Referenslänk Representation av en sammanhängande fysisk vägnätssträcka utan 
förgreningar med ett och samma födelsedatum. 
 

Referenssystem Med geografiska (spatiala) referenssystem avses system för 
identifiering av position direkt eller indirekt i den värld som vår jord 
utgör. För vår del berörs vi primärt av de referenssystem som 
anpassats till den del av vår jord som Sverige utgör. 

Sidospår  
 

Banverkets benämning på ett spår som viker av från huvudspåret 
inom ett stationsområde. 
 

STANLI 
 

Standardiseringsområde inom SIS som ägnar sig åt geografisk 
information 

Tillämpningsmodell 
 

Informationsmodell för ett visst tillämpningsområde 
 
 

TNE Transport Network Engine, informationsplattform på Triona som 
innehåller vägnätet 
 

topologi 
 

Beskrivning av hur geografiska objekt ansluter eller angränsar till 
varandra  
 

Transformation Process vid byte av referenssystem där det ej finns exakta samband 
mellan referenssystemen. 
 

UML 
 

Unified Modeling Language – objektorienterat analys- och 
designspråk framtaget av Object Management Group. 
 

Utbredning Beskriver läget för en företeelse i förhållande till ett nätelement. Eller 
en nätanknuten företeelses geografiska förhållande till ett nät 
Motsvaras i tillämpningsmodellen av , t.ex: en punktformad 
företeelses position uttryckt som ett avstånd längs ett linjeelement 
och med ett sidoavstånd till detta 

VägMod Namn på vägnätsmodellen. Innehåller modell för vägnät och 
vägnätsanknytning. 
 

Vägnätsanknytning Innebär att en företeelse tilldelas en strukturerad beskrivning av 
vilken del av vägnätet som företeelsen tillhör. 
 

XML Extensible Markup Language - förenklad variant av SGML anpassad 
för användning på Internet. SGML är en standard för strukturering av 
dokument. 

XML-schema Schema som beskriver det möjliga datainnehållet i en XML-fil med 
avseende på struktur, innehåll och semantik 
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