
 

 

Jörgen Björkman  
Lyudmyla Tsymbal 

 

Utveckling av webbtjänst för BIS 
Rapportgenerator på Banverket 
Development of a WebService for BIS 
Reportgenerator at Swedish National 
Rail Administration 

Examensarbete 
Informatik 
Nr: 01/2008 



 

   
 

 

 

 

EXAMENSARBETE,  
Grundnivå 2 i Informatik 

 

 

 

 

Ämne  Reg nr Omfattning 

Informatik, Grundnivå 2 01/2008 15hp 
Namn  Månad/År  

Jörgen Björkman Lyudmyla Tsymbal Maj 2008 

  Handledare: Pär Douhan 

  Examinator: Göran Hultgren 
Företag/Institution  Handledare vid företaget 

Banverket, Verksamhetsstöd Per-Åke Ohlsson 
Titel 

Utveckling av webbtjänst för BIS rapportgenerator på Banverket 
Nyckelord 

WebService, webbtjänst, XML, BIS, Banverket, standard, SS 63 70 04, SS 63 70 06, 
ISO 19100, OGC, INSPIRE  

 



 

Sammanfattning 

Banverket är den myndighet som har ansvaret för järnvägstransportsystemet i Sverige och är en 
producent av järnvägsinformation. En stor del av infrastrukturinformationen lagras i baninforma-
tionssystemet BIS och Banverket är förpliktad att tillhandahålla den. I nuläget är informationen 
åtkomlig på ett lätt sätt främst internt. Dessutom ställer dagens samhälle krav på att informatio-
nen ska levereras enligt standard. Standardiseringsorgan har tagit fram standarder för geografisk 
information som svar på behovet att återanvända och samutnyttja geografiska data. 

Vårt examensarbete är genomfört på Banverket Verksamhetsstöds IT-avdelning och var inriktat 
på att kartlägga standarder för geografisk information och utveckla en webbtjänst för BIS för att 
öka tillgängligheten till informationen. 

Rapportens kunskapsbidrag är en analys av standarder för geografisk information som är rele-
vanta för järnvägsnätet. Resultatet har framställts genom en reflexiv analysmetod med abduktion 
som angreppssätt och kvalitativa datainsamlingsmetoder. 

Som en praktisk del i vårt examensarbete har vi utvecklat en webbtjänst som tillhandahåller 
funktionalitet för att nå data i BIS om nätanknutna företeelser och ett ramverk för att omstruktu-
rera BIS interna format i enlighet med standarder.  

Vi föreslår att Banverket följer de svenska tillämpningsstandarderna SS 63 70 04, SS 63 70 06 
och SS 63 70 07. Enligt vårt förslag ska Banverket vidta följande åtgärder för att leverera grund-
läggande data om järnvägsnät och nätanknutna företeelser enligt dessa standarder: 

• Analys av informationsbehov utifrån nya verklighets- och verksamhetskrav. 
• Dokumentation av begreppsmodell och publicering av objekttypskatalog. 
• Kvalitetssäkring av informationen i BIS. 
• Datainsamling av koordinater på noder och geometrier på länkar. 
• Utveckling av ny datamodell för BIS som stödjer tidsaspekter. 
• Översyn av BIS arkitektur och design. 
• Uppgradering av utvecklingsplattform. 
• Utveckling av transformeringar för omstrukturering av rapportresultat från BIS interna for-

mat till standarder.  
• Komplettering av webbtjänsten med metoder för att leverera metadata. Användaren behöver 

metadata för att kunna välja objekttyper, attribut och urvalskriterier när rapportbeställningar 
skapas.  

• Komplettering av webbtjänsten med metoder för att leverera information om järnvägsnätets 
infrastruktur. 
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Summary 

The Swedish National Rail Administration is the authority that is in charge of the railway trans-
port system in Sweden and is a producer of railway information. This information is stored in the 
information system BIS and The Swedish National Rail Administration is obliged to provide this 
information to others. At present this information is only available internally. Today’s society 
also demands that information should be delivered according to standards. Standardization au-
thorities have produced standards for geographical information in response to the need for reus-
ing and sharing of geographical data. 

Our work has been done at the Swedish National Rail Administrations IT department and con-
cerns a survey of standards for geographical information and the development of a web service 
for BIS in order to provide an increased access to the information. 

The research contribution of this report is an analysis of standards for geographical information 
that are relevant for the railway transport system and is created through a reflexive analytic me-
thod with an abductive approach and qualitative information collection methods. 

As a practical part of our work we have developed a Web Service that provides functionality to 
access information in BIS and a framework for restructucturing of BIS internal formats accord-
ing to standards. 

We recommend that the Swedish National Rail Administration follows the Swedish application 
standards SS 63 70 04, SS 63 70 06 and SS 63 70 07.According to our suggestion the Swedish 
National Rail Administration should take the following actions to deliver railway transport sys-
tem and feature data according to these standards: 

• Analyze the information needs according to new reality and business demands.  
• Document the conceptual model and publish a feature catalogue. 
• Quality assurance of BIS information. 
• Collect coordinates of nodes and geometries of links. 
• Develop a new BIS data model that supports temporal aspects. 
• Review BIS architecture and design. 
• Upgrade the development environment. 
• Develop transformations for restructuring of reports result from BIS internal format to stan-

dards. 
• Develop Web Service methods for delivering of metadata. 
• Develop Web Service methods for delivering of information about railway infrastructure. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Arbetet har genomförts på Banverket Verksamhetsstöds IT-sektion som jobbar på uppdrag från 
övriga enheter inom Banverket och bidrar till en god samordning inom Banverket avseende IT-
användning, IT-utveckling, IT-förvaltning samt IT-relaterade tjänster och produkter. 

1.1.1 Banverket 

Banverket, som bildades 1988 genom att gamla SJ banavdelning avskildes från SJ, är den myn-
dighet som ansvarar för järnvägstransportsystemet i Sverige. Banverkets övergripande orga-
nisationsstruktur och Banverket Verksamhetsstöd IT:s organisationsstruktur presenteras i figuren 
nedan. 

 

 
Figur 1.1. Schema över Banverkets organisation 

Källa: www.banverket.se, april 2008. 

Banverket följer och driver utvecklingen inom järnvägssektorn, stödjer riksdag och regering i 
frågor som berör järnvägstransportsystemet, ansvarar för drift och förvaltning av statens spår-
anläggningar, samordnar den lokala, regionala och interregionala järnvägstrafiken genom plane-
ring av tidtabeller och trafikledning samt ger stöd till forskning och utveckling som bedrivs inom 
järnvägsområdet [E1].  

