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1 Inledning 

Här beskrivs rapportens bakgrund, mål, syfte samt problembeskrivning. 

1.1 Bakgrund 

Vårt examensarbete har utförts på Banverkets (BV) huvudkontor i Borlänge.  

Banverket är en statlig myndighet som har ansvar för Sveriges järnvägar. 

Detta betyder att de stödjer riksdag och regering i olika järnvägsfrågor, 

ansvarar för drift och förvaltning av statens spåranläggningar samt att de ger 

stöd till den forskning och utveckling som bedrivs inom järnvägsområdet1. 

 

Banverkets tekniska IT-miljö består av ett stort antal informationssystem och 

applikationer i varierande storlek, vissa är komplexa informationssystem med 

många användare och mycket informationsinnehåll, medan andra är enkla 

applikationer som installeras på enstaka användares datorer.  

 

BV har inte någon gemensam uttalad informationssystemarkitektur, utan 

informationssystemen har tillkommit successivt ur verksamhetens behov och 

med IT-avdelningen som stark aktör2.  

 

Denna rapport är resultatet av en undersökning som bedrivits med BV. Vår 

intention är att göra en förändringsanalys om ett centralt system i BV:s 

verksamhet. 

 

1.2 Problembeskrivning 

Framväxten av organisationens struktur av informationssystem 

(informationssystemarkitekturen) verkar många gånger ske oplanerat3. Detta 

leder till att det saknas en plan över hur organisationens samlade 

informationsbehandling ska struktureras i olika informationssystem och hur 

dessa ska samverka. Skälet till detta är ofta att nya informationssystem 

                                                 
1 http://www.banverket.se/templates/StandardTtH____2103.asp 
2 Peters Helena, metodutvecklare, Banverket och Lönnar Martin, IT-strateg, Banverket 
3 Axelsson Karin & Göran Goldkuhl 1998 Strukturering av informationssystem 
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utvecklas under stor tidspress och krav på verksamhetsförändringar där man i 

olika utvecklingsprojekt inte har möjlighet att utveckla ett 

informationssystems interna och externa arkitektur på ett tillfredställande sätt. 

 

BV:s informationssystemarkitektur skiljer sig inte på denna punkt från andra 

företag och organisationer, under 90-talet var BV utsatt för stora 

verksamhetsförändringar som gjort att nya krav på informationssystem har 

initierats under en stark tidspress vilket lett till att 

informationssystemarkitekturerna har successivt växt fram ur verksamhetens 

behov. I och med detta kan det vara svårt att få en helhetsbild över vilka 

informationssystem som existerar, hur de fungerar samt hur de samverkar 

med varandra.  

 

På BV finns därför ett behov av att undersöka informationssystemarkitekturen 

och föreslå en mer planerad förändring av densamma. Detta utgör grunden för 

vårt arbete. Vi har valt att beskriva ett centralt informationssystem inom BV, 

Opera (Operativ Tåginformation), för att studera hur 

informationssystemarkitekturen är uppbyggd och med utgångspunkt från detta 

föreslå välgrundade förändringar av informationssystemarkitekturen.  Med 

anledning av detta har vi undersökt Operas interna struktur med fokus på 

databasens uppbyggnad, de kärnprocesser som levererar grundinformation till 

och presenterar informationen i Opera samt dess samverkan med andra 

informationssystem (Operas externa informationssystemarkitektur). 

 

Skälet till att Opera har valts är att detta är ett centralt och viktigt 

informationssystem på BV.  Det förser berörd personal och kunder med viktig 

information om var tågen befinner sig samt hur dessa ligger till i jämförelse 

med tidtabellen.  

1.3 Mål 

Uppsatsen redogör för resultatet av en förändringsanalys av Opera – Operativ 

Tåginformation samt dess samverkan med andra informationssystem.  
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Det primära målet är att ge förändringsförslag angående Opera och dess 

informationssystemarkitektur. För att detta skulle vara möjligt har vi kartlagt 

Opera och den interaktion som sker med andra informationssystem.  

1.4 Syfte 

Syftet med detta arbete är att visa på hur grundläggande begrepp i 

informationssystemarkitekturen kan definieras med utgångspunkt från en 

analys av verksamhetens kärnprocesser och handlingar. 

 

1.5 Avgränsning 

Vår studie kommer att omfatta en beskrivning av Operas 

informationssystemarkitektur, kärnprocesser, datastrukturer samt dess 

integration med Systemet för trafik- och trafikantinformation (TTRAF) och 

Tåg-Positioneringssystem (TPOS). Vi går inte ner på djupare teknisk 

detaljnivå utan koncentrerar oss istället till att beskriva Operas grundläggande 

kärnprocesser och dess informationssystemarkitektur. 
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1.6 Disposition och läsanvisningar 

Uppsatsen är disponerad enligt följande.  
 

 
Figur 1-1, Uppsatsens disposition 

Slutsatser 

Analys 

Introduktion 
 
 

1. Inledning 

2. Metod 

Empiri 
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informationssystemarkitektur 

6. Problemanalys 

7. Förändringsförslag 

8. Slutsatser 

Teori och referensram 
 

3. Teoretisk 
referensram 
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Kapitel 1 – Inledning 

Redogör för bland annat bakgrunden till arbetet, syfte och mål samt vid vilken 

organisation rapporten är gjord. 

 

Kapitel 2 – Metod 

Beskriver metoden med de faser som vi använt oss av under detta arbete. 

 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

Beskriver den grundläggande begreppsapparat som uppsatsen baserar sig på. 

 

Kapitel 4 – Nulägesbeskrivning Opera och dess kärnprocesser 

Innefattar en övergripande beskrivning av Opera, hur det kom till och hur det 

fungerar, grafiska illustrationer och dess kärnprocesser. 

 

Kapitel 5 – Nulägesbeskrivning informationssystemarkitektur 

Beskriver Operas interna och externa informationssystemarkitektur.  

 

Kapitel 6 – Problemanalys 

I detta kapitel presenteras en problemanalys med fokus på problemen med 

otydliga begrepp i verksamheten och kärnprocesserna i relation till den 

befintliga databasen. 

 

Kapitel 7 – Förändringsförslag 

I detta kapitel ger vi konkreta förändringsförslag angående Opera. Vi har 

bland annat utarbetat en objektmodell som bör ligga till grund för 

konstruktion av en ny eventuell framtida databas, vi har klart definierat 

grundbegrepp i verksamheten, framställt en handlingsgraf som beskriver de 

centrala kommunikationshandlingarna som utgör grunden för att identifiera 

viktiga begrepp och därmed också skapa en tydligare och bättre strukturerad 

databas. 

 

Kapitel 8 – Slutsatser 

Här sker en sammanfattning av de resultat som framkommit under 

förändringskapitlet. 
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2 Genomförande och metod 

Här beskrivs den metod vi använt, hur arbetet har bedrivits samt hur 

resultaten åstadkommits. 

2.1 Genomförande 

Vi har genomfört arbetet (se figur 2.1) enligt följande faser: 

 
Figur 2-1, Illustration över metodöversikt 

2.1.1 Datainsamling – sekundärmaterial 

Denna fas ligger till grund för detta akademiska arbete och bygger på 

litteratur, PowerPoint-presentationer och föreläsningar på kurser som vi 

deltagit i vid Högskolan Dalarna och som beskriver teorier, begrepp och 

metoder som berör informationssystemarkitekturer, förändringsanalys och 

konceptuell modellering4. 

2.1.2 Förändringsanalys av Opera och dess 

informationssystemarkitektur 

Arbetet med förändringsanalysen inleddes med att vi förde dialog med Patrik 

Fritzing (Förvaltningsledare Opera) och Tommy Frisk (Operautvecklare) på 

BV där vi tillsammans lade upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. Nästa steg 

blev att studera befintligt material om Opera genom kvalitativa intervjuer 

samt granskning av olika artiklar, dokument och PowerPoint-presentationer. 

 

Detta material har analyserats med hjälp av de teorier, begrepp och metoder 

som nämndes ovan. Eftersom genomförandet innehåller flera olika 

arbetsmoment och analyser av Opera har det varit naturligt att varva de 

teoretiska studierna med det empiriska materialet. Kvalitativa intervjuer har 

                                                 
4 Axelsson och Goldkuhl, 1996; Goldkuhl och Röstlinger, 1988; Eriksson och Ågerfalk, 2004 

Datainsamling –  

sekundärmaterial 

Förändringsanalys av Opera 
och dess informationssystem-

arkitektur 

Resultat Slutsatser Utvärdering av 
arbetet och metod 
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gjorts fortlöpande och har, när det ansetts nödvändigt, kompletterats med 

granskning av tillhandahållna dokument och vice versa.  

2.1.3 Resultat 

Den kunskap som har utvecklats under arbetes gång lyfts här upp för 

reflektion och diskussion. Vi knyter an till syftena och målen och ger svar på 

de ämnen som är identifierade i dessa avsnitt. 

Med utgångspunkt från vår teoretiska grund har vi analyserat det empiriska 

materialet för att därigenom kunna ge konkreta och välgrundade 

förändringsförslag angående Opera. 

2.1.4 Slutsatser 

Denna fas syftar till att sammanfatta det som framkommit under arbetet, att 

”knyta ihop säcken”. Grunden för en välgrundad och hållbar slutsats är främst 

förändringsanalysen5 och den modelleringsansats som valts, Action-Oriented 

Conceptual Modelling6. 

2.1.5 Utvärdering av arbetet och metod 

Här sker återkopplingen till arbetet. Vi ställer oss frågor som till exempel vad 

kunde ha gjorts bättre, vad gjorde vi och hur gick det, blev resultatet väntat? 

Det är viktigt att göra denna utvärdering för att bland annat kunna förbättra 

arbetsgången vid liknande framtida studier. 

 

Vi har inte haft någon särskild metod för att genomföra denna utvärdering. Vi 

har fört dagbok över intervjuer och möten med olika personer samt att det 

under arbetes gång har förts kritiska diskussioner med inblandade parter och 

reflektion kring arbetet. 

 

 

                                                 
5 Goldkuhl Göran & Röstlinger Annie 1988 Förändringsanalys – arbetsmetodik och 
förhållningssätt för goda förändringsbeslut 
6 Ågerfalk J. Pär, Eriksson Owen, 2004, Action-oriented conceptual modelling 
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2.2 Metoder 

Vi har använt oss av olika metoder under arbetets gång. Nedan beskrivs dessa:  

2.2.1 Kvalitativa intervjuer 

Vi upptäckte tidigt under arbetes gång att kvalitativa intervjuer var det bästa 

sättet få tag på önskad information. Främst tack vare att det är det bästa sättet 

att få en djupare förståelse för ett fenomen samt att denna intervjuform lämpar 

sig väl för denna typ av arbete då syftet med kvalitativa intervjuer är  

 

att upptäcka eller identifiera okända eller otillfredsställande kända 

företeelser, egenskaper eller innebörder7. 

 

Det är just vad detta arbete syftar till, att upptäcka okända eller 

otillfredsställande kända egenskaper i systemet Opera. 

2.2.2 FA/SIM 

FA/SIM (Förändringsanalys enligt SIM där SIM står för Samverkan genom 

Ifrågasättande och Idéutveckling med stöd av Metodik) är en generell 

problemlösningsmodell som kan användas vid förändringsarbeten och 

analyser av olika slag. Det som är speciellt med FA/SIM är att inte ta några 

förändringsåtgärder för givna i inledningsskedet, utan att beslut om dessa ska 

genomföras eller inte baseras istället på de resultat som framkommit under 

arbetet med FA. 

 

Genom att använda FA/SIM strävar man efter att uppnå en väl genomförd 

förändringsanalys vilket innebär att problemen åtgärdas och inte bara 

symtomen, att målen uppfylls genom att problemen elimineras samt att man 

uppnår en förståelse för förändringen hos berörda personer. 

 

Metoden är tänkt att ses som en verktygslåda, inte som en kokbok. Med detta 

menas att man inte behöver följa den stegvis (gör 1, sedan 2, sedan 3, och så 

                                                 
7 Svensson P-G & Starrin B (red) 1996 Kvalitativa studier i teori och praktik 
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vidare) för att resultatet ska bli lyckat, utan att man istället plockar de 

”verktyg” (arbetssätt) som behövs för det aktuella arbetet. 

 

FA/SIM innehåller flera olika metoddelar där man kan välja de som lämpar 

sig bäst för det arbete man utför. Dessa är: 

• Avgränsning 

• Problemanalys 

• Styrkeanalys 

• Verksamhetsanalys 

• Målanalys 

• Analys av förändringsbehov 

• Bestämning av förändringsåtgärder 

 

Under arbetets gång har vi använt oss av metoddelarna problemanalys och 

verksamhetsanalys. 

 

Problemanalysen syftar till att identifiera och analysera verksamhetens 

(informationssystemets) problem för att på så sätt utveckla kunskap om dem 

och nå en ökad probleminsikt. Under problemanalysen ifrågasätts 

förutsättningslöst det som i dagsläget inte upplevs som problem i 

verksamheten (informationssystemet) samt att otydliga problemuppfattningar 

blir tydliggjorda till klart uttryckta problembeskrivningar. 

 

I verksamhetsanalysen vill man beskriva verksamheten utifrån dess 

handlingar. För att göra detta har vi använt handlingsgrafer för att visa de 

handlingar som utförs i verksamheten (informationssystemet).  