Järnvägstransportsystemet har byggts upp under mer än ett och ett halvt sekel, är mycket omfat-
tande och tekniskt komplext. Det består av ett system för kraftförsörjning, ett system för tele-
kommunikation, ett signalsystem och banan med banvall, spår, spårväxlar, tumlar och broar. 
Signalsystemet styrs numera i stor utsträckning av fjärrstyrda signalställverk. 

Banverket har bland annat ansvaret för att tillhandahålla information om läget på järnvägarna 
och bangårdarna till trafikutövarna. Trafikutövarnas (SJ och Green Cargo) ansvar är att förse 
Banverket med information om de tåg som trafikerar järnvägarna. 



2 Utveckling av webbtjänst för BIS rapportgenerator 
Inledning 

 
Informationshantering inom Banverket är baserad på en infrastruktur bestående av servrar, nät-
verk och basprogramvaror samt ett stort antal system och applikationer. Olika enheter inom Ban-
verket har internutvecklade IT-lösningar för att tillgodose verksamhetens behov. 

1.1.2 Baninformationssystem BIS 

Banverket Verksamhetsstöd ansvarar för utvecklingen av ett baninformationssystem (BIS). Syf-
tet med BIS är att samla information om Banverkets fasta anläggningar och annan banrelaterad 
information, s.k. nätanknutna företeelser, i ett gemensamt system, där informationen ska vara lätt 
åtkomlig för användaren. I BIS kallas nätanknutna företeelser för objekt.   

Med banrelaterad information avses inte bara fysiska företeelser (räler, växlar, kurvor, broar, 
plankorsningar, signaler osv.), utan även andra objekt som kan lägesbestämmas såsom spårrikt-
ning, sliperbesiktningar m.m. Dessutom kan olika indelningar av järnvägsnätet utläsas ur BIS 
(banområden, banregioner, kommuner, stråk osv.). 

Systemet innehåller viktig information för planering av vidmakthållande. Vid registrering av 
objekt anges deras beskrivning, läge i järnvägstransportnätet och, i förekommande fall, ingående 
komponenter med uppgifter om ålder och konstruktionslösning. Från BIS framgår också spåran-
läggningens funktionella tillstånd. [Ö1]. 

Externa användare kan ansöka om behörighet till BIS via Extern Anslutning. Extern Anslutning 
är Banverkets metod för att ge externa användare och system åtkomst till IT-system hos Banver-
ket via Internet. 

Åtkomst till informationen i BIS sker via en speciellt utvecklad applikation, BIS-klient. Applika-
tionen har bl.a. ett gränssnitt mot BIS Rapportgenerator för att skapa rapportbeställningar och 
hämta resultat. 

1.1.3 BIS Rapportgenerator 

BIS Rapportgenerator är ett verktyg för att kunna göra avancerade sökningar efter nätanknutna 
företeelser. [Ö1]. Inom verksamheten kallade dessa för rapportbeställningar och bearbetning av 
rapportbeställning för rapportkörning. 

Rapportresultat i BIS betraktas som färskvara och tas bort efter ca tre dygn. 

Det går att skapa mallar för rapportkörningar som förekommer ofta. Dessa mallar sparas i BIS 
och delas upp i Centrala mallar och Egna mallar. 

Rapportgeneratorn fungerar genom att en beställning tas fram med de parametrar som är intres-
santa. Denna beställning skickas in och läggs i en kö och behandlas när rapportgeneratorn finner 
det lämpligt utifrån vissa parametrar. När rapporten är färdigbehandlad kan resultatet hämtas och 
visas på skärmen och sedan sparas i Excel-format. 

Järnvägsinformation som finns i BIS är viktig geografisk information efterfrågad både av andra 
informationssystem inom Banverket och externt. Specifikation av de tekniska formaten och be-
skrivning hur data ska byggas och tolkas måste finnas för att den digitala samverkan mellan in-
formationssystemen ska fungera. Om ett standardiseringsorgan ställer sig bakom specifikationen 
blir den en standard.  

1.1.4 Standarder för geografisk information  

Standarder utvecklas på nationell och internationell nivå. ISO (International Standards Orgainza-
tion) är den organisation som fastställer standarder på internationell nivå. SIS (Standardiseringen 
i Sverige) är den organisation som tillsammans med näringsliv och offentlig sektor utarbetar och 
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fastställer svenska standarder samt deltar i internationell standardisering. För området geografisk 
information hanteras detta av Stanli – ett projektområde inom SIS. [E7] 

Stanli utarbetar, tillhandahåller och förvaltar tillämpnings- och resursstandarder för geografisk 
information i Sverige. Nya standarder för väg- och järnvägsnätet (SS 63 70 04-1:2006 och 
SS 63 70 06:2006) har tagits fram. De är baserade på den internationella standarden ISO 19100-
serien för geografisk information och standarder från den europeiska tekniska kommittén 
CEN/TC 287. 

1.2 Problemformulering  
Frågor om informationsutbyte mellan BIS och andra system är en av dagens viktiga infrastruk-
turfrågor. När kraven på lättillgänglig, strukturerad, väldefinierad och kvalitetssäker järnvägsin-
formation ökar, blir det standarder som gäller för att minska kostnader för den digitala samver-
kan och genomföra utväxling av information på ett smidig och säkert sätt. [M6] 

1.2.1 Problem 

Banverket har identifierat en del begränsningar i BIS Rapportgenerator då det befintliga gräns-
snittet inte uppfyller användarnas behov: 

• BIS-klient är inte lätt tillgänglig för externa användare vilket försvårar informationsut-
växling. 

• Andra informationssystem inom Banverket kan inte på ett enkelt sätt kommunicera med 
BIS och informationsutbyte sker via filöverföringar. 

• BIS-klient kan endast exportera resultat av rapportkörningar i Excel-formatet. 
• BIS använder ett egendefinierat metadata format som inte är baserad på vedertagen stan-

dard vilket kan vara problematiskt när information ska tolkas av andra externa använda-
re. 

Det önskade tillståndet är ett förbättrat informationsutbyte mellan BIS och andra aktörer med 
hjälp av en webbtjänst där ett överenskommet format används, gärna en lämplig standard, för 
strukturering av data.  

1.2.2 Frågeställning 

De frågor som vi ska jobba med i vårt examensarbete är: 
• Vilka svenska och internationella standarder för geografisk information inom järnväg-

sektor finns? 
• Hur ska kontraktet för webbtjänsten utformas och implementeras? 