 

Poängen med handlingsgrafer är även att beskriva kommunikation som 

handling vilket innebär att handlingar som utförs i verksamheten även kan 

utföras med hjälp av informationssystem. Ett informationssystem kan 

självständigt utföra kommunikationshandlingar som till exempel rapport, 

order med mera. Detta kan till exempel ske när informationssystem byter 

information via så kallad batch-bearbetning. Begreppet ”Batch” handlar om 
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att information bearbetas i en följd och i ett sammanhang. Ett exempel kan 

vara när en banks informationssystem kör alla sina transaktioner under 

natten8. I samband med detta så utförs kommunikationshandlingar av det 

sändande informationssystemet och resultatet informationen mottas av det 

mottagande informationssystemet.  Dessa kommunikationshandlingar skapar 

information och utgör en grundläggande del av verksamhetens kärnprocesser. 

Den teoretiska grunden för att betrakta kommunikation som handling kan 

härledas till talhandlingsteorin9.  Handlingsgrafer är mycket användbara när 

man vill genomföra analyser och beskrivningar av komplexa 

verksamhetsmässiga sammanhang. Man beskriver verksamhetens (i vårt fall 

informationssystemets) handlingslogik, det vill säga i vilken ordning 

aktiviteterna utförs i verksamheten. Graferna baseras på en kontextuell ansats 

vilket betyder att man beskriver ett sammanhang av handlingar som både kan 

vara kommunikationshandlingar som utförs via informationssystem och 

materiella handlingar som utförs utanför informationssystemet. Dessa 

handlingar länkas ihop med olika informations- och/eller materialobjekt.  

 

Vi har gjort handlingsgrafer utifrån hur det ser ut i dagsläget men också en 

handlingsgraf utifrån hur vi anser att handlingarna ”bör utförs” av 

verksamheten (informationssystemet)10. Denna graf återfinns i kapitlet med 

våra förändringsförslag. 

2.2.3 Konceptuell modellering 

Konceptuell modellering utgör en mycket viktig del i samband med 

systemutvecklingsarbeten. Syftet med konceptuell modellering är att beskriva 

hur verksamheten fungerar. Den traditionella konceptuella modelleringen som 

systemutvecklingsmetod koncentrerar sig främst på två olika angreppssätt: det 

statiska och det dynamiska. Den statiska modelleringen betonar statiska 

förhållanden, såsom objekt och deras relationer medan den dynamiska 

modelleringen beskriver hur objekten i den statiska modellen ändrar tillstånd 

                                                 
8 http://www.pagina.se/itord/default.asp?Id=2807 

9 Searle John R. 1969 Speech Acts: an essay in the philosophy of language 
10 http://www.ida.liu.se/~TDEI36/slides/ws2.ppt 
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över tiden. Man försöker helt enkelt skapa en förenklad bild av verkligheten. 

Det dominerande problemet med denna typ av modellering är hur man ska 

analysera och representera verkligheten i informationssystemet på ett riktigt 

sätt.  

 

Problemet med detta sätt att modellera är att det är svårt att modellera 

pragmatiska aspekter såsom kommunikationshandlingar och ansvar för 

handlingar. Så kallad Action-Oriented Conceptual Modelling är ett försök att 

överbrygga dessa problem. Här fokuserar man sig på de 

kommunikationshandlingar som kommuniceras via användning av 

informationssystemet. Detta innebär att det traditionella sättet att bedriva 

konceptuell modellering med fokus på verksamhetens objekt kombineras med 

en handlingsorienterad verksamhetsmodellering baserad på 

talhandlingsteorin.  

 

Med detta angreppssätt är det möjligt att förena traditionell konceptuell 

modelleringen med fokus på semantiska aspekter med pragmatiska aspekter 

och användning av information. Efter att ha studerat känd dokumentation i 

ämnet valde vi att utgå från detta nya sätt att se på datamodellering11. 

2.2.4 Objektmodell 

En objektmodell visar de objekt man bör utgå ifrån i samband med 

databasdesign. Modellen utgör grunden till att skapa en databas genom att den 

beskriver hur valda objekt ska relatera till varandra. För att göra det lätt att 

förstå används ofta grafiska figurer för att visa hur objekten relaterar till 

varandra.  

 

När man använder grafiska figurer finns det olika notationstyper man kan 

bruka. I detta arbete använder vi gafflar som beskriver relationerna mellan de 

olika objekten. Dessa gafflar bygger på en notationstyp som kallas Crow´s 

feet (kråkfötter). Enligt denna finns det tre sätt att markera hur objekten 

relaterar till varandra. Dessa är: 

                                                 
11 Ågerfalk J. Pär, Eriksson Owen, 2004 Action-oriented conceptual modelling 
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• En till en-förhållande, 

• En till många-förhållande, 

• Många till många-förhållande12. 

 

Till exempel så betyder en till många-förhållande att det objekt där gaffeln 

pekar kan ha flera objektförekomster i relation till det andra objektet som det 

relaterar till om det inte finns någon gaffel kopplat till det objektet. 

 

Figuren nedan ger exempel på detta: 

 
Figur 2-2, Förklaring av notation till objektmodell 

 

Tätt kopplat till uppbyggnader av databaser hör begreppet normalisering. Det 

är utvecklingsprocessen som syftar till att bestämma vilka attribut (kolumner, 

egenskaper) som ska ordnas tillsammans i en tabell. Detta görs för att undvika 

”dum design” i en databas där det annars kan bli problem vid borttagning eller 

uppdatering av information.  

 

                                                 
12 Begg Carolyn E. & Connolly Thomas M. 1999 Database system – a practical approach to 
design, implementation and management. 

 
En till många-förhållande 

Många till många-förhållande 

En till en-förhållande 

Exempel på en till  
många-förhållanden 
mellan två objekt 

KUND 

 
ORDER 
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Det finns tre olika normaliseringsformer (NF): 

 

• Första NF 

1. unika rader, 

2. atomära värden (unika, ett värde för varje cell). 

 

• Andra NF 

1. första NF ska vara uppfylld, 

2. varje icke-nyckel-attribut ska vara beroende av hela 

nyckelattributet. 

 

• Tredje NF 

1. andra NF ska vara uppfylld, 

2.  får inte innehålla några inbördes beroenden mellan icke-

nyckel-attribut (transitiva beroenden)13. 

 

När man designar databaser strävar man efter att åstadkomma en databas som 

uppfyller som många NF:s som möjligt eftersom databasen då blir enklare att 

bland annat handskas med vid uppdatering och borttagning av information 

vilket är eftersträvansvärt.  

                                                 
13 Douhan Pär 2007 Föreläsningsanteckningar 
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3 Teoretisk referensram 

Här beskrivs den teoretiska referensram som arbetet grundar sig på. 

 

3.1 Informationssystemarkitektur 

Systemstrukturering handlar om, vilket namnet antyder, att strukturera och 

organisera de system som finns i organisationen. Goldkuhl och Axelsson 

beskriver i sin bok14 en informationssystemarkitektur som att 

informationssystem knyts samman och relaterar till varandra utifrån 

verksamhets- och informationsmässiga aspekter.  

 

Nedan beskrivs några centrala begrepp som relaterar till 

informationssystemarkitekturer: 

3.1.1 Arkitekturstrategier 

En arkitekturstrategi innehåller: 

• Synsätt på informationssystem och informationssystemarkitekturer i 

organisationer, 

• Principer och riktlinjer för hur man skapar en 

informationssystemarkitektur, 

• Förebildlig beskrivning av informationssystemarkitektur. 

 

För att skapa en informationssystemarkitektur använder man alltså en 

arkitekturstrategi som grund vid systemstruktureringen. 

3.1.2 Systemstrukturering 

Systemstrukturering är ofta en ständig process i dagens organisationer, 

informationssystemarkitekturer vidareutvecklas och förvaltas beroende på hur 

verksamhetens informationssystem utvecklas, det vill säga att man inte kan 

säga att man har skapat en informationssystemarkitektur en gång för alla vid 

ett tillfälle. 

                                                 
14 Axelsson Karin, Göran Goldkuhl 1998 Strukturering av informationssystem. 
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3.1.3 Informationssystemarkitektur 

Detta begrepp har olika innebörd för olika personer, bland annat kan det 

användas när man studerar tekniska aspekter av ett informationssystem. Här 

fokuseras istället verksamhetsmässiga faktorer. Informationssystem 

samverkar för det mesta med varandra och människor använder och nyttjar 

dessa. Det finns alltså avgränsningar, dels mellan systemen men också mellan 

människor och systemen. Informationssystemarkitekturer fokuserar på gränser 

mellan system samt gränserna mellan informationssystemen och dess 

användare.  

 

Axelsson och Goldkuhl har i sin bok ”Strukturering av informationssystem” 

gett följande definition på vad en informationssystemarkitektur är: 

 

”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”15. 

 

Informationssystemarkitekturer kan se ut på många olika sätt och det finns 

flera principer för att utforma systemarkitekturer, till exempel IRM och VBS. 

 

När man strukturerar informationssystem är det viktigt att skilja på 

extern/intern strukturering. Intern strukturering innebär en uppdelning av ett 

informationssystem i mindre delar, medan extern strukturering betyder att det 

är relationerna mellan informationssystemen som fokuseras. Gränsdragningen 

är inte alldeles tydlig och vad som blir extern/intern strukturering beror ofta 

på vilket angreppssätt man har när struktureringen görs. 

3.1.4 IRM - Information Resource Management 

Det finns flera olika strategier för att strukturera en organisations 

informationssystem. En strategi är IRM, denna har följande kännetecken: 
                                                 
15 Axelsson Karin, Göran Goldkuhl 1998 Strukturering av informationssystem 
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1. dataoberoende – databasen är skiljd från applikationerna och 

lagringen är skiljd från bearbetningen, 

2. stabil datastruktur – avbildning av verkligheten, 

3. anskaffning av data en gång vid källan, 

4. registersamverkan – gemensam databas, 

5. undvika redundans (dubbellagring) så mycket som möjligt, 

6. data ska vara tillgängligt för samtliga applikationer, 

7. informationsresursen styrs centralt. 

 

Med IRM-strategin vill man bland annat undvika dubbellagring, eftersom 

datastrukturen är stabil behöver den inte omstruktureras vid 

omvärldsförändringar samt att man vill att informationen ska användas 

effektivt när den finns tillgänglig. 

 

I och med att man har gjort en datamodellering för att klargöra begrepp och se 

relationen mellan olika objekt för en central databas där verksamhetens 

information finns lagrad växer en tydlig begreppsapparat fram där centrala 

termer och begrepp definieras så att alla vet vad dessa egentligen står för. 

 

Sammanfattningsvis vill man med IRM-strategin göra informationen 

allmängiltig, fri från logiska motsägelser och konsistent, det vill säga 

globaliserad. Detta anses leda till mer pålitliga system, ökad livslängd samt att 

underhållskostnaderna minskas. 

3.1.5 VBS - VerksamhetsBaserad Systemstrukturering 

En annan strategi är VBS. Den karakteriseras av följande: 

1. informationssamverkan är definierad genom ansvarsgränser 

mellan enheter (verksamhetsfunktioner) och är relativt stabil 

över tiden, 

2. lokalt systemansvar, 

3. oberoende mellan informationssystem, 

4. informationssystemen har ansvar för sin egen information,  

5. meddelandesamverkan mellan informationssystem, 
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6. två skyldigheter: att förse sig själv med information och att 

förse andra med information, 

7. autonoma (självständiga) system 

 

Med en VBS-strategi vill man frångå stordatordrift, globalisering och 

centralisering av verksamhetens information, minska inflexibiliteten i 

informationssystemarkitekturen och komma bort från tunga och svåra 

förändringsprocesser. Dessutom vill man undvika att den egna 

verksamhetsfunktionen blir beroende av andra verksamhetsfunktioners 

informationssystem. 

 

Informationssystemen är lokala hos verksamhetsfunktionerna och 

integrationen mellan dem sker med hjälp av sambandskontrakt. De olika 

verksamhetsfunktionerna har ansvar för sin egen information, denna 

information förändras ofta medan informationen som skickas mellan 

informationssystemen är stabil. Verksamhetsfunktionerna har två 

skyldigheter, att förse sig själv med information (lokal information) och att 

förse andra med information (sambandsinformation). 

 

Den lokala informationen är till för den egna verksamhetsfunktionen. Det 

handlar om att skapa och lagra informationen på ett tillfredställande sätt. För 

att detta ska vara möjligt måste man klart definiera den sambandsinformation 

som man är i behov av från andra informationssystem. 

 

Med sambandsinformationen menas den information som en 

verksamhetsfunktion förser en annan verksamhetsfunktion med. Denna är 

definierad genom sambandskontrakt. 

 

Sammanfattningsvis vill man med VBS-strategin uppnå, högt oberoende 

mellan olika informationssystem vilket leder till lokalt ansvarstagande, färre 

negativa konsekvenser vid störningar och flexiblare verksamhetsstrukturer16. 

 

                                                 
16 Axelsson Karin, Göran Goldkuhl 1998 Strukturering av informationssystem. 
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3.2 Tre-lager-arkitektur 

En tre-lager-arkitektur är en metod för att bygga upp den interna 

informationssystemarkitekturen för ett informationssystem.  

 

Figur 3-1 visar en sådan tre-lager-arkitektur med ett presentationslager, ett 

mellanlager där funktionerna och logiken finns samt en databas där all 

information lagras. 