1.3 Syfte 
Det övergripande syftet med examensarbetet är att kartlägga svenska och internationella standar-
der för geografisk information inom järnvägssektorn och med hjälp av den utvecklade webb-
tjänsten förändra förutsättningarna för användare att göra utdrag ur Banverkets BIS system och 
öka tillgängligheten till BIS information utan att försämra datasäkerheten. 

1.4 Mål 
Det övergripande målet med vårt examensarbete är att utveckla en webbtjänst som kompletterar 
nuvarande lösningar för överföring av data från BIS. 



4 Utveckling av webbtjänst för BIS rapportgenerator 
Inledning 

 
Detta uppnås med ett antal nedan specificerade delmål.  

1.4.1 Standards för data inom väg- och järnvägssektorn 

Säker kommunikation mellan IT-system förutsätter väldefinierade och dokumenterade begrepp. 
Med hjälp av standarder som tas fram inom väg och järnvägsinformation kan skilda verksamhe-
ter strukturera informationen likartat i gränssnittet mot omvärlden. 

Ett av delmålen är en genomgång av befintliga standarder för geografisk information för att kart-
lägga relevanta standarder för järnvägssektorn som kan tillämpas vid informationsutbyte mellan 
BIS och andra informationssystem.  

1.4.2 Gränssnittspecifikation för webbtjänsten 

Ett annat delmål är att ta fram en gränssnittsspecifikation för webbtjänsten som ska stämmas av 
med uppdragsgivaren innan utvecklingen av webbtjänsten påbörjas. Följande tjänster ska finnas 
med i gränssnittspecifikationen: 

• funktioner motsvarande de som finns i dag i BIS-klienten för att utföra informationssök-
ning med BIS Rapportgenerator 

• funktioner för att hämta metadata  
• funktioner för att transformera sökresultat 

1.4.3 Webbtjänst 

BIS Rapportgenerator är i dess nuvarande form en relativt nyutvecklad del av BIS systemet som 
består av ett antal komponenter. En av de ursprungligen planerade komponenterna som inte har 
implementerats är en webbtjänst. Ingående beskrivning av BIS Rapportgenerators arkitektur görs 
i kapitel 6. 

Ett av delmålen är att implementera en webbtjänst enligt framtagen gränssnittsspecifikationen 
och integrera webbtjänsten med den befintliga arkitekturen för BIS Rapportgenerator. Utveck-
lingen ska ske i programmeringsspråket C# och Visual Studio 2005 (.NET 2.0) som utvecklings-
plattform samt ska följa Banverkets övriga riktlinjer för systemutveckling. 

1.4.4 Testapplikation 
Det avslutande delmålet är att utveckla en enkel applikation för att kunna testa webbtjänstens 
funktionalitet. 

1.5 Avgränsning 
I frågan om standarder för geografisk information kommer vår analys att begränsas till standar-
der relevanta för järnvägsnät.  

När det gäller utveckling av webbtjänsten, ska den inte produktionssättas i slutet av vårt exa-
mensarbete. 
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1.6 Rapportens disposition 
En schematisk bild över rapportens disposition och struktur visas i figur 1.2 

 
Figur 1.2 Rapportens disposition. 

 



6 Utveckling av webbtjänst för BIS rapportgenerator 
Metod 

 

2. Metod 
I vårt val av metoder utgår vi utifrån de problem som ska lösas samt våra kunskapssyn och ve-
tenskapsteoretiska utgångspunkter. 

2.1 Vetenskapsteoretiskt synsätt  
De problem som vår studie omfattar ligger inom ämnesområdet informatik. Eftersom vi vill ska-
pa en djupare förståelse av de fenomen som beskrivs i vår studie, utgår vi i vår undersökning 
utifrån ett av de grundläggande vetenskapsteoretiska synsätten som dominerar idag inom forsk-
ning, nämligen hermeneutik. Hermeneutik kännetecknas av att forskaren angriper objektet sub-
jektivt, efter sin egen förståelse och försöker se helheten. (Wiedersheim-Paul, 2006) [B5]  

Vi anser att hermeneutik som ett förhållningssätt ger oss möjlighet att tolka insamlade data med 
avseende på vår problemställning och att förädla data genom att sätta dem i större sammanhang 
samt lämnar oss ett stort utrymme för att dra slutsatser utifrån vår egen förståelse.  

Det hermeneutiska förhållningssättet ger upphov till kvalitativa datainsamlingsmetoder vilket 
styr valet av tillvägagångssätt. 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
Ett av forskningens huvudmål är att relatera teori och verklighet till varandra med hjälp av in-
samlade data.  Vi har valt ett tillvägagångssätt som medger ett iterativt angreppssätt, nämligen 
abduktion. 

Abduktion som angreppssätt presenteras av Alvesson (Alvesson, 1994) [B2]. Abduktion innebär 
att ett enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster som, om det vore riktigt, för-
klarar fallet ifråga. Tolkningen bör sedan styrkas genom nya iakttagelser (nya fall). Under pro-
cessens gång utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet, dels justeras och förfinas även 
teorin (d.v.s. det föreslagna övergripande mönstret).  

I vårt fall passar den abduktiva ansatsen. Å ena sidan tar vi delar av redan etablerade hypoteser 
och teorier och kombinerar dem för att passa vårt problemområde på bästa sätt. Å andra sidan 
tillhandahåller en iterativ implementering och utveckling av webbtjänsten som en av komponen-
ter i det befintliga informationssystemet nya empiriska data som justerar hypoteser. Denna itera-
tiva gång anser vi att ligga i linje med det abduktiva tillvägagångssättet.   

2.3 Datainsamlingsmetoder 
Inom vetenskapen finns två olika metodiska angreppssätt i forskningen, nämligen kvantitativ och 
kvalitativ metod. I många fall används en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod.  

Syftet med den kvalitativa metoden är en förståelse som uppnås genom insamling av olika sor-
ters information. Den kvalitativa undersökningen utgår från ett begränsat antal informationskäl-
lor och går mer på djupet än på bredden. En kvalitativ ansats har en öppen och mer subjektiv 
karaktär av utredning än en kvantitativ ansats som är mer inriktad på att mäta olika variabler. 
Detta arbete har en kvalitativ ansats eftersom det är den metod som passar bäst för vårt hermene-
utiska synsätt. 

Vi har identifierat tre datainsamlingsmetoder för att få den information som behövs för att kunna 
genomföra projektet: litteraturstudier, semistrukturerade intervjuer och empirisk studie av ett 
objekt (Björklund och Paulsson, 2003). [B1] 
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2.3.1  Litteraturstudier 

Vi har valt att utföra litteraturstudie för att få de bakgrundskunskaper som behovs för att kunna 
besvara våra frågeställningar. 

Litteraturstudier har använts för att samla fakta om de standarder som finns inom området och 
som skulle kunna användas som underlag för att öka datautbytesförmågan hos BIS. 

Underlagsmaterial för vår forskning är hämtad från publikationer av och kring standarder för 
geografisk information, samt Banverkets interna rapporter och dokumentation gällande BIS-
information. Vi utför en teoretisk undersökning av dessa källor och därför anger dem som våra 
primärkällor. Vi utför varken undersökning av systemutvecklingsmetoder eller metoder för ut-
veckling av webbtjänster utan använder Banverkets interna dokumentation som sekundärkällor 
vid vår inläsning på ämnet. 

Vi är medvetna om att det inte finns en möjlighet att studera allt som tidigare framkommit inom 
ämnet. Vi har inte haft tillgång till fullständiga utgåvor av alla förekommande standarder inom 
området. 

2.3.2 Semistrukturerade intervjuer 

Vi har valt att utföra semistrukturerade intervjuer för att få in mer nyanserade förstahands-
information inom det valda området. Genom intervjuer får respondenten möjlighet att beskriva 
sina kunskaper, erfarenheter, upplevelser och åsikter. Med detta ansåg vi att det var lämpligt att 
utföra intervjuer för att få svar på vår forskningsfråga.  

Respondenternas svar är källor till våra primärdata. Semistrukturerade intervjuer har använts för 
att ta reda på hur webbtjänsten är tänkt att användas och vilka som kommer att använda den. 
Samlade genom intervjuerna data kommer även att vara underlag för webbtjänstens gränssnitts-
specifikation.  

Vi gick tillväga genom att sammanställa väl genomtänkta intervjufrågor i en intervjuguide inför 
varje intervjutillfälle och genomförde en rad besöksintervjuer. Val av personer att intervjua ut-
fördes efter samråd med Per-Åke Ohlsson, ansvarig för BIS och handledare av vårt arbete på 
Barnverket Verksamhetsstöd/OIt. Samtliga kandidater för intervju jobbar med BIS eller med 
standarder på ett eller annat sätt. Intervjuer har genomförts med följande personer: 

Mats Woxberg, systemutvecklare och ansvarig för BIS rapportgenerator. [M1]. 

Jörgen Norén, förvaltningsledare för BIS. [M2] 

Sara Lindberg, systemförvaltare för BIS. [M3] 

Per-Erik Norman, systemutvecklare. [M4] 

Erik Stenborg, expert på standardiserings- och kvalitetsfrågor för geografisk information inom 
Banverket. [M5] 

När vi intervjuade, ställde vi frågor både från vår intervjuguide samt övergripande öppna frågor 
som varierades efter behov och ledde vidare till en öppen intervjusituation som påverkade den 
tillfrågades svar. Detta har gett större utrymme för att tolka frågorna och respondenten fick större 
frihet att själv belysa det som är viktigt. Under genomförda intervjuer har diskuterats även frågor 
som vi inte hade tänkt på innan, eftersom vi har mindre kunskaper och verksamhetskännedom. 
Därmed har vi fått fram data som tillförde nya kunskaper. Det är det främsta anledningen till 
varför vi valde det öppna semistrukturerade sättet att intervjua. För att öka reliabiliteten och även 
validiteten har vi fört anteckningar under intervjuerna.  
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Vi anser att den valda intervjuformen är fördelaktig när mer detaljerad information om ett visst 
förhållande är önskvärt. Denna metod har givit oss möjligheten att ställa följdfrågor och låta re-
spondenten tala fritt om ett specifikt ämne.  Nackdelen med en semistrukturerad intervju är att 
informationen kan få en subjektiv prägel. Vi har förståelse för att intervjuade personer i sin strä-
van att bidra med sin kunskap till vårt uppsatsämne utgår från policy och arbetes metoder som 
gäller inom verksamheten samt egna specifika kunskaper och förmågor. Vi är medvetna om detta 
och vid analysering av intervjumaterialet detta kommer att beaktas. 

Intervjuguide finns i bilaga 1. 

2.3.3 Empirisk studie 

En del av vårt empiriska underlag har vi inhämtat från granskning av ett studieobjekt, vilket i 
detta fall är Banverkets informationssystem BIS och dess komponent BIS Rapportgenerator. Vi 
har samlat faktadata om BIS systemarkitektur, synnerligen om de komponenter som är av intres-
se vid implementering och integrering av webbtjänsten.  

2.4 Analysmetod 
Vi har gjort kvalitativa bearbetningar av vårt intervjumaterial som består av anteckningar. Vi 
valde att använda oss av en reflexiv analysmetod, det vill säga att analysera våra faktadata och 
intervju för intervju och sammanfatta kärnan för att sedan kunna dra paralleller mellan de olika 
intervjuerna samt hitta eventuella mönster. 

Våra analyser grundar sig på vår subjektiva uppfattning. Detta beror på att vi uppfattar det vi ser 
i verksamheten utifrån våra egna kunskaper och förmågor. För att få svar på våra frågor jämförde 
vi det teoretiska resonemanget med intervjuanalyser och studier utifrån en verklig situation. 

2.5 Källkritik 
Begrepp som används för att kritisk granska källor är validitet, reliabilitet och relevans (Wider-
sheim-Paul, Eriksson, 2006). [B5] 

För att kunna pröva en frågeställning måste man ha information som beskriver det man avser att 
pröva. Att informationen är valid är alltså en förutsättning för att kunna dra giltiga slutsatser om 
det man undersöker. I arbetet med intervjuguider har vi ansträngt oss för att säkerställa att frå-
gorna överensstämmer med det vi har för avsikt att granska och därför anser vi oss ha skapat 
relativt hög validitet. 

Reliabilitet avser i vilken grad materialet i en undersökning är korrekt och trovärdig. Det anses 
att undersökning presenterar en hög grad av reliabilitet om olika och oberoende utredning av 
samma fenomen ger snarlika resultat. Till dagens datum finns det inte något resultat av liknande 
undersökningar av standarder för geografisk information inom järnvägsnät som vi kan göra jäm-
förelser med. Vi anser att den typen av undersökning vi gjort skulle få liknande resultat om nå-
gon annan gjorde den och därmed anser vi att reliabiliteten är hög.  
Informationen är relevant om den är användbar. Uppsatsen teoretiska relevans grundar sig i att 
det tidigare på Högskolan Dalarna inte gjorts någon undersökning som djupgående behandlar 
standardiseringsfrågor kring järnvägsinformation. Vi vill genom denna studie bidra till ökad för-
ståelse för standardisering av geografisk information inom järnvägsnätet.  