 

Anledningen till att detta blivit ett erkänt sätt att bygga system på är att de 

olika komponenterna skiljs åt, det vill säga att man skiljer lagringen av data 

från bearbetningen av information. På samma sätt separeras även 

bearbetningen från presentationen av information. Detta gör att man får 

informationssystem som har hög säkerhet, dataoberoende och stabil 

datastruktur, med mera. 

 

Figuren 3-1 visar en typisk tre-lager-arkitektur: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3-1, Förklaring av en tre-lager-arkitektur 

 
Mellanlager 

 
DB 

 
Presentationslager 
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3.3 XML och Web Service 

XML och Web Services är begrepp som blivit allt viktigare i samband med att 

informationssystemarkitekturer utvecklas i samband med Web-teknologin. 

 

XML (eXtensible Markup Language) är ett universellt märkspråk17. Ett 

märkspråk är särskild text som finns i ett dokument men inte syns när 

dokumentet presenteras för användaren18. 

 

XML-koden definierar inte vilka element eller attribut som bör användas. 

Denna definition görs av en dokumentmall som antingen är intern eller länkas 

in i dokumentet. Syftet med XML är att utväxla information mellan olika 

informationssystem. Detta möjliggörs genom att skicka denna information 

som ren text19. 

 

Web Services erbjuder metoder för informationssystem att samverka, utbyta 

information och använda varandras funktionalitet på ett enhetligt sätt. Det 

bäddar för ett bättre utnyttjande av befintliga informationssystem och öppnar 

samtidigt vägen för helt nya affärsmodeller, åtkomliga via Internet och 

integrerbara med andra tjänster vilket innebär att hela virtuella 

informationssystem kan byggas genom att koppla samman olika 

Web Services. Ur ett affärsperspektiv skapar Web Services-teknologin bättre 

förutsättningar för att integrera och samutnyttja informationssystem, 

komponenter och information20. 

                                                 
17 Wikipedia. Hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/XML  
18 Wikipedia. Hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rkspr%C3%A5k 
19 Wikipedia. Hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/XML  

20 WSCC - Web Services Competence Center 
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4 Nulägesbeskrivning Opera och dess 
kärnprocesser 

 
I detta kapitel förklaras närmare vad Opera är, dess utveckling, hur det 

fungerar på ett övergripande plan samt dess framtid. 

 

4.1 Opera i ett historiskt perspektiv 

Opera står för Operativ tåginformation. Det är ett informations-

/presentationssystem för att berörda personer ska ser vilka tåg som åker på 

rälsen, dess sammansättning samt hur tåget ligger till i förhållande till 

tidtabellen, det vill säga förmedling tåginformation. Det är alltså inte ett 

styrsystem som kontrollerar tågen utan används enbart för att presentera 

information angående dessa. 

 

Informationssystemet används av de personer som arbetar med trafikledning 

internt hos BV Trafik samt användare hos trafikutövare, järnvägsföretagen 

(JF). För att JF ska få tillgång till Opera krävs certifiering21.  

 

I början av 1990-talet började flera JF att trafikera statens spåranläggningar i 

en alltmer konkurrensutsatt situation. Informationen om vilka tåg som 

trafikerade de olika spåranläggningarna blev ett allt större problem, detta på 

grund av att de olika JF skickade in sina uppgifter om tågens 

sammansättningar, främst via fax till berörda parter. Informationen som 

skickades bestod i huvudsak av endast telefonnumren till lok eller motorvagn. 

Bristen på innehåll och kvalitet i den informationen samt avsaknaden av en 

enhetlig lagring av information skapade dock svårigheter för tågklarerare, 

fjärrtågklarerare, tågledare, informatörer, bandriftledare och eldriftledare när 

de skulle ta sina operativa beslut. BV Trafik beslutade då att ta fram ett 

informationssystem för beslutsstöd, kallat Opera. JF ansvarar själva för att 

rapportera in sammansättningen av sina tåg, de får även tillgång till Opera för 

                                                 
21 Driftdokumentation, Opera – Operativt stöd för trafikledningspersonal 
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att de ska kunna följa sin egen trafik om något av följande krav är uppfyllda, 

inrapportering av tågsammansättningen till Opera och en överenskommelse 

med BV som leder till att inrapportering av tågsammansättningen kommer att 

ske. Inrapporteringen sker via ett interaktivt gränssnitt eller via en koppling 

mellan Opera och produktionssystem hos JF. För att kunna använda Opera 

installeras ett certifikat och ett programtillägg till den befintliga webbläsaren 

som finns på den aktuella datorn. Ansökan om behörighet till Opera, antingen 

för inrapportering av tåg eller för att titta på tåg, görs till opera@banverket.se 

eller BV Trafik 781 85 Borlänge22.  

 

Operas grundidé var inte det vi ser idag med ett grafiskt användargränssnitt 

utan det var tänkt som en databas som skulle hålla information om de tåg som 

trafikerade rälsen just nu och fungera som en ersättning till de då manuella 

rutinerna23. 

 

4.2 Övergripande teknik 

Opera är ett behörighetsbaserat informationssystem där det finns tre olika 

behörighetsnivåer. Den första nivån sker via användarnamn och lösenord, 

denna nivå gäller BV:s personal. Vid nivå två sker inloggningen via 

användarnamn, lösenord och en engångskod via SMS. Vid den sista och tredje 

nivån sker inloggningen via användarnamn, lösenord samt en Secure-ID 

bricka.  

 

Generellt sett kan man beskriva det som sker i Opera när tåg rapporteras in på 

följande sätt: 

Indata:  

• JF rapporterar tågsammansättningar via XML eller webbgränssnitt, 

• Från BanInformationsSystemet (BIS) hämtas den geografiska 

informationen om spårnätet, 

                                                 
22 OPERA-ny.ppt 
23 Erik Neldemo, IT-strateg, Banverket 
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• Lantmäteriverkets (LMV) karta och kartinformation används. 

 

Tågpassager: 

• När ett tåg passerar en station i trafikledningssystemen, alternativt 

rapporteras in av en tågklarerare, skickas uppgiften till systemet för 

trafik- och trafikantinformation (TTRAF), 

•  TTRAF gör sedan en jämförelse mellan när tåget passerade stationen 

och när det skulle ha passerat enligt tidtabellen. TTRAF skickar 

tillbaka eventuell avvikelse mot tidtabell, 

• Informationen från trafikledningssystemet skickas även till systemet 

för tågpositionering, TPOS. TPOS skickar över tågpositionen med x- 

och y-koordinater.  

• När tåget är ute på rälsen skickas TPOS-rapporter till Opera. En sådan 

rapport beskriver när och ”hur” ett tåg passerat en signal. Med ”hur” 

menas den händelsetyp som tåget avger. Det finns tre olika 

händelsetyper, dessa är E (nos in), F (röv av) samt D (jag kommer 

snart). 

 

Utdata: 

• Operativ tåginformation till tågklarerare, fjärrtågklarerare, tågledare, 

informatörer samt el- och bandriftledare, 

• Aktuell tåglägesinformation till JF, 

• Information till Banstat, BV:s databas för statistikändamål24. 

 

 

                                                 
24 Fritzing Patrik, förvaltningsledare, Banverket och Frisk Tommy, Operautvecklare 
Banverket 
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4.3 Grafiska illustrationer 

Nedan visas en ”skärmdump” av Operas grafiska gränssnitt: 

 
Figur 4-1, Operas kartbild 

 

Varje pil representerar ett tåg. Pilens riktning pekar mot tågets slutstation. 

Förklaringar: 

Grön pil = Rätt tid, 

Gul Pil = Försenat 1-4 min, 

Röd Pil = Försenat >5 min, 

Blå Pil = Före tidtabellen25. 

 

Kartan uppdateras var femtonde sekund, informationen lagras i databasen i tre 

dygn för att sedan raderas. I databasen lagras även kontaktinformation såsom 

telefonnummer till lokförare och konduktör (när sådan finns). Opera vet vilket 

tågnummer som är kopplat till vilka telefonnummer. 

                                                 
25 OPERA-ny.ppt 
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Normalt sett visas alla tåg oavsett företag och alla JF kan se de andras tåg. JF 

kan dock ställa in kartan så att de bara ser sina egna tåg. Det går även att 

zooma in ett visst område eller tåg, vilket i sin tur innebär att detaljrikedomen 

ökar om tågen, till exempel visas tågnumret. Mer ingående/känsliga uppgifter, 

till exempel gods, antalet vagnar, m.m. kan bara BV och det berörda JF 

komma åt. 
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För att visa hur olika delar i Operas grafiska gränssnitt ser ut visas här 4 olika 

visningslägen: 

Visning av tåginformation: 

 
Figur 4-2, Visning av tåginformation 

 

I figuren ovan visas information om det aktuella tåget med bland annat dess 

tågnummer, avgångsdatum, avgångstid, tågslag, med mera.
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Visning av tågsammansättning: 

 
Figur 4-3, Visning av tågsammansättning 

 

Denna figur visar information om det aktuella tågets sammansättning med 

bland annat totalvikt, totallängd, de unika vagnsnumren samt dragfordonets 

nummer.
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Visning av tågpassager: 

 
Figur 4-4, Visning av tågpassager 

 

Figuren ovan visar information om det aktuella tågets olika passager under 

resans gång.
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Möjlighet att studera tåg i tabellform istället för karta: 

 
Figur 4-5, Tåg i tabellform 

 

Denna figur visar information om det aktuella tåget som det var tänkt att 

Opera skulle användas, det vill säga i tabellform och inte grafiskt. 
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4.3.1 Operas kärnprocesser 

Här beskrivs Operas kärnprocesser, det vill säga de processer som 

tillhandahåller Operas grundinformation. 

 

Figuren nedan visar Operas kärnprocesser och hur dessa relaterar sig till 

Operas informationssystemarkitektur (både intern och extern). 

 
Figur 4-6, Operas kärnprocesser sammanfattning 

 

Mörkgrå markering visar Opera. 

Ljusgrå markering visar andra informationssystem. 

 

Nedan följer en förklaring till figur 4-6: 

1. Pumba levererar information om morgondagens tåg, 

2. Extern rapportör (till exempel SJ, Green Cargo) levererar 

tågsammansättning till Opera, 

3. TPOS levererar tågpassager till Opera,  

4. TTRAF levererar tågpassager till Opera26. 

                                                 
26 Frisk Tommy, (2007), Opera - Handlingsgraf 
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Nedan beskrivs dessa i turordning som handlingsgrafer med förklarande text: 

4.3.2 Handlingsgraf Opera – Pumba 

Följande handlingsgraf beskriver den samverkan som sker mellan 

informationssystemen Opera och Pumba när Opera hämtar information från 

Pumba angående morgondagens tåg. 

HANDLINGSGRAF
Serie
Opera

Dokument-Id
Pumba

Utfärdare
Pär-Åke David

Datum
2007-05-08

Version
1

Sida
1 (1)

Dokumentnamn: Opera

Lagrad tågsammansättning

Lagrar tågsammansättningen
  [Operas mellanlager <-> Opera DB] * Operas mellanlager

Skapad tågsammansättning

Skapar en tågsammansättning utifrån information om tåg.
  [OperaTagFranPumba <-> Operas mellanlager] * Operas mellanlager

Information om
tåg

Operas hämtar information om 
morgondagens tåg från Pumba.

  [OperaTagFranPumba <-> Pumba] * Operas mellanlager

  

Figur 4-1, Operas kärnprocess – Pumba 
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Handling 1 – Hämtning av tåginformation: 

Batchen TagFranPumba hämtar information om morgondagens tåg från Pumba. 

Batchen körs för närvarande klockan 22:00 varje kväll.  

 

Handling 2 – Skapar tågsammansättning: 

Operas mellanlager skapar en tågsammansättning utifrån tåginformation. 

 

Handling 3 – Lagrar tågsammansättning: 

Operas mellanlager lagrar tågsammansättningen i sin databas. 
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4.3.3 Handlingsgraf Opera – Extern rapportör 

Denna handlingsgraf redogör för vad som sker när externa rapportörer (JF) 

rapporterar in tågsammansättningar till Opera och hur dessa tas omhand. 

 

HANDLINGSGRAF
Serie
Opera

Dokument-Id
Opera

Utfärdare
Pär-Åke  David

Datum
2007-05-01

Version
1

Sida
1 (1)

Dokumentnamn: Opera

Lagrad tågsammansättning

SLUT

OperaDataConsumer

Operas mellanlager skapar tåg lagarar 
informationen i rätt DB-tabeller.

  [Operas mellanlager] * Opera DB

ELLER

Validerad tågsammansättningRatad tågsammansättning

Operas mellanlager hämtar köade tågsammansättningar
och validerar tågsammansättningens riktighet.

  [OperaDataCosnumer -> Operas mellanlager] * Operas mellanlager

Köad tågsammansättning

Köar tågsammansättning i en DataBasTabell (TagrappQue)
   * Opera DB

Rapporterad
tågsammansättning

Extern rapportör (tex SJ, Green Cargo) rapporterar tågsammansättning.
ISA-Server tar emot detta anrop och gör en behörighetskontroll.

  [Kund <-> ISA-Server] * Banverket

  

Figur 4-2, Operas kärnprocess – Extern rapportör 
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Handling 1 – Leverans av tågsammansättning: 

Det finns två sätt att inrapportera en tågsammansättning, via Operaklienten eller 

via en Web Service (TagrapporteringWS). Oavsett vilket sätt som används skickas 

informationen med ett XML-dokument till en server som tar emot detta anrop och 

gör en behörighetskontroll. Om servern godkänner inloggningen skickar den 

XML-dokumentet (tågsammansättningsrapporten) vidare till den server i BV:s nät 

där Web Servicen tar emot XML-dokumentet. 

 

Handling 2 – Köad tågsammansättning: 

Web Servicen utför sin enda uppgift, som är att lägga 

tågsammansättningsrapporterna i en kö (tabellen tagrappque) i databasen för vidare 

behandling. Alla tågsammansättningsrappoerter sparas samtidigt i en loggtabell 

(tagrappquelog). Det finns även en möjlighet att validera XML-dokumentet mot en 

Web Service (TagrapporteringValidateWS) som innehåller en mall för hur XML-

dokumentet ska vara utformat. Om XML-dokumentet är godkänt returnerar Web 

Servicen ett OK-svar, annars returneras ett FEL. JF har också egna exemplar av 

XML-dokument som de kan validera rapporterna mot innan de skickas till Opera. 

 

Handling 3 – Hämtning, validering och bearbetning av köad tågsammansättning: 

OperaDataConsumer kallar med jämna mellanrum (ca var 10:e sekund) på ett 

funktionsanrop i Operas mellanlager för att hämta tågsammansättningsrapporterna 

en i taget, för att validera dess riktighet. Vid felaktigheter i XML-dokumenten ratas 

dem utan vidare behandling. 

 

Handling 4 – Lagring av skapad tågsammansättning i Operas databas: 

Tågsammansättningen skapas i databasen utifrån den validerade 

tågsammansättningsrapporten (XML-dokumentet). 
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4.3.4 Handlingsgraf Opera – TPOS 

Handlingsgrafen nedan åskådliggör hur tågpassager från 

informationssystemet TPOS skickas in till Opera och hur denna tas omhand 

där. 

 

HANDLINGSGRAF
Serie
Opera

Dokument-Id
TPOS

Utfärdare
Pär-Åke David

Datum
2007-05-08

Version
1

Sida
1 (1)

Dokumentnamn: Opera

Tågpassage

Lagrad tågpassage

OperaDataConsumer hämtar köad tågpassage
och lagrar tågpassage i Operas databas.

  [SPROC -> Opera DB] * OperaDataConsumer

Köad tågpassage

Mottagen tågpassage köas i OperaDataConsumers
 in-kö (MSMQ).

  [TPOS -> OperaDataCosnumer] * OperaDataConsumer

 Figur 4-3, Operas kärnprocess - TPOS 
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Handling 1 – Mottagning av tågpassager: 

TPOS levererar senaste tågpassagen till OperaDataConsumers in-kö 

(MSMQ). 

  

Handling 2 – Lagring av tågpassager: 

OperaDataConsumer hämtar tågpassagerna i turordning från 

OperaDataConsumers ut-kö, därefter lagras de i Operas databas. 
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4.3.5 Handlingsgraf Opera – TTRAF 

Denna handlingsgraf demonstrerar hur tågpassager från informationssystemet 

TTRAF skickas in till Opera och hur denna tas omhand. 

 

HANDLINGSGRAF
Serie
Opera

Dokument-Id
TTRAF

Utfärdare
Pär-Åke  David

Datum
2007-05-08

Version
1

Sida
1 (1)

Dokumentnamn: Opera

Automatisk tågpassage
Manuellt inskickad

tågpassage

Lagrad tågpassage

Lagrar tågpassagen i Operas DB
  [SPROC -> Opera DB] * OperaPosListener

ELLER

Mottagen tågpassage

Mottagna tågpassager, manuella eller automatiska
  [OperaPosListener] * Opera DB

  Figur 4-4, Operas kärnprocess – TTRAF 
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Handling 1 – Mottagande av tågpassager: 

Tar emot en tågpassage, antingen från TTRAF-systemet eller så är den 

manuellt inskickad. Dessa levereras till OperaPostListeners in-kö. 

  

Handling 2 – Lagring av tågpassager: 

SPROC hämtar tågpassagerna i turordning från OperaPostListeners ut-kö, 

därefter lagras de i Operas databas27. 

                                                 
27 Författarna 



 38 

5 Nulägesbeskrivning 

informationssystemarkitektur 

Detta kapitel beskriver BV:s informationssystemarkitektur med Opera i 

centrum samt integrationen med övriga informationssystem/aktörer. 

 

Figuren nedan illustrerar Operas interna systemarkitektur men också BV:s 

externa systemarkitektur med Opera i centrum. 

  

 

Figur 5-1, BV:s systemarkitektur med Opera i centrum28. 

Mörkgrå markering visar Opera. 

Ljusgrå markering visar andra informationssystem. 

                                                 
28 Frisk Tommy, (2007), Systemskiss – Opera 

BVWEB24 
(dns:Opera) 
(blgn150001/blgn1510
01) 
 
Operas mellanlager  
COM+-komponent 
(Opera.dll) 

BLGN649 
(blgn646/blgn64
7) 
 
Databas:  
OPERA 

Opera-
klienter 
(Opera.exe) 

BLGN647 
Pren  
prenumerationstjä
nst  

BLGN647 
OperaDataConsumer  
- triggar mellanlagret att 
beta av tågrapporteringskön  
- hanterar 
telefonnrrapportering 
- lägger in passager från 
TPOS genom en SPROC 
 

BVWEB24 
OperaPosListener 
COM+-komponent 
(OperPosLLib.dll) 
– lägger in passager från 
TTRAF via en SPROC 
 

TTRAF 

TPOS (blgn860) 
 

Loranga 

Telnrrapportering 

Banstat 

  Extern anv 

EA2 / Citrix / 
Banportalen 
Opera-klient 
(Opera.exe) 

BVWEB24 
(dns:TTRAFOPER
A) 
Tagrapportering
WS 
Web Service för 
tågrapportering. 
Lägger 

Extern 
rapportör 

ISA-server 

Pumba 

OPERABATCH 
OperaTagFranPumba 
Nattlig batch som skapar 
morgondagens tåg inkl 
tågkedjor. 

BIS 

Väderinfo 

DPC 

Asta 

WebWap 

ArcIms 

MSMQ 

MSMQ 

MSMQ 

MSMQ 
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5.1 Operas interna informationssystemarkitektur 
När vi studerar Operas interna informationssystemarkitektur motsvaras denna 

till stor del av IRM-strategin (mörkgrå komponenterna i figur 5-1). Detta 

beror på flera orsaker, bland annat att det finns ett dataoberoende mellan 

databasen och applikationerna samt att informationen är tillgängligt för 

samtliga applikationer.  

 

De olika komponenterna som ingår i den interna 

informationssystemarkitekturen är klienten, EA2-användare, mellanlagret 

samt databasen. 

5.1.1 Opera-klienten 

Installeras vid efterfrågan på användarnas datorer. Därefter uppdaterar den sig 

automatiskt då nya versioner blir tillgängliga. I fallet då användaren inte kör 

inom BV:s nät körs applikationen via Banportalen (Citrix). 

5.1.2 EA2-användare 

Användare utanför BV:s nät kör Opera via EA2 som är en extern anslutning. 

Klienten körs då på en Citrix-server och avspeglas via ”skärmdumpar”. 

Flera åtkomstsätt finns via Banportalen: 

• username/lösenord,  

• username/lösenord/sms-kod, 

• mjukt certifikat. 

5.1.3 Operas mellanlager 

Till mellanlagret hör ett antal funktioner och tjänster som kopplar ihop 

presentationslagret med databasen. 

5.1.4 Operas Databas 

Är själva stommen i Opera och innehåller, förutom tabeller, stored procedures 

för att lägga till tågpassager. Procedurerna anropas av OperaDataConsumer 

(TPOS) och OperaPosListener (TTRAF). 
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Det finns en procedur för varje typ av passage. För närvarande finns två typer 

av passager, dels från TTRAF och dels från TPOS. Så småningom tillkommer 

förmodligen även TPOS-GPS där GPS-positioner finns representerade. 

 

Opera är en alltså tre-lager-arkitektur genom att det innehåller en databas, ett 

mellanlager (funktions- och logiklager) samt presentationslager (klienten). 

Databasen lagrar all information som skickas in till Opera, denna information 

lagras i tre dygn för att sedan raderas, i funktions- och logiklagret finns en 

mängd fördefinierade funktionerna som möjliggör kommunikationen mellan 

presentationslagret och databasen29. 

5.2 Operas externa informationssystemarkitektur 

Sätter vi däremot in Opera i ett större sammanhang med flera 

informationssystem (BV:s informationssystemarkitektur) blir strategin VBS-

baserad. Informationssystemen är autonoma med tydliga gränser mellan sig, 

de förser sig själv och andra informationssystem med information, 

systemansvaret är lokalt och det finns ett oberoende mellan de olika 

informationssystemen. Dessa har också själva ansvar för sin egen information 

samt att sambandsinformationen mellan dem är stabil över tiden genom 

sambandskontrakt.  

 

I och med detta är denna informationssystemarkitektur är föränderlig över 

tiden. Iformationssystemen är klart skilda från varandra för att därigenom 

göra det möjlig att byta ut och förändra dem så länge samverkan och 

informationsutbytet är detsamma mellan dem30. 

 

Nedan beskrivs de olika informationssystemen/aktörerna som 

samverkar/integrerar med Opera: 

 

                                                 
29 Fritzing Patrik, förvaltningsledare, Banverket och Frisk Tommy, Operautvecklare 
Banverket 
30 Axelsson Karin, Göran Goldkuhl 1998 Strukturering av informationssystem 
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5.2.1 ArcIMS 

Levererar bakgrundskartan till Opera.  

5.2.2 TagrapporteringWS 

Järnvägsföretagen (JF) rapporterar in tågsammansättningar till Opera. Det 

finns två olika sätt att rapportera denna information. Det ena är via 

Operaklienten och det andra är via en Web Service, TagrapporteringWS. 

Rapporten är i XML-format. 

 

Tågsammansättningar är en konfiguration som innehåller dragfordon och 

vagnar. Innan tågen börjar åka rapporteras tågets alla sammansättningar som 

tåget kommer att ha under dess livslängd, det vill säga den ska innehålla alla 

tågsammansättningar. Det är inte önskvärt att skicka ”kompletterande” 

tågsammansättningar allteftersom tåget ändras. Ska nya tågsammansättningar 

rapporteras är det ett nödvändigt krav att man skickar nya 

tågsammansättningar under förutsättning att dessa också innehåller all 

information, alltså även ej aktuell information om gamla tågsammansättningar 

som skett tidigare under tågets livslängd.  

 

Drygt fem JF rapporterar för närvarande via Web Servicen. De två största är 

SJ och Green Cargo. SJ:s rapporter innehåller oftast flera tåg.  

 

Green Cargo rapporterar så fort de skickar en klarrapport till deras system 

Bravo. För Green Cargos tåg rapporterar Green Cargo alla vagnar och SJ 

rapporterar dragfordonen. 

5.2.3 OperaTagFranPumba 

Är en nattlig batch som skapar morgondagens tåg, inklusive tågkedjor, i 

Opera. Uppgifter om tågen hämtas från informationssystemet Pumba. För 

varje tåg som skapas bildas det en ny post i databas-tabellen loggbok. 

Kommentaren syns sedan i tågdialogen i Operaklienten. Denna batch körs för 

närvarande klockan 22.00 varje kväll. Om något fel skulle uppstå kan den 

även startas manuellt. Startas den före klockan 12.00 skapas tåg för aktuell 

dag, om den körs efter klockan 12.00 skapas tågen för morgondagen. 
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5.2.4  Pren 

Är en tjänst för intressenter av Opera-information. Från Opera kan det 

beställas prenumeration av visst Opera-information (till exempel 

sammansättningar och passager (TTRAF eller TPOS)). Prenumerationerna 

kan skapas med vissa urvalskriterier som till exempel JF, destination, plats, 

händelsetyper (E (nos in), F (röv av) samt D (jag kommer snart)). 

 

Prenumerationsinformationen lagras i Operas databas. När en prenumeration 

definierats säger Operaklienten till Pren som då uppdaterar sina uppgifter om 

prenumeranter och dess prenumerationsvillkor. Opera levererar all 

information som är möjlig att prenumerera på till Pren via en MSMQ-kö. Pren 

läser av kön och levererar beställd information vidare till alla prenumeranters 

MSMQ-kö och har därmed fullgjort sin arbetsuppgift. 

 

5.2.5 OperaDataConsumer 

Har för närvarande följande uppgifter: 

• Triggar mellanlagret att behandla tågrapporteringskön. Anropar en 

mellanlagerstjänst som i sin tur betar av databas-kön (tagrappque) med 

inkomna tågrapporter och skapar upp tågen i Operas databas, 

• Hanterar telefonrapportering. Läser av MSMQ-kön för inkomna 

telefonnummer till lokförare och rapporterar dessa vidare till rätt tåg i 

Opera via mellanlagerstjänsten, 

• Läser av MSMQ-kön med inkomna TPOS-rapporter och rapporterar 

dessa vidare till rätt tåg i Opera via en databasprocedur, 

• Skickar TPOS-rapporter vidare till Pren’s MSMQ-kö, 

• Larmrapporter. 

5.2.6  OperaPosListener 

Den tar emot inkomna TTRAF-rapporter och rapporterar dessa vidare till 

Opera via en databasprocedur samt att den även skickar TTRAF-rapporter 

vidare till Pren’s MSMQ-kö.  
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5.2.7  BANDBMS 

Den fil som representerar järnvägsnätet enligt BIS och som Opera använder 

för att visa järnvägsnätet och platser på kartan över Sverige och schematiska 

kartbilder. BANDBMS-filen genereras varje natt av BIS-nattbatch. Efter det 

skickas en kopia till en server som Opera har tillgång till. 