Vi använder oss av dels primärmaterial från intervjuer och studier av standarder för geografisk 
information och dels sekundärmaterial som består av litteratur inom området för utveckling av 
webbtjänster. Det grundläggande begreppsapparaten för standardisering av geografisk informa-
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tion har funnits ett tag, men nationella standarder för digitalisering av den geografiska informa-
tionen är relativ ny företeelse. Under den senaste tiden har utvalda delar av internationella stan-
darder översatts till svenska. Den standardiserade begreppsapparaten blev grunden för vår erfa-
renhet inom områden och genom intervjuer har vi erhållit erfarenheterna inom verksamheten. 
Användning av primära källor gör att trovärdigheten kan anses vara hög. Vi är medvetna om att 
alla källor kan svikta i kvalitet men anser att vi har gjort ett gott arbete i att försäkra oss om våra 
källors giltighet. 

Det som kan tas upp som kritik mot våra källor är objektivitetsproblemet. Problemet kan uppstå 
när utvalda personer inom ett företag intervjuas för att få primärinformation, eftersom en sådan 
person kan komma att måla en lite vackrare bild av verkligheten. Personer vi intervjuade har 
varit självkritiska och öppet påpekade på de problem som finns i sammanhang med standardise-
ring av information. Den information vi fått bör därmed inte skapa några större problem när det 
gäller objektivitet. 

2.6 Systemutvecklingsmetoder 
Banverket har tidigare beslutat om att vissa riktlinjer ska följas när det gäller utveckling av in-
formationssystem. Inom ramen för detta arbete ska följas delar av de utvecklingsmetoder som 
används på Banverket. Följande metoder anges som relevanta för utveckling av webbtjänst-
komponent: Bandit som systemutvecklingsmetod, Contract First som angreppssätt vid utveckling 
av webbtjänsten, Testdriven utveckling och NUnit ramverk för automatiserade enhetstester.  

2.6.1 Bandit 

Bandit är en systemutvecklingsmetod som används på Banverket Verksamhetsstöd. Den bygger 
på ett iterativt arbetssätt, vilket är en teknik för att leverera systemfunktionalitet successivt i en 
följd av utgåvor (iterationer) som blir mer och mer kompletta. Varje iteration producerar en kör-
bar utgåva och inkluderar integration och test. Iterationer hjälper till att: 

• Hantera stora risker i ett tidigt skede. 
• Få feedback från användarna på ett tidigt stadium. 
• Fokusera på kortsiktiga mål och milstolpar. 
• Möjliggöra driftsättning av delar a system. 
 
Figur 2.1 ger en överblick över den iterativa utvecklingsmodellen i Bandit. 

 
Figur 2.1 Illustration av Bandit-modellen 

Källa: Bandit, Systemutvecklingsmetod på Vit, s 7 
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Bandit består av en metodhandbok, en praktikhandbok samt mallar till de olika dokument som 
ingår i metoden. Mallarna ses som stöd för att komma snabbare fram i projektet och innehåller 
rubriker som ska fyllas på med information.(Banverket, 2005).[Ö2] 

2.6.2 Contract First 

När en webbtjänst implementeras i .NET miljö i Visual Studio, är det vanligaste tillvägagångs-
sätt att skriva kod och låta .NET generera scheman, vilket kallas ”code first”-metoden. Motsat-
sen är ”contract first”-metoden (Skonnard, 2005)[A1].  

I denna utvecklingsmetod skapas först XSD- och WSDL-scheman1 för den tänkta webbtjänsten 
och sedan genereras kod utifrån dem. XSD-schemat fungerar som ett kontrakt som alla parter, 
inblandande i systemutvecklingen, ska komma överens om före fortsatt utveckling. ”Contract 
first” metoden består av följande steg (El-Jammal, Öhman, 2006)[R1]: 

• Definiera webbtjänstens struktur och XML meddelanden genom ett XSD-schema. 
• Definiera webbtjänstens metoder genom en WDSL fil som har XSD-schemat som referens. 
• Generera en ASMX fil innehållande koden för webbtjänstens gränssnitts struktur utifrån 

WDSL-filen som skapats i föregående steg. 
• Implementera metoder dvs. all funktionalitet, i ASMX filen. 
• Iterera/upprepa. 

Under utvecklingsprocessen är det viktigt att testa delar av den koden som har skrivits. 

2.6.3 Testdriven utveckling 

Test-Driven Development (TDD) är en utvecklingsmodell vars mål är att stödja utvecklaren ge-
nom utvecklingsprocessen med otvetydiga krav där kraven uttrycks genom tester. I utvecklingen 
är det viktigt att eventuella fel hittas tidigt och åtgärdas så snart de är funna. 

Om koden utvecklas med testning som motivator, kommer den färdiga koden att vara lättare att 
testa. Det gamla dilemmat ”är vi färdiga med utvecklingen?” blir lätt att lösa: ”Klarar koden alla 
tester?” När alla tester klaras utan fel, då är koden färdigutvecklad.  

Om ett problem upptäcks i koden, är det första steget att skriva ett test som fångar upp problemet 
och sedan rätta upp koden. Detta nya test specificerar ett scenario som inte identifierats tidigare i 
utvecklingen. Om detta följs konsekvent, kommer testerna att utvecklas till hur programmet 
verkligen används, vilket ökar deras värde exponentiellt. 

När ny funktionalitet läggs till i programmet, ska testerna köras för att försäkra att den nya pro-
gramkoden inte fallerar några av de gamla testerna. Om testerna är tillräckligt täckande, kommer 
de att minska rädslan för att gå vidare. Rädslan att byta befintlig funktionalitet kan leda till över-
driven försiktighet, vilket bromsar upp utvecklingen. ”Se på tester som ett sätt att skydda din 
rygg” (Newkirk, Vorontsov, 2004).[B4] 

2.6.4 Automatiserat enhetstesting med NUnit 

NUnit är ett ramverk för koddrivna enhetstester i Microsoft.NET, en av många i den s.k. xUnit 
familjen. NUnit är kompletterad med olika tillägg:  

• NUnit.Forms är ett tillägg till NUnit kärnan för att hantera testning av element i Windows 
Forms. Detta tillägg är fortfarande en alfa-release.  