5.2.8 BIS 

Står för BanInformationsSystemet. Opera nyttjar BIS för att kunna visa 

information på kartor. Dels via BANDBMS för att visa järnvägsnätet och 

platser på kartan över Sverige och de schematiska kartbilderna, dels nyttjas 

BIS sökfunktion också av Opera för att visa objekt och indelningar på kartan 

och de schematiska kartbilderna. Sökfunktionen används via BIS mellanlager. 

Under den tid som BIS-nattbatch körs är det inte möjligt att komma åt BIS. 

En lösning för att komma ifrån detta problem är just nu under testning. 

5.2.9  VäderInfo 

I Operaklienten kan information från Vägverkets väderstationer presenteras. 

Detta möjliggörs via systemet Väderinfo. Det hämtar väderinformation från 

Vägverket en gång per dygn och lagrar dessa uppgifter i en sql-server-

databas.  

5.2.10  Detektor PC - DPC 

Är ett informationssystem för detektering av fordonsfel längs banan. Kan 

också vid behov anropa en mellanlagertjänst i Opera för att få reda på 

tågsammansättningar.  

5.2.11  Asta 

Asta är ett telefonisystem. Det frågar Opera, via ett funktionsanrop i 

mellanlagret, om olika telefonnummer till tågen och besättningarna. 

5.2.12  Loranga 

Är ett Rangersystem som är under utveckling. Ett Rangersystem är ett system 

för att ”sätta ihop” vagnar och dragfordon till ett tåg. Det använder Pren för 
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att hämta uppgifter från Opera om tågsammansättningar och passager 

(TTRAF). 

5.2.13  TTRAF 

Detta informationssystem levererar tågpassager till Opera (skickar 

information om tågrörelser i realtid). En TTRAF-rapport beskriver ett tågs 

ankomst eller avgång på en station samt dess förhållande mot tidtabellen. En 

TTRAF-rapport kan antingen vara automatisk eller vara manuell (ankomst 

eller avgång med beskrivning av orsak till eventuell försening). 

5.2.14  Banstat 

Är informationssystemet för uppföljning av järnvägstrafik. Banstat använder 

Pren för att hämta uppgifter från Opera om tågsammansättningar och passager 

(TTRAF och TPOS).   

5.2.15  TPOS 

TPOS är informationssystemet som levererar tågpassager till Opera och 

OperaPren. En TPOS-rapport beskriver när och ”hur” ett tåg passerat en 

signal. Den levererar även uppgifter om hur signalen är kopplad till BIS (BIS 

signal-id samt var signalen är belägen enlig länk/nod-begreppet) samt var 

signalen är belägen koordinatmässigt. Med ”hur” tåget passerat signalen 

menas här händelsetyp. Opera hanterar händelsetyperna E (nos in), F (röv av) 

samt D (jag kommer snart). 

5.2.16  WebWap 

Ett informationssystem för att visa tidtabellsuppgifter. Det frågar Opera, via 

ett funktionsanrop i mellanlagret, om tågkedjor. 

5.2.17  Pumba 

Är ett informationssystem som hanterar tågens tidtabeller. Opera hämtar varje 

kväll genom en batch alla tåg som är planerade att avgå nästkommande dygn. 

En uppgift som genereras är om tåget ingår i en tågkedja.  

 

När man i Operaklienten studerar ett tåg som ingår i en tågkedja syns ibland 

inte alla tåg som ingår i tågkedja. Detta beror på att tågkedjan kan sträcka sig 
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över flera dygn vilket gör att nästkommande dygns tåg ännu inte har 

genererats. 

5.2.18 Telnr-rapportering 

En mellanlagersfunktion (tjänst) som möjliggör inrapportering av 

telefonnummer och tågnummer till Opera. Används genom att lokföraren 

ringer till ett informationssystem via sin ”lokförartelefon”. Detta 

informationssystem fångar upp telefonnumret och frågar efter tågnumret. 

Sedan rapporterar systemet dessa uppgifter vidare till Opera genom att lägga 

ett meddelande med telefon/tågnummer på en MSMQ-kö som betas av 

OperaDataConsumer. 

5.2.19   ISA-server 

Detta är en autenticieringsserver. Användaren ”loggar in” på ISA-servern som 

i sin tur slussar denne vidare till rätt applikationsserver. 
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6 Problemanalys 

Här beskrivs och analyseras de problem vi har funnits när vi undersökt vårt 

empiriska material. 

 

6.1 Opera & integrationen med andra system 

Vi har beskrivit den integration som sker mellan Opera och tre andra system, 

Pumba, TPOS och TTRAF i samband med verksamhetens kärnprocesser.  

Samverkan med Pumba sker genom att Pumba uppdaterar Operas databas 

(registersamverkan) via en nattlig Batch, samverkan med TPOS och TTRAF 

sker med hjälp av XML-baserade sambandskontrakt. 

 

TPOS- och TTRAF-systemen skickar informationen till Opera när tåget 

passerar de olika signalerna. En TTRAF-rapport kan vara automatisk 

genererad från en signal, men kan också skickas in manuellt om det inte finns 

några signaler på den aktuella stationen. Det medför svårigheter om dessa 

rapporteras in för sent då rapporten inte innehåller det datum då tåget färdas 

på rälsen. Detta kan medföra att rapporten hamnar på rätt tågnummer men på 

fel datum. Detta kan leda till stora problem och förvirring eftersom man inte 

är säker på om det är en aktuell eller föråldrad passagerapport. 

 

Hur väl representeras då denna information i den nuvarande databasen? 

I dagsläget finns informationen till viss del representerade i databasen, dock 

inte till fullo. Vissa kolumner/värden som finns i databasen representeras inte 

i sambandskontrakten och vice versa.   

 

Det är inte heller helt enkelt att ”följa” hur informationen som kommuniceras 

via sambandskontrakten tas tillvara, detta på grund av att all information från 

TPOS och TTRAF lagras i en gemensam tabell, ”TagPassage”. Med andra ord 

är det problem med att spårbarheten i databasen är låg vilket inte är önskvärt. 

Allteftersom informationen kommer in till tabellen ”TagPassage” skickas den 

senaste informationen till tabellen ”Tåg” där den lagras för att kunna visas i 

Operas presentationslager. 
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6.2 Operas kärnprocesser & den befintliga databasen 

Operas nuvarande databas består av flera tabeller i varierande storlek.  

När vi studerat dessa har vi reagerat på flera saker, bland annat: 

• Tabellen ”Tåg” - den är alldeles ”stor” och ohanterlig för att 

uppdateringar och borttagningar av information ska fungera på ett 

tillfredställande sätt. Stora problem kan uppstå i och med detta 

eftersom informationen inte uppdateras överallt vilket leder till 

dubbellagring och inkonsistent data. Samma fenomen gäller vid 

borttagning av data då man inte vet vilken information som är aktuell 

och vilken som kan tas bort,  

• Kolumnvärdet TrafikhuvudmanKortnamn som ligger i tabellen 

Trafikutovare finns även i tabellerna ”Tåg” och ”OmloppTagregister”. 

Detta trots att den främmande nyckeln TrafikutovarId finns med i 

tabellerna. Detta gör att TrafikhuvudmanKortnamn skulle kunna 

hämtas ändå utan att det ligger som en egen kolumn i tabellerna ”Tåg” 

och ”OmloppTagregister”, eftersom detta medför en stor risk för 

inkonsistent information, 

• Vi har även uppmärksammat att namngivningen av kolumner och 

primära nycklar mellan tabellerna är inkonsistenta och inte stämmer 

överens, 

• Dubbellagring förekommer. 

 

Baserat på detta klarar Operas databas enbart första NF vilket vi inte anser är 

tillräckligt för att den ska fungera tillfredställande, den har enligt oss inga 

möjligheter att ”växa” vidare i framtiden. I och med detta blir spårbarheten 

låg, man får ingen djupare förståelse för hur databasen arbetar och vad som 

sker i den. 

 

Den information som skapas med hjälp av Operas kärnprocesser finns lagrad i 

den nuvarande databasen men inte på ett riktigt sätt enligt vår mening. 

Databasen är för ostrukturerad för att man på ett enkelt och tydligt sätt ska 

kunna följa kärnprocesserna och urskilja resultatet av utförda 

kommunikationshandlingar i databasen.  
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6.3 Otydliga begrepp i Opera 

Nedan beskrivs begrepp som vi funnit otydliga under arbetets gång. 

6.3.1 Tåg 

Begreppet Tåg identifieras av tågnummer och datum/tid och består för 

närvarande av ett eller flera dragfordon och en tågsammansättning. 

Tågsammansättningen innehåller i sin tur en hel del uppgifter som till 

exempel var det kommer ifrån och var det ska, tågpassager, kontaktpersoner 

samt en beskrivning av vagnarnas position i tåget, typ av last, om de 

innehåller gods, med mera. Detta gör att ”Tåg”-begreppet bli väldigt 

komplext och svårt att förstå. 

6.3.2 TågNr 

Tågnummer är ett begrepp som kan vara svårt att förstå. Här följer en närmare 

förklaring av vad det är. Tågnumret byts inte om ett tågs sammansättning 

skulle förändras, det vill säga att vagnar och dragfordon kan tillkomma eller 

lämna tåget utan att det får något annat tågnummer. Det betyder att tågnumret 

inte är identiteten på ett tåg. Däremot ändras tågnumret om tåget skulle byta 

riktning, det vill säga om det börjar åka norr istället för söder och vice versa. 

Det är dock ”samma” fysiska tåg, med eventuellt varierande 

tågsammansättning, hela tiden. Regeln att förändra tågnumret när det byter 

riktning är dock på väg att försvinna på grund av att det upplevs som 

förvirrande.  Förvirringen kring begreppet tågnummer har resulterat i att 

begreppet tågkedja har uppstått. 

6.3.3 Tågkedja 

En tågkedja består av ett antal tågnummer. Dock är det fysiska tåget 

detsamma, med eventuellt varierande tågsammansättning. Behovet av 

tågkedja har uppstått genom att tågnumren ändras när tåget byter riktning 

(norr-söder, söder-norr) vilket innebär att ett tåg under sin ”livslängd” kan ha 

ett antal olika tågnummer. 
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6.4 Inrapportering av tågsammansättning 

För närvarande kan JF rapportera in tågsammansättningar via fax eller via 

Opera. Detta kan vara ett problem då det händer att JF rapporterar in felaktiga 

tågsammansättningar eller att de inte skickar in dessa uppgifter 

överhuvudtaget. Detta medför i sin tur att Opera inte kan tillhandahålla 

korrekt information. 
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7 Förändringsförslag 

Detta kapitel visar på konkreta förslag som BV bör införa för att få en bättre 

informationssystemarkitektur och databas vilket gör att kärnprocesserna 

bättre blir representerade i denna. Vi ger förslag på en objektmodell som 

beskriver centrala objekt i Opera, vi definierar grundläggande begrepp i 

verksamheten samt att vi utarbetar en ny handlingsgraf där vi beskriver 

väsentliga flöden i Opera. 

 

7.1 Handlingsgraf 

Handlingsgrafen nedan redogör för de kärnprocesser och 

kommunikationshandlingar vi har identifierat. Den beskriver hur information 

rapporteras in och skapar en plan för tåg i trafik samt hur de olika passagerna 

(signal- och stationspassage) rapporteras in och behandlas. När den första 

tågpassagen registreras hämtas information om tåget och då skapas tågstatus 

för ett tåg i trafik. 
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7.1.1 Handlingsgraf Tåg i trafik 

HANDLINGSGRAF
Serie
Objektmodell

Dokument-Id
Tåg_i_tr

Utfärdare
Pär-Åke David

Datum
2007-06-06

Version
1

Sida
1 (1)

Dokumentnamn: Tåg i trafik

Stationspassage
fysiskt tåg

Signalpassage
fysiskt tåg

Tågstatus för 
tåg i trafik

Stationspassage
Signalpassage

Plan för 
tåg i trafik

TågtjänstPlanerad tågsammansättning
och lokförare

Rapport om tågstatus för tåg i trafik
  [Opera]

Rapport om stationspassage
  [TTRAF]Rapport om signalpassage

  [TPOS]

Skapa plan för tåg i trafik
  [Opera]

Rapport om tågtjänst
  

Rapport om tågresurs [Tågoperatör]

 
 
Tabell 7-1, Handlingsgraf Tåg i trafik 
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Handling 1- Rapport om tågresurs: 

En rapport med tågresurs (tågsammansättning och telefon till lokförare), 

skickas in av JF. 

 

Handling 2 – Rapport om tågtjänst: 

En rapport innehållande tågtjänsten hämtas. 

 

Handling 3 - Skapa plan för tåg i trafik: 

Skapar en plan för tåg i trafik utifrån rapport om tågtjänst och rapport om 

planerad tågsammansättning. 

 

Handling 4 - Rapport om signalpassage: 

En rapport om signalpassage skickas när ett tåg passerar en avkännare längs 

rälsen. 

 

Handling 5 - Rapport om stationspassage:  

En rapport om stationspassage skickas när ett tåg passerar en avkännare vid 

en station (avgång eller ankomst). 

 

Handling 6 - Rapport om tågstatus för tåg i trafik:  

Skapar en rapport om tågstatus för tåg i trafik när den första signal- eller 

stationspassagen registreras. 
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7.2 Objektmodell 

Denna grundläggande objektmodell (se figur 7-2) baseras på handlingsgrafen 

tidigare i detta kapitel och beskriver hur Operas kärnprocesser enklare kan 

tydliggöras och, med hjälp av detta, bättre tas tillvara i en ny databas. 

 

 
 

Figur 7-2, Grundläggande objektmodell 

Signalpassage 

Plan för tåg i 
trafik 

Rapport om 
signalpassage 

Tågresurs  

Aktuell status för tåg i 
trafik 

Rapport om 
stationspassage 

Tågtjänst 

Ankomst/avgång 
enligt tidtabell 

Skapa plan för 
tåg i trafik 

Rapport om 
tågresurs 

Rapport om 
tjänst 

Rapport om 
tågstatus 
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De markerade rektanglarna är de objekt vi identifierat som fundamentala för 

Opera. Vi anser att dessa måste tas tillvara bättre och representeras mer tydligt 

i databasen. Omarkerade rektanglar är de handlingar som utförs (se 

handlingsgrafen för närmare förklaringar). 

 

Här beskrivs de olika objekten som finns definierade i figur 7-2 samt deras 

funktioner: 

 

Rapport om tågsammansättning 

Detta är en kommunikationshandling som beskriver de tågresurser som skall 

utnyttjas i tågplanen. Tågresurser är tågsammansättning och lokförare (se 

nedan). Själva kommunikationshandlingen identifieras med ett löpnummer, i 

övrigt beskrivs den med datum, tid samt id på järnvägsföretaget som lämnat 

rapporten. 

 

Tågresurs 

Tågresurs består av lokförare och tågsammansättning. Tågsammansättning 

identifieras av ett tågsammansättningsid. En tågsammansättning beskrivs av 

ett dragfordon, identiteter på ett antal vagnar, vagninnehåll, transporttillstånd 

och godstyp. 

 

Lokföraren identifieras med ett id-nummer (anställningsnummer). 

 

Rapport om tågtjänst 

Detta är en kommunikationshandling som beskriver den tågtjänst som JF 

utlovat till sina kunder (se nedan). Själva kommunikationshandlingen 

identifieras med ett löpnummer, i övrigt beskrivs den med datum, tid samt id 

på järnvägsföretaget som lämnat rapporten. 

 

Tågtjänst 

Detta objekt utgör den utlovade tågtjänsten och identifieras av tågnummer 

(jämför med flightnummer inom flyget). Tågtjänsten beskrivs med hjälp av 

avgångstid, avgångsstation, ankomststation samt tågslag.  
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Plan för tåg i trafik 

Detta begrepp identifieras av en tågplansidentitet. En tågplan utgör en 

kombination av den utlovade tågtjänsten (se ovan) samt de tågresurser (se 

ovan) som ställs till förfogande för att genomföra tågplanen.  

 

Rapport om signalpassage 

Detta är en kommunikationshandling som genereras automatiskt och 

beskriver när och ”hur” ett tåg passerat en signal (se nedan). Själva 

kommunikationshandlingen identifieras med ett löpnummer, i övrigt beskrivs 

den med datum, tid och sändare (sändande system). 

 

Signalpassage 

Det finns tre olika typer av signalpassager, dessa är E (nos in), F (röv av) samt 

D (jag kommer snart). Tågplansidentitet rapporteras också. Signalpassagen 

beskrivs också genom att en positionsangivelse lämnas. 

 

Rapport om stationspassage 

Detta är en kommunikationshandling som genereras automatiskt eller 

manuellt när tåget passerar en station. Själva kommunikationshandlingen 

identifieras med ett löpnummer, i övrigt beskrivs den med datum, tid och 

sändare (informationssystem (automatisk genererad rapport) eller person 

(manuellt genererad rapport)).  

 

Stationspassage 

En stationspassage beskrivs genom tågplansidentitet, ankomsttid, avgångstid 

och plats, samt eventuell avvikelse mot tidtabell.  

 

Aktuell status för tåg i trafik 

Aktuell status för tåg i trafik representerar den faktiska statusen för planen för 

tåg i trafik. Det anger aktuell position, hur det fysiska tåget ligger till i 

förhållande till tidtabellen, aktuell tågsammansättning. Det är den 

informationen som visas i de skärmbilder som presenterats i kapitel 4.    
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7.3 Fördelar med föreslagen objektmodell och 

kärnprocess 

Objektmodell har härletts från de grundläggande handlingar som utförs av 

olika personer och informationssystem. Genom att vi valt att genomföra den 

statiska modelleringen med utgångspunkt de grundläggande 

kommunikationshandlingarna istället för, som brukligt är, att fokusera på 

objekt som finns utanför informationssystem kan en databas skapas som är 

begriplig och spårbar ur ett verksamhetsperspektiv. 

 

Detta kommer att leda till att uppdateringen samt lagringen i olika tabeller 

kommer också att bli enklare. Detta beror på att man i databasen tydligt kan 

urskilja vilken information som olika typer av tabeller lagrar och hur de 

representerar olika grundläggande kommunikationshandlingar som utförts. 

Detta gör att spårbarheten av den information som lagras i databasen och det 

som utförs rent verksamhetsmässigt kommer att förbättras.  

 

Även att ta bort och lägga till tabeller blir enklare eftersom varje tabell enbart 

innehåller den information som är relevant för en viss typ av 

kommunikationshandling. Detta betyder i sin tur att om verksamheten 

förändrar sina kommunikationshandlingar kan man på ett enklare sätt lägga 

till eller ta bort motsvarande tabeller i databasen. Detta innebär att det blir 

lättare att överblicka konsekvenser med avseende på förändringar i databasen. 

 

I den tidigare modellen skickades alla tågpassager till en samlingstabell 

(TagPassage) för att därifrån skicka den senaste tågpassagen till tabellen 

”Tåg” i databasen. Med vår objektmodell som grund lagras rapporterna om 

signalpassage och stationspassage i egna tabeller. De senaste rapporterna om 

signal- och stationspassage uppdaterar objektet ”Tågstatus”.  

 

Enligt vår objektmodell existerar ingen tågstatus för tåg i trafik förrän en 

signal- eller stationspassage registreras i Opera. Objektet ”Aktuell status för 

tåg i trafik” beskriver aktuell tågsammansättning, position och eventuell 

avvikelse mot tidtabell. Skillnaden mellan objekten ” Plan för tåg i trafik” och 
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”Aktuell status för tåg i trafik” är att planen bara innehåller ett ”löfte” om att 

tåget ska gå med en viss sammansättning och en viss tid medan objektet 

”Aktuell status för tåg i trafik” är en rapport om hur man i nuläget faktiskt 

uppfyller planen. 

 

Att bygga en ny databas utifrån denna grundläggande objektmodell gör att 

spårbarheten i databasen ökar, det blir dessutom enklare att undvika 

dubbellagring och att använda sig av enbart den informationen som man 

verkligen behöver. 

 

Den beskrivning som vi gjort av kärnprocessen utgör en grund för att beskriva 

de grundläggande begrepp som borde bygga upp Operas 

informationssystemarkitektur och databas.  Handlingsgrafen visar också hur 

de kommunikationshandlingar som utförs via informationssystemarkitekturen 

hänger samman med det som händer utanför informationssystemen.   

 

7.4 Operas informationssystemarkitektur 

Vi anser att Operas interna och BV:s informationssystemarkitektur inte är 

tillfredställande som det ser ut i dagsläget. Detta beror bland annat på att den 

befintliga databasen är inkonsistent och svårbegriplig samt att de nuvarande 

begreppen i verksamheten är oklara och därmed borde förändras med 

utgångspunkt från våra förslag.  

 

Vi anser också att tågnumret borde stå för tågtjänsten och att man inför en 

identitet (ett löpnummer) för identifikation för enskilda förekomster av 

begreppet plan för tåg i trafik. Detta betyder att tågnumret fungerar som ett 

flightnummer inom flyget. Dessa förändringar gör också att man inte behöver 

begreppet tågkedja.   

  

Integrationen mellan Opera – TPOS och Opera – TTRAF finner vi 

tillfredställande. BV bör dock se över rutinerna hur manuella TTRAF-

rapporter skickas och tas omhand, detta för att undvika problemen med för 

sent inskickade rapporter. För att komma tillrätta med problemet anser vi att 
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BV bör förbättra rutinerna när JF rapporterar in tågsammansättningar. Vi 

menar att det krävs någon sorts granskning för att den inrapporterade och 

faktiska tågsammansättningen ska stämma överens. 
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8 Slutsatser 

Här ”knyter vi ihop” och sammanfattar det vi kommit fram till under detta 

arbete. 

 

Vid analysen av Opera och dess integration med berörda informationssystem 

visar det sig att Opera i grunden är ett IRM-system, med en tre-lager-

arkitektur (databas, mellan-/logiklager och presentationslager). Detta är helt 

naturligt då enskilda informationssystem ofta byggs med olika 

komponenter/lager för att bland annat skilja på funktioner och information 

(data) som skapar ett program-data oberoende och detta är enligt oss en 

tillfredställande lösning.  

 

Sätter vi in Opera i ett större sammanhang (BV:s 

informationssystemarkitektur) liknar denna en VBS-strategi på grund av den 

integration och samverkan som är nödvändig mellan BV:s 

informationssystem. 

 

Från början var Opera inte designat för ett grafiskt gränssnitt. Databasen är 

inte anpassad för att ta hand om den mängd information som behövs i 

samband med ett grafiskt gränssnitt och har därför utvecklats successivt med 

ett inte helt lyckat resultat. Detta har medfört att den befintliga databasen är 

för ostrukturerad , speciellt då med tabellen ”Tåg” i fokus. Enligt den 

befintliga litteraturen i ämnet bör man inte designa en databas med en tabell 

som innehåller så många olika värden när dessa med fördel kan placeras i 

egna tabeller. Det är inte heller rekommendabelt  att blanda in kolumnvärden 

från andra tabeller utan använda primära och främmande nycklar vilket sker i 

dagsläget. Informationen som skapas i Operas kärnprocesser tas visserligen 

tillvara men inte på ett tillfredställande sätt i dagsläget. 

 

Med vår föreslagna objektmodell som grund kommer en ny databas att bli 

bättre strukturerad, få ökad spårbarhet och hantera kärnprocesserna på ett 

tydligare sätt därför att de grundläggande kommunikationshandlingarna 

representeras som egna objekt i databasen. Detta i sin tur medför att 
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kärnprocesserna representeras på ett tydligt sätt i databasen.. Med föreslagna 

förändringar kommer Opera att vara bättre rustat för eventuella framtida 

förändringsbehov, till exempel inrapportering av tågposition via GPS.  

 

Vi rekommenderar även en förändring av ett antal grundläggande begrepp för 

att på så sätt få en tydligare och klarare begreppsvärld. 

 

Samverkan med de andra informationssystemen bygger på XML-baserade 

sambandskontrakt. Det finns standardiserade kontrakt mellan dem och det 

fungerar på ett tillfredställande sätt enligt oss. 
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9 Utvärdering 

Här reflekterar och återkopplar vi till vårt arbete. Vi begrundar frågor som 

till exempel vad vi gjorde, hur det gick samt vilket blev resultatet väntat. 

 

9.1  Utvärdering av arbetet 

Syftena och målen med rapporten var följande (se inledningskapitlet): 

 

Syftet med detta arbete är att visa på hur grundläggande begrepp i 

informationssystemarkitekturen kan definieras med utgångspunkt från en 

analys av verksamhetens kärnprocesser och handlingar. 

 

Målet med uppsatsen har varit att redogöra för resultatet av en 

förändringsanalys av Opera samt dess samverkan med andra 

informationssystem. Det primära målet är att ge förändringsförslag angående 

Opera och dess informationssystemarkitektur. För att detta skulle vara möjligt 

har vi kartlagt Opera och den interaktion som sker med andra 

informationssystem.  

 

Det har varit svårare än vi trodde att få en helhetsbild över Opera, hur det 

fungerar och dess samverkan med andra informationssystem. Detta beror 

förmodligen på att informationssystem vanligtvis är komplexa och att det tar 

tid att sätta sig in i hur dessa fungerar. Efterhand har vår kunskap ökat och det 

har gått allt lättare att analysera materialet och till sist komma med 

förändringsförslag. 

 

Innan arbetet påbörjades gjordes både en planeringsrapport och en utförlig 

tidsplan. Dessa har varit till stor hjälp i arbetet, dels för att stämma av att 

rapporten handlar om det som är ”bestämt” men även för att se hur väl man 

ligger i förhållande till tidsplanen. Med andra ord är en god planering 

grundläggande för ett en välgrundad rapport och ett lyckat resultat.  
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9.2  Utvärdering av metod 

Arbetets fokus har varit att samla in information från flera olika källor för att 

få en så komplett och samlad bild av Opera som möjligt. Utifrån detta 

material har vi gjort analyser och detta har lett fram till flera 

förändringsförslag.  

 

Vi började med att samla in information om Opera samt att göra en 

förändringsanalys (problemanalys och verksamhetsanalys) utifrån det 

insamlade materialet. Dessa faser var iterativa och vi växlade mellan dem. 

Detta har fungerat mycket bra och var en stor fördel eftersom vi ibland 

upptäckte att vi behövde gå tillbaka och fördjupa oss mer specifikt inom 

någon del av ämnet för att få med all nödvändig information. 