                                                 
1 Förklaras i kapitel 3 



Högskolan Dalarna 

Examensarbete i Informatik 15p C, Jörgen Björkman, Lyudmyla Tsymbal

11 

 

 

• NUnit.ASP är ett tillägg för att testa kod i ASP.NET. 

Enhetstester skapas i ett separat projekt med en referens till koden som ska testas. Metoderna 
markeras med attributet [Test] och placeras i klasser som märks med attributet [TestFixture]. 
Både klasser och metoder måste vara publika. 

Under implementering av webbtjänstens gränssnitt används en metod för automatiserad enhets-
testning. Metoden går ut på att testa delar av skriven kod med hjälp av speciell utvecklade pro-
gram. Programmet exekverar kod som ska testas och jämför det aktuella resultatet med önskade 
resultat. När det aktuella resultatet är lika med det önskade resultatet, är det tecken på att meto-
den är felfri och jobbar som det var tänkt. [E8]. 
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3. Teoretisk referensram 
Teoretisk referensram för detta arbete utgår från de teorier som finns inom områden för struktu-
rering och överföring av rumsliga data och för utveckling av webbtjänster. 

3.1  Tekniker för informationsutväxling 
En av teknikerna för informationsutväxling är webbtjänster. Utveckling av webbtjänster är base-
rad på XML som överföringsformat för information. 

3.1.1 XML 

eXtensible Markup Language (XML) är ett metaspråk, definierat av World Wide Web Consorti-
um (W3C), som består av regler för hur strukturerad data kan beskrivas i klartext. Språket ger ett 
ramverk för att definiera märkord för att ge informationen en innehållsmässig struktur. XML är 
en förenklad version av Standard Generalized Markup Language (SGML). [E5]. 

XML har lett till stora förändringar i mjukvaruutvecklingen i tre avseenden: dataoberoende, arki-
tektur och mjukvaruutveckling. 

Dataoberoende 

XML är en ren databeskrivning som är oberoende av programmeringsspråk, transportprotokoll 
och operativsystem och kan röra sig fritt genom att använda olika webbprotokoll. 

Arkitektur 

XML skapar möjligheter att utnyttja existerande infrastrukturen på Internet och möjliggör en 
övergång från objektbaserade distributionssystem till webbtjänster som kan bli upptäckta och 
kan kopplas ihop genom den publika webbteknologin. 

Mjukvaruutveckling 

Mjukvaruutveckling genom XML innebär att mjukvaran skapas med olika byggnadsblock som 
kan kombineras med varandra eller redan existerande byggnadsblock.  

XML är ett filformat som är läsbart av människor. Till skillnad från binära filformat är de enkelt 
att ta del av innehållet. XML har fått stor spridning tack vare sin standardisering. En stor mängd 
teknologier finns tillgängliga för att översätta och transformera XML data för att visa på webbsi-
dor och generera rapporter (Coyle, 2002) [B3]. 

3.1.2 XML Schema 

Ett XML schema är en formell specifikation av grammatiken i ett XML dokument och används 
för validering av dokumentets innehåll. Schemat tillhandahåller även en specifikation av struktu-
ren som möjliggör utbyte av information mellan applikationer oberoende av program och platt-
form. 

Det finns två typer av scheman: DTD och XSD. DTD fokuserar på struktur och möjliggör att 
specificera element och attribut för en uppsättning av XML dokument. DTD har begränsningar 
när det gäller vilka datatyper som kan definieras. XSD är en nyare teknologi ämnad att tillhan-
dahålla en detaljerad struktur associerad med programmeringsspråks definitioner av datatyper. 
En fördel med XSD är möjligheten att validera att data som utbyts är i korrekt format före vidare 
bearbetning. [B3] 
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3.1.3 XML webbtjänst 

En XML webbtjänst är en informationssystems komponent som kan användas av ett annat in-
formationssystem via ett standard webbprotokoll och är utformad för att stödja interaktiv kom-
munikation mellan applikationer på affärslogik nivå.  

Webservices (WSs) are believed to be among the key technologies to enable the trans-
formation of current static supply chains into dynamic virtual networks of enterprises. 
/---/ WSs technology has some clear advantages above enterprise integration technol-
ogy currently in use. 

van Hillegersberg m fl, 2004, Potential of Web services to enable smart business  
networks, s 283.  [A2] 

XML webbtjänster har inte något grafiskt användargränssnitt utan anropas av en klientapplika-
tion via ett nätverk och exekveras på det distribuerade systemet som erbjuder efterfrågade funk-
tionalitet. Resultat returneras till klienten (Figur 3.1). Kommunikationen sker genom SOAP 
(Simple Object Access Protocol) och XML används som dataformatet. (Figur 3.2) 

 
Figur 3.1 XML webbtjänsten interaktion. 

Källa: egen. 

Det finns lika många definitioner av XML webbtjänster som det finns företag som utvecklar 
dem. Följande är gemensamt för XML webbtjänster: 

• XML webbtjänster exponerar användbar funktionalitet till webbanvändare genom ett stan-
dard webbprotokoll, i dem flesta fall SOAP (förklaras senare i rapporten). 

• XML webbtjänster ställer till användarens förfogande en beskrivning av sitt gränssnitt, till-
räcklig för att bygga en klientapplikation som kan kommunicera med dem. Denna beskriv-
ning exponeras vanligen i ett så kallat WSDL dokument (förklaras senare i rapporten). 

• XML webbtjänster vanligtvis registreras med UDDI protokoll (Universal Description, Di-
scovery and Integration) så att användare kan hitta dem. 

3.1.4 SOAP 

Simple Object Access Protocol (SOAP) är ett XML baserat protokoll för utbyte av XML medde-
lande mellan decentraliserad och distribuerad miljö. [E9] 

Webbtjänst 
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SOAP-meddelande formatet är okomplicerat. Meddelandet levereras i ett kuvert som består av 
två delar: Header och Body. Header innehåller information som beskriver hur mottagare ska be-
arbeta meddelandet. Body har inuti meddelandets innehåll (Payload) och en valfri sektion 
(SOAP Fault) med felmeddelandet eller statusinformation.  