 

När förändringsanalysen var klar analyserade vi det som framkommit och vi 

hittade ett flertal förändringsförslag som vi reflekterade över. Detta för att få 

dem så fullständiga och kompletta som möjligt. Vi gjorde bland annat en 

handlingsgraf, en objektmodell, definierade otydliga begrepp, med mera samt 

förklarade vad våra förändringar kan leda till. 

 

Vi är mycket nöjda med metoden och anser att den fungerat som vi förutsatte, 

det vill säga att utifrån insamling av information och förändringsanalys av 

Opera komma med konkreta och välgrundade förändringsförslag och 

slutsatser. 
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11 Bilagor 

11.1  Operas nuvarande databas 

Trafikutovare

<<DBKey>> Id: Integer
Namn: WideString
Kortnamn: WideString
Organisationsnr: WideString
Adress: WideString
Postnr: WideString
Postort: WideString

Anvandare

<<DBKey>> Id: Integer
anvandarnamn: WideString

Kontaktperson

<<DBKey>> Id: Integer
TrafikutovarId: Integer
Namn: WideString
Funktion: WideString
Telefon1: WideString
Telefon2: WideString

TrafikutovarAnvandareRel

AnvandareId: Integer
TrafikutovarId: Integer

A
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Loggbok

<<DBKey>> id: Integer
TagId: Integer
Tidpkt: TDateTime
Typ:Byte
Anvandare: WideString
Info: WideString

Tagslag

<<DBKey>> Kod: WideString
Beskrivning: WideString

TagPassage

<<DBKey>> TagId: Integer
<<DBKey>> Tid: TDateTime
Typ: Shortint
Platssign: WideString
Avvikelse: Smallint
orsakskod: WideString
orsaktagnr: WideString
Tagnr: WideString
PINrFr: Smallint
NodNrFr: Smallint
PINrTi: Smallint
NodNrTi: Smallint
LnkNr: Smallint
AvstFr: Double
Riktning: WideString
Signal: WideString
Signaltyp: WideString
X: Double
Y: Double
Hastighet: Smallint
Handelsetyp: WideString
LogTime: TDateTime
Source: WideString
RapportTyp: Smallint
Ursprung: Smallint
IgnorePrevious: Shortint

Dragfordon

<<DBKey>> Id: Integer
KonfigId: Integer
Fordonsnr: WideString
Telefon: WideString
Totalvikt: Double
Totallangd: Double
Eldrivning: Byte
Uppgift: Byte
Position: Byte
AntalAxlar: Byte
Avsandningsstation: WideString
Ankomststation: WideString
STH: Smallint
Elmatare: Byte

Fordonsregister

<<DBKey>> Fordonsnr: WideString
TrafikutovarId: Integer
Telefon: WideString
Totalvikt: Double
Totallangd: Double
Eldrivning: Byte
AntalAxlar: Byte
STH: Smallint
elmatare: Byte

Omlopp

<<DBKey>> Id: Integer
TrafikutovarId: Integer
Namn: WideString
OmloppsGrupp: WideString

OmloppKonfig

<<DBKey>> Id: Integer
OmloppId: Integer
FordonNr: WideString
FordonPos: Integer
FordonTyp: WideString

OmloppTag

<<DBKey>> Id: Integer
OmloppId: Integer
Tagnr: WideString

OmloppTagregister

<<DBKey>> Tagnr: WideString
TrafikutovarId: Integer
Avgangstid: TDateTime
AvgangsPlatsSign: WideString
DestinationPlatsSign: WideString
TagslagKod: WideString
TrafikhuvudmanKortnamn: WideString
banavgiftsbetalare: Integer
elavgiftsbetalare: Integer

TÅG

<<DBKey>> Id: Integer
TagkedjaBen: WideString
TagkedjaAvgangsdatum: TDateTime
TagslagKod: WideString
Avgansdatum: TDateTime
Avganstid: TDateTime
Tagnr: WideString
DestinationPlatsSign: WideString
InternKommentar: WideString
Felaktig: Shortint
TrafikutovarId: Integer
TrafikhuvudmanKortnamn: WideString
FelTagslag: WideString
FelDestinationPlatsSign: WideString
FelTrafikhuvudmanKortnamn: WideString
cc: Smallint
Overford: Shortint
banavgiftsbetalare: Integer
elavgiftsbetalare: Integer
PLNrFr: Smallint
NodNrFr:Smallint
PLNrTi: Smallint
NodNrTi:Smallint
LnkNr: Smallint
AvstFr: Double
Riktning: WideString
Typ: Smallint
TypFg: Smallint
Avvikelse: Smallint
AvvikelseFG: Smallint
TPOS_Tidpunkt: TDateTime
TPOS_Plats: WideString
TPOS_X: Double
TPOS_Y: Double
TPOS_XFg: Double
TPOS_YFg: Double
TPOS_Hastighet: Smallint
TPOS_Handelsetyp: WideString
TTRAF_Tidpunkt: TDateTime
TTRAF_Plats: WideString
TTRAF_PlatsFG: WideString
TTRAF_X: Double
TTRAF_Y: Double
TTRAF_XFg: Double
TTRAF_YFg: Double
Orsakskod: WideString
OrsakTagnr: WideString
TPOS_Signal: WideString
TPOS_Signaltyp: WideString
D_PLNrFr: Smallint
D_NodNrFr: Smallint
D_PLNrTi: Smallint
D_NodNrTi: Smallint
D_LnkNr: Smallint
D_AvstFr: Double
D_Riktning: WideString
D_Tidpunkt: TDateTime
D_Plats: WideString
D_Signal: WideString
D_Signaltyp: WideString

B

A

C
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TagSammansatt

<<DBKey>> id: Integer
TagId: Integer
FranPlatsSign: WideString
TelLokforare: WideString
TelOmbordansvarig: WideString
PlanTid: TDateTime
Vikt: Double
Langd: Double
FelFranPlatsSign: WideString

Plats

<<DBKey>> Signatur: WideString
Namn: WideString
Landskod: Smallint
X: Double
Y: Double

Transporttillstand

<<DBKey>> TagSammansatt Id: Integer
Benamning: WideString

Vagn

<<DBKey>> Vagnsnr: WideString
Tomvikt: Double
Totallangd:
STH: Smallint
AntalAxlar: Byte
Telefon: WideString
TrafikutovarId: Integer

Vagninnehall

TagSammansattVagnId: Integer
Bruttovikt: Double
Volym: Double
UNnr: WideString
Beskrivning: WideString

Godstyp

<<DBKey>> Beskrivning: WideString

TagSammansattVagn

<<DBKey>> id: Integer
TagSammansattId: Integer
Vagnsnr: WideString
Position: Byte
Lastprofil: WideString
Lastad: Byte
Avsandningsstation: WideString
Ankomststation: WideString
StorstaAxellast: Double

B BC
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11.2  Sambandskontrakt Opera – TPOS 

 

Benämning PositionServiceMessage 

Sändare TPOS 

Mottagare Opera 

Tidskrav (aktualitet) Händelseberoende 

Tidskrav (frekvens) Händelseberoende 

  

Element Name SingleMessage, MultiMessage 

Element Name PosMsg 

Type  PosSvcMsg 

 

EventTypeEnum string 

 

RT90 double 

 

TlsMsg  

TlsName string 

EventType EventTypeEnum 

Pos  string 

Train  string 

BIS  BisInfo 

 

BisInfo 

Stn  string 

Nr  string 

SignalTyp string 

Plfr  short 

Nodfr short 

Plti  short 

Nodti short 

Lnknr short 

Avstfr double 
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X  RT90 

Y  RT90 

Riktning RiktningEnum 

 

PosSvcMsg 

TLS  TlsMsg 

 

RiktningEnum string 
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11.3  Termkatalog Opera - TPOS 

 

SingleMessage, MultiMessage: 

• Typ av meddelande, 

• Ingår i: Tågpassage, 

• Värden: -, 

• Källa: TPOS. 

 

PosMsg: 

• TPOS-meddelande, 

• Ingår i: Tågpassage, 

• Värden: PosSvcMsg, 

• Källa: TPOS. 

 

EventTypEnum: 

• Typ av händelse, 

• Ingår i: Tågpassage, 

• Värden: string, 

• Källa: TPOS. 

 

RT90: 

• Ett referenssystem som allmänna svenska kartor baseras på, X och 

Y-koordinaterna baseras på detta system 

• Ingår i: Tågpassage,  

• Värden: double, 

• Källa: TPOS. 
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TlsMsg: 

• Typen som TLS baseras på, 

• Ingår i: Tågpassage, 

• Värden: -, 

• Källa: TPOS. 

 

TlsName: 

• Identifierar Trafikledningssystemet, 

• Ingår i: Tågpassage, 

• Värden: string, 

• Källa: TPOS. 

 

EventType:  

• Händelsetyp, 

• Ingår i: Tågpassage, 

• Värden: EventTypeEnum,  

• Källa: TPOS. 

 

Pos:  

• Tågets position, 

• Ingår i: Tågpassage, 

• Värden: string  

• Källa: TPOS. 

 

Train: 

• Tågnumret, 

• Ingår i: Tågpassage, tåg, 
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• Värden: string, 

• Källa: TPOS. 

 

BIS: 

• BIS benämning och position av den signal som genererat passagen, 

• Ingår i: Tågpassage, 

• Värden: BisInfo, 

• Källa: TPOS. 

 

BisInfo: 

• Typen som BIS baseras på, 

• Ingår i: Tågpassage,  

• Värden: -, 

• Källa: TPOS. 

 

Stn: 

• Station, 

• Ingår i: Tågpassage,  

• Värden: string, 

• Källa: TPOS. 

 

Nr: 

• Signalnummer, 

• Ingår i: Tågpassage, 

• Värden: string, 

• Källa: TPOS. 
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SignalTyp: 

• Typ av signal, 

• Ingår i: Tågpassage, 

• Värden: string, 

• Källa: TPOS. 

 

Plfr: 

• Den plats där tåget befinner sig, 

• Ingår i: Tågpassage, 

• Värden: short, 

• Källa: TPOS. 

 

Nodfr: 

• Den nod där tåget befinner sig, 

• Ingår i: Tågpassage,  

• Värden: short, 

• Källa: TPOS. 

 

Plti: 

• Den plats dit tåget är påväg, 

• Ingår i: Tågpassage, 

• Värden: short, 

• Källa: TPOS. 

 

Nodti: 

• Den nod dit tåget är påväg, 
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• Ingår i: Tågpassage,  

• Värden: short, 

• Källa: TPOS. 

 

Lnknr: 

• Länknumret, 

• Ingår i: Tågpassage, 

• Värden: short, 

• Källa: TPOS. 

 

Avstfr: 

• Avstånd från platsen/noden där tåget befinner sig, 

• Ingår i: Tågpassage, 

• Värden: double, 

• Källa: TPOS. 

 

X: 

• X-koordinat, 

• Ingår i: Tågpassage,  

• Värden: RT90, 

• Källa: TPOS. 

 

Y: 

• Y-koordinat, 

• Ingår i: Tågpassage, 

• Värden: RT90, 
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• Källa: TPOS. 

 

Riktning: 

• Tågets färdriktning, 

• Ingår i: Tågpassage,  

• Värden: RiktningEnum, 

• Källa: TPOS. 

 

PosSvcMsg: 

• Typen som PosMsg baseras på, 

• Ingår i: Tågpassage, 

• Värden: -, 

• Källa: TPOS. 

 

TLS: 

• TPOS-meddelande, 

• Ingår i: Tågpassage,  

• Värden: TlsMsg, 

• Källa: TPOS. 

 

RiktningEnum: 

• Beskriver vilken sida av spåret signalen står på, 

• Ingår i: Tågpassage, 

• Värden: string, 

• Källa: TPOS. 
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11.4  Sambandskontrakt Opera- TTRAF 

 

Benämning Tågrapportering 

Sändare TTRAF 

Mottagare Opera 

Tidskrav (aktualitet) Händelseberoende 

Tidskrav (frekvens)  Hastighetsberoende 

  

Tågnr string 

Tid  TDateTime 

Typ  byte 

PlatsSign Widestring 

Avvikelse SmallInt 

Rapporttyp SmallInt 

IgnorePrevious ShortInt 

Orsakkod WideString 

OrsakTagNr WideString 

Source WideString 

LogTime TDateTime 
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11.5  Termkatalog Opera – TTRAF  

 

Tågnr:  

• En unik identifierare för att identifiera tågen, 

• Ingår i: OmloppTag, OmloppTagRegister, Tag, TagPassage, 

• Värden: En unik nummerkombination, 

• Källa: Opera. 

 

Tid: 

• Tidpunkten när tåget passerar detektorn på stationen, 

• Ingår i: TagPassage, 

• Värden: TDateTime, 

• Källa: TTRAF. 

 

Typ: 

• Ankomst (1) eller avgång (0), 

• Ingår i: Tag, TagPassage, 

• Värden: 1 eller 0, 

• Källa: TTRAF. 

 

PlatsSign: 

• Platssignatur, 

• Ingår i: TagPassage, 

• Värden: Widestring, 

• Källa: TTRAF. 

 

Avvikelse: 
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• Avvikelse i tid jämfört med tidtabellen, 

• Ingår i: Tag, TagPassage,  

• Värden: SmallInt, 

• Källa: TTRAF. 

 

Rapporttyp: 

• Anger om det är en reell rapport eller prognos, 

• Ingår i: TagPassage, 

• Värden: SmallInt, 

• Källa: TTRAF. 