 

Exempel på SOAP-meddelande: 
<?xml version =”1.0” encoding=”utf-8”?> 

<SOAP:Envelope xmlns:soap=”http://schemas.xmlsoap.org/ 

  <SOAP:Body> 

    <AddTwoNumbers> 

      <FirstNumber>2</FirstNumber> 

      <SecondNumber>2</secondNumber> 

   </AddTwoNumbers>  

  </SOAP:Body> 

</SOAP:Envelope>  

Figur 3.2 SOAP-meddelande 

Källa: www.w3.org [E9] 

3.1.5 WSDL 

Web Services Description Language (WSDL) är en XML baserad plattformsoberoende standard 
utvecklad av W3C som används för att beskriva webbtjänsten. WSDL exponerar detaljer om 
implementerade metoder, namn, ordning och typ av varje in- och utparametrar, vilka meddelande 
ska användas för att efterfråga webbtjänsten och sekvens i vilken meddelanden ska utbytas. De 
flesta utvecklingsmiljöer, bland annat Visual Studio, tillhandahåller ett verktyg som kommer att 
automatiskt generera en fil med .wsdl ändelsen när en webbtjänsten skapas. När användaren hit-
tar webbtjänsten genom dess URL, presenterar WSDL den information som behövs för att an-
vända webbtjänstens funktionalitet i applikationer. WSDL filen tillsammans med XML Schema 
representerar webbtjänstens kontrakt. [E6]  

När information tillhandahålls via Internet eller lokala nätverk är det viktig att bevaka datasäker-
hets frågor för att förhindra obehörig åtkomst och säkerställa spårbarhet, d.v.s. att aktiviteter i ett 
system ska kunna härledas till en användare. Windows erbjuder impersonation som en mekanism 
för att upprätthålla säkerhet. 

3.1.6 Impersonation 

Impersonation är en av de mest användbara säkerhetsmekanismerna i Windows. Denna teknik 
innebär att servern ikläder sig rollen av den anropande användaren vid åtkomst av resurser i nät-
verket och kan användas av HTML och ASP sidor samt av webbtjänster. Utvecklaren har möj-
lighet att aktivera eller avaktivera impersonation och tillåta eller förbjuda anonym åtkomst till 
webbtjänsten i IIS (Internet Information Services), Microsofts webbserver. [E11] 

SOAP Envelope 
SOAP Hea-
d
SOAP Body

Payload 

SOAP Fault
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När impersonation är påslagen: 

• Om anonym åtkomst är tillåten i IIS, kommer anropet att exekveras med IUSR_machine-
name kontot, ett konto som webbservern tilldelar den anropande användaren. 

• Om anonym åtkomst inte är tillåten i IIS, kommer anropet att exekveras med den anropande 
användarens domänkonto.  

När impersonation är avslagen: 

• Om anonym åtkomst är tillåten i IIS, exekveras anropet med IIS processens användarkonto.  
• Om anonym åtkomst inte är tillåten i IIS, exekveras anropet med den anropande användarens 

domänkonto. 

I alla fallen kommer rättigheter att kontrolleras i Windows Access Control List för den begärda 
resursen och resursen är endast tillgänglig om kontot är behörig att använda resursen. 

Impersonation räcker för att använda resurser på den egna servern. För att få åtkomst till resurser 
på andra servrar, måste delegation användas tillsammans med impersonation. Användningen av 
delegation innebär att webbservern får rättighet att delegera till alla datorer i nätverket, vilket 
kan vara en säkerhetsrisk. För att förebygga denna säkerhetsrisk bör inte delegation användas 
utan åtkomst till resurser på andra servar bör ske med hjälp av ett domänkonto som endast har 
rättigheter till de resurser som behövs. 

Impersonation teknik, XML och XML webbtjänster teknologin har skapat nya förutsättningar för 
att integrera och samutnyttja informationssystem och information, vilket i sin tur har lett till en 
ökad efterfrågan om standardiserad information och gränssnitt som underlag för digital samver-
kan. 

3.2 Begrepp inom området geografisk information 
Innan vi beskriver standarder mer ingående, måste vissa begrepp definieras. 

Applikationsschema – i ISO 19100-standarderna används termen för den formella beskrivning 
som behövs för att beskriva både datastruktur och datainnehåll. 

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

Gränssnittspecifikation – i ISO 19100-standarderna definition av de verksamhetsbegrepp som 
behovs för att data ska kunna tolkas. 

Informationsmodell – modell som beskriver och strukturerar begrepp och deras representation 
som data. 

Referenssystem – system för att identifiera position direkt eller indirekt i omgivningen. 

Indirektreferens – beskrivning av placering i förhållande till någonting annat. 

Direktreferens – beskrivning av placering med koordinater. 

Linjärreferens – beskrivning av placering utmed en linje, t ex en länk i ett transportnät. 

Tillämpningsmodell – informationsmodell för ett visst tillämpningsområde, innehåller verksam-
hetsobjekten 

Företeelse – något objekt, i det här sammanhanget ofta kopplat till en geografisk position, t ex 
väg, hus, bro etc. 
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3.3 ISO 19100-serien 
Världsstandarden för geografisk information heter ISO119100-serien och utarbetas inom den 
tekniska kommittén Geographic information/Geomatics (ISO/TC 211).  

CEN/TC 287, den tekniska kommitté i CEN2 som jobbar med harmonisering av geografisk in-
formation, överför ISO 19100-serien till europastandard (EN) som bl.a. kommer att ligga till 
grund för INSPIRE-direktivets3 tekniska specifikationer. I Sverige är det Stanli, en projektgrupp 
inom SIS, som ansvarar för standarder för geografisk information och tillhandahåller tillämp-
ningsstandarder.  

ISO/TC211 startade ett projekt för heltäckande standardisering av geografisk information 1994. 
Standardiseringsarbetet var inriktat på att utarbeta långsiktiga generella lösningar.  

ISO19100-serien omfattar ett 40-tal standarder, ett flertal färdigställda och en del som är under 
utarbetning. Standarder i ISO19100-serien kan delas upp i två grupper: informationsmodeller 
och överföringsmekanismer. I princip kan vilken som helst överföringsmekanism användas med 
vilken som helst informationsmodell. ISO 19100-serien använder en UML4 notation, nämligen 
klassdiagrammen, för att beskriva informationsmodeller. För en implementation, s.k. tillämp-
ningstandard, väljs en överföringsmekanism och en eller flera moduler av informationsmodeller  

Ett schema över standarder för geografisk information, som ingår i ISO19100-serien, presenteras 
i figur 8.1. 

 

                                                 
1 International Standards Organisation 
2 Commité Européen de Normalisation 
3 Infrastructure for Spatial Information in Europe, Europeiska Gemenskap Rådets direktiv om europagemensam 
infrastruktur och gemensamma bestämmelser som rör utbyte, delning, tillgång och utnyttjande av offentliga rumsli-
ga data och datatjänster (2007/2/EG) 
4 Unified Modeling Language 

ISO 19118 
Encodning 

Applikationer

informationsmodeller

ISO 19112 
Ref. by geograf.iden. 