 

IgnorePrevious:  

• Teknisk lösning för att ångra en tidigare rapport "Strunta i 

föregående", 

• Ingår i: TagPassage, 

• Värden: ShortInt, 

• Källa: TTRAF. 

 

OrsaksKod:  

• Orsak till försening. Anges som en kod, 

• Ingår i: Tag, TagPassage, 

• Värden: WideString, 

• Källa: TTRAF. 

 

OrsakTagnr: 

• Orsakande tåg-nummer, 

• Ingår i: Tag, TagPassage, 

• Värden: WideString, 
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• Källa: TTRAF. 

 

Source: 

• Varifrån tågpassagerapporten har skickats, 

• Ingår i: Tag, TagPassage, 

• Värden: WideString, 

• Källa: TTRAF. 

 

LogTime: 

• När tågpassagerapporten har skickats, 

• Ingår i: TagPassage, 

• Värden: TDateTime, 

• Källa: TTRAF. 
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11.6  XML-schema Opera – TTRAF 
 
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <xs:schema 
targetNamespace="http://xsd.banverket.se/T/Opera/OperaTTRAFTrans.x
sd" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns="http://xsd.banverket.se/T/Opera/OperaTTRAFTrans.xsd" 
xmlns:NS="http://xsd.banverket.se/T/Opera/OperaTTRAFTrans.xsd" 
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> 
- <xs:element name="OperaTTRAFTrans"> 
- <xs:complexType> 
- <xs:sequence> 
- <xs:element name="TTRAFPassage"> 
- <xs:complexType> 
  <xs:sequence />  
  <xs:attribute name="TagNr" type="xs:string" />  
  <xs:attribute name="Tid" type="xs:dateTime" />  
  <xs:attribute name="Typ" type="xs:byte" />  
  <xs:attribute name="PlSign" type="xs:string" />  
  <xs:attribute name="Avvikelse" type="xs:short" />  
  <xs:attribute name="Rapporttyp" type="xs:short" />  
  <xs:attribute name="IgnorePrevious" type="xs:byte" />  
  <xs:attribute name="Orsak" type="xs:string" />  
  <xs:attribute name="OrsakandeTagNr" type="xs:string" />  
  <xs:attribute name="Source" type="xs:string" />  
  <xs:attribute name="LogTime" type="xs:dateTime" />  
  </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  </xs:schema> 
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11.7  Termkatalog Opera - TPOS 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
- <xs:schema id="PositionServiceMessage" 
targetNamespace="http://xsd.banverket.se/D/TrainPosition/2004-05-
05/PosMsg.xsd" 
xmlns:tns="http://xsd.banverket.se/D/TrainPosition/2004-05-
05/PosMsg.xsd" xmlns="http://xsd.banverket.se/D/TrainPosition/2004-
05-05/PosMsg.xsd" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
attributeFormDefault="qualified" elementFormDefault="qualified" 
version="0.2.0.0"> 
- <xs:element name="SingleMessage"> 
- <xs:complexType> 
- <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
  <xs:element name="PosMsg" type="PosSvcMsg" />  
  </xs:choice> 
  </xs:complexType> 
  </xs:element> 
- <xs:element name="MultiMessage"> 
- <xs:complexType> 
- <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 
  <xs:element name="PosMsg" type="PosSvcMsg" />  
  </xs:choice> 
  </xs:complexType> 
  </xs:element> 
- <xs:simpleType name="EventTypeEnum"> 
- <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:enumeration value="A" />  
  <xs:enumeration value="B" />  
  <xs:enumeration value="C" />  
  <xs:enumeration value="D" />  
  <xs:enumeration value="E" />  
  <xs:enumeration value="F" />  
  </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
- <xs:simpleType name="RT90"> 
  <xs:restriction base="xs:double" />  
  </xs:simpleType> 
- <xs:complexType name="TlsMsg"> 
- <xs:sequence> 
  <xs:element name="TlsName" type="xs:string" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" />  
  <xs:element name="EventType" type="tns:EventTypeEnum" 
minOccurs="1" maxOccurs="1" />  
  <xs:element name="Pos" type="xs:string" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" />  
  <xs:element name="Train" type="xs:string" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" />  
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  <xs:element name="BIS" type="tns:BisInfo" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" />  
  </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
- <xs:complexType name="BisInfo"> 
- <xs:sequence> 
  <xs:element name="Stn" type="xs:string" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" />  
  <xs:element name="Nr" type="xs:string" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" />  
  <xs:element name="SignalTyp" type="xs:string" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" />  
  <xs:element name="Plfr" type="xs:short" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" />  
  <xs:element name="Nodfr" type="xs:short" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" />  
  <xs:element name="Plti" type="xs:short" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" />  
  <xs:element name="Nodti" type="xs:short" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" />  
  <xs:element name="Lnknr" type="xs:short" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" />  
  <xs:element name="Avstfr" type="xs:double" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" />  
  <xs:element name="X" type="tns:RT90" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" />  
  <xs:element name="Y" type="tns:RT90" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" />  
  <xs:element name="Riktning" type="tns:RiktningEnum" 
maxOccurs="1" minOccurs="1" />  
  </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
- <xs:complexType name="GpsMsg"> 
- <xs:sequence> 
  <xs:element name="Train" type="xs:string" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" />  
  <xs:element name="X" type="tns:RT90" minOccurs="0" />  
  <xs:element name="Y" type="tns:RT90" minOccurs="0" />  
  <xs:element name="Speed" type="xs:int" minOccurs="0" />  
  </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
- <xs:complexType name="TTJMsg"> 
- <xs:sequence> 
  <xs:element name="TagId" type="xs:string" />  
  <xs:element name="Landkod" type="xs:int" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" />  
  <xs:element name="Trafikplats" type="xs:string" />  
  <xs:element name="AnkAvg" type="tns:TTJMsgAnkAvg" />  
  <xs:element name="Tidpunkt" type="xs:dateTime" />  



 84 

  <xs:element name="TTDInfo" type="tns:TTJMsgTTDInfo" 
minOccurs="0" maxOccurs="1" />  
  <xs:element name="TLSMsgOriginal" type="tns:TlsMsg" 
minOccurs="0" maxOccurs="1" />  
  </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
- <xs:complexType name="TTJMsgTTDInfo"> 
- <xs:sequence> 
  <xs:element name="Utgangsdatum" type="xs:date" />  
  <xs:element name="Avvikelse" type="xs:int" />  
  <xs:element name="Uppehallskod" type="xs:int" />  
  <xs:element name="TagAgare" type="xs:string" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" />  
  <xs:element name="TagTyp" type="xs:string" minOccurs="0" 
maxOccurs="1" />  
  </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
- <xs:simpleType name="TTJMsgAnkAvg"> 
- <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:enumeration value="Ankomst" />  
  <xs:enumeration value="Avgang" />  
  </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
- <xs:complexType name="TlsSourceReportMsg"> 
- <xs:sequence> 
- <xs:element name="SourceStatus" nillable="true" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
- <xs:complexType> 
- <xs:simpleContent> 
- <xs:extension base="xs:string"> 
  <xs:attribute name="name" form="unqualified" type="xs:string" 
use="required" />  
  </xs:extension> 
  </xs:simpleContent> 
  </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
- <xs:complexType name="TlsSourceError"> 
- <xs:sequence> 
  <xs:element name="TlsName" type="xs:string" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" />  
  </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
- <xs:complexType name="PosSvcMsg"> 
- <xs:sequence> 
- <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
  <xs:element name="TLS" type="tns:TlsMsg" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" />  
  <xs:element name="HeartBeat" type="tns:TlsSourceReportMsg" 
minOccurs="1" maxOccurs="1" />  
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  <xs:element name="GPS" type="tns:GpsMsg" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" />  
  <xs:element name="TTJ" type="tns:TTJMsg" minOccurs="1" 
maxOccurs="1" />  
  <xs:element name="TlsSourceError" type="tns:TlsSourceError" 
minOccurs="1" maxOccurs="1" />  
  </xs:choice> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="time" form="unqualified" type="xs:dateTime" 
use="required" />  
  </xs:complexType> 
- <xs:simpleType name="RiktningEnum"> 
- <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:enumeration value="b" />  
  <xs:enumeration value="l" />  
  <xs:enumeration value="o" />  
  <xs:enumeration value="u" />  
  </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  </xs:schema> 
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11.8  Begreppslista över nuvarande databas 

Begrepp/Objekt Definition Innehåll 

Tåg Består av ett eller flera 

dragfordon och en 

tågsammansättning 

(tågkonfiguration) 

ID-nummer, TågkedjaBen, 

TågkedjaAvgångsdatum, 

TagslagKod, Avgansdatum, 

Avganstid, Tågnr, 

DestinationPlatsSign, 

InternKommentar, Felaktig, 

TrafikutövarId, 

TrafikhuvudmanKortnamn, 

FelTågslag, 

FelDestinationPlatsSign, 

FelTrafikhuvudmanKortnamn, cc, 

Överförd, banavgiftsbetalare, 

elavgiftbetalare, PINrFr, NodNrFr, 

PINrTi, NodNrTi, LnkNr, AvstFr, 

Riktning, Typ, TypFg, Avvikelse, 

AvvikelseFG, TPOS_Tidpunkt, 

TPOS_Plats, TPOS_X, TPOS_Y, 

TPOS_XFg, TPOS_YFg, 

TPOS_Hastighet, 

TPOS_Händelsetyp, 

TTRAF_Tidpunkt, TTRAF_Plats, 

TTRAF_PlatsFG, TTRAF_X, 

TTRAF_Y, TTRAF_XFg, 

TTRAF_YFg, Orsakskod, 

OrsakTågnr, TPOS_Signal, 

TPOS_Signaltyp, D_PINrFr, 

D_NodNrFr, D_PINrTi, 

D_NodFrTi, D_LnkNr, D_AvstFr, 

D_Riktning, D_Tidpunkt, D_plats, 

D_Signal, D_Signaltyp 
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Tågslag Typ av tåg Kod, Beskrivning 

TågKonfig Håller reda på tåg, vart 

det kommer ifrån och 

vart de ska samt 

kontaktpersoner 

Id, TågId, FrånPlatsSign, 

TelLokförare, TelOmbordansvarig, 

PlanTid, Vikt, Längd, 

FelFrånPlatsSign 

Dragfordon Typ av lok Id, KonfigId, Fordonsnr, Telefon, 

Totalvikt, Totallängd, Eldrivning, 

Uppgift, Position, AntalAxlar, 

Avsändningsstation, 

Ankomststation, STH (största 

tillåtna hastighet), Elmätare 

Vagn Beskrivning av tom 

vagn 

Vagnsnr, Tomvikt, Totallängd, 

STH, AntalAxlar, Telefon, 

TrafikutövarId 

Vagninnehåll Beskrivning av vikt 

och volym 

TagKonfigVagnId, Bruttovikt, 

Volym, UNnr, Beskrivning 

TågKonfigVagn Beskrivning vagnens 

position i tåget, typ av 

last, om den innehåller 

gods 

Id, TågkonfigId, Vagnsnr, Position, 

Lastprofil, Lastad, 

Avsändningsstation, 

Ankomststation, StörstaAxellast 

Godstyp Godsbeskrivning Beskrivning 

Tågpassage Håller reda på vart 

tåget befinner sig vid 

aktuell tidpunkt 

Tåg-Id, Tid, Typ, Platssign, 

Avvikelse, orsakskod, orsaktågnr, 

Tågnr, PINrFr, NodNrFr, PINrTi, 

NodNrTi, LnkNr, AvstFr, Riktning, 

Signal, Signaltyp, X, Y, Hastighet, 

Händelsetyp, LogTime, Source, 

RapportTyp, Urspring, 

IgnorePrevious 

Plats Beskriver aktuell plats Signatur, Namn, Landskod, X, Y 
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(station) 

Transporttillstånd Transporttillstånd TågKonfigId, Benämning 

Loggbok Loggning av tågets 

färdväg 

Id, TågId, Tidpkt, Typ, Användare, 

Info 

Trafikutövare Beskriver vilket JF 

som ansvara för tåg 

Id, Namn, Kortnamn, 

Organisationsnr, Adress, Postnr, 

Postort 

Kontaktperson Kontaktpersonen hos 

trafikutövare 

Id, TrafikutövarId, Namn, Funktion, 

Telefon1, Telefon2 

TrafikutövarAnvändareRel Beskriver vilka JF en 

användare är behörig 

till 

AnvändarId, TrafikutövarId 

Användare Operaanvändare Id, användarnamn 

Fordonsregister Ägare av Dragfordon Fordonnr, TrafikutövarId, Telefon, 

Totalvikt, Totallängd, Eldrivning, 

AntalAxlar, STH, elmätare 

OmloppKonfig Omloppets 

tågsammansättning 

Id, OmloppId, FordonNr, 

FordonPos, FordonTyp 

Omlopp Ett antal tågnr som är 

uppbyggd av samma 

tågsammansättning 

Id, TrafikutövarId, Namn, 

OmloppsGrupp 

OmloppTåg De tågnr som ingår i 

ett omlopp 

Id, OmloppId, TågNr 

OmloppTagregister Grunddata för omlopp Tågnr, TrafikutövarId, Avgångstid, 

AvgångsPlatsSign, 

DestinationPlatsSign, TagslagKod, 

TrafikhuvudmanKortnamn, 

banavgiftsbetalare, elavgiftsbetalare 

 