ISO 19115 
Metadata 

ISO 19111
Ref. by coord.

ISO 19108 
Temporal schema

ISO 19107 
Spatial schema 

ISO 19106 
Profiles 

SS-EN ISO 19108 
Temporal schema 

SS-EN ISO 19107 
Spatial schema 

SS-EN ISO 19111
Ref. by coord.

SS-EN ISO 19112 
Ref. by geograf.iden.

SS-EN ISO 19115
Metadata …

…

SS 637004 
Väg- och järnvägsnät

tillämpningsstandarder
SS 637006 

Geografiska företeelser … 

…

överförningsmekanismer
SS-EN ISO 19136 

GML 
SS EN ISO 19125
Web map server …

SS EN ISO 19125 
Simple feature access … 

ISO 19125 
Simple feature access

ISO 19128 
Wab map server

ISO 19136 
GML 

ISO 19118 
Encodning 

 Figur 3.3 Grundstrukturen av standarder för geografisk information 
Källa: Egen bearbetning. 
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Vi vill påpeka att delar av standarderna i denna serie är fortfarande under utveckling och att till-
lämpningsstandarder inte ingår i ISO19100-serien. 

3.3.1 Informationsmodeller 

För att kunna utbyta information måste parterna enas om en gemensam begreppsapparat och of-
tast handlar det om en i någon mening standardiserad begreppsapparat, som uttrycks i form av en 
informationsmodell. Ett urval av standarder från 19100-serien som innehåller informationsmo-
dell presenteras i detta avsnitt.  

SS-EN ISO 19 106 Profiler 

En profil är en utsortering ur hela ISO 19100-serien för en viss applikation. ISO 19106 definierar 
hur en profil formellt ska se ut. SS-EN ISO 19106 anger regler och riktlinjer för hur en anpass-
ning av en eller flera scheman inom ISO 19100-serien kan göras för att användas inom ett speci-
fikt område eller för en specifik produkt. Detta kallas att skapa en profil.  

En profil är begränsad till att använda material från grundstandarderna i ISO 19100-serien eller 
från andra ISO/IEC Technical Reports. En profil får inte motsäga vad som sägs i någon av 
grundstandarderna men får göra olika val och får definiera ytterligare villkor. 

Grundtanken är att en profil själv skall vara en ISO-standard, men profilen måste inte alltid vara 
en ISO standard. En profil kan mycket väl vara en standard på till exempel nationell nivå eller 
inom en organisation, ett företag eller ett projekt.  

SS-EN ISO 19 107:2005 Modell för att beskriva rumsliga aspekter 

Innehåller scheman för rumsliga aspekter hos geografiska objekt. Standarden är uppdelad i två 
delar: geometri och topologi. Geometri-delen specificerar schema för geometriska (form och 
utbredning) aspekter och innehåller regler för deras kvantitativa beskrivning d.v.s. positioner, 
längder, storlekar, former och orientering. Topologi-delen innehåller schema för inbördes rela-
tioner i rumsligt avseende, d.v.s. hur objekten hänger ihop logiskt. Bland annat definieras en 
uppsättning operationer som kan användas för att bearbeta och analysera data ur ett rumsligt per-
spektiv, t.ex. hur objekt förhåller sig till varandra. Scheman ger datatyperna för rumsliga attribut 
till de företeelser som ska beskrivas geometriskt, som t.ex. vägar, fastigheter, byggnader, träd, 
vattendrag och åkermark. 

SS-EN ISO 19 108:2005 Modell för att beskriva tidsaspekter 

Informationsmodell för tidsaspekter hos geografiska objekt, inklusive det referenssystem eller 
kalender som används för tidmätning. Den kvantitativa delen av standarden behandlar tidpunkt, 
period, före, efter och skillnad.  Den logiska eller topologiska delen definierar begrepp för hur 
man beskriver hur tidsobjekt är ihopkopplade, t.ex. vilken ordning de har. 

SS ISO 19 109:2006 Regler för applikationsschema 

Presenterar begreppsapparaten som behövs för att beskriva det som vi vill representera som data. 
Standarden deklarerar regler och riktlinjer för hur ett applikationsschema (GFM, General Feature 
Model) ska konstrueras, d.v.s. hur man anger struktur och innehåll för en datamängd för dataut-
byte och definierar funktioner som gör det möjligt att bearbeta datamängden.  

SS-ISO 19 110:2006 Struktur för katalogisering av objekttyper 

Ett schema för struktur och innehåll i en objekttypskatalog (FC, Feature Catalogue) som kan 
användas när man definierar geografiska företeelser, dess attribut och samband. Detta schema 
kan ses som ett exempel på katalog som byggts på GFM, som definieras i ISO 19109. Schemat 
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tillhandahåller en struktur för att dokumentera den semantiska innebörden av de klasser, attribut, 
associationer som ingår i ett applikationsschema.   

SS-EN ISO 19 111 Modell för att beskriva rumsliga koordinatbaserade referenssystem  

Förklarar hur koordinatbaserade referenssystem ska beskrivas till innehåll och struktur, i upp till 
tre dimensioner. Standarden beskriver också vilken information som krävs för att byta koordina-
ter från ett referenssystem till ett annat. Den innehåller även hänvisningar till ett urval av interna-
tionella referenssystem. 

Denna del möjliggör användandet av en eller flera parametrar, med eller utan rumslig koppling, 
för att indirekt ange läge. Ett exempel är tryck för att ange höjd. 

För koordinatsystem definierade för rörliga plattformar som bilar, båtar, tåg, flygplan och rymd-
skepp kan ingå ett tidselement. Denna standard är tillämplig för producenter och användare av 
geografisk information. 

SS-EN ISO 19 112 Modell för att beskriva icke koordinatbaserade referenssystem 

Förklarar hur referenssystem som inte baseras på koordinater ska beskrivas till innehåll och 
struktur. T.ex. geografiska identifierare (namn på platser och områden) kan användas för att be-
skriva en geografisk position utan att direkt utnyttja koordinater. Genom att göra en allt finare 
indelning i t ex kommuner, fastigheter eller vägar kan läget anges med allt bättre precision. Stan-
darden anvisar vilka aspekter på indelningarna som ska dokumenteras, t.ex. vad indelningen ska 
kallas, hur den definieras, vilket syfte den har och vem som är ansvarig för den. Standarden ger 
också upplysning om hur ett ortnamnsregister ska byggas upp baserat på indelningen.   

Sådana referenssystem som besvara frågan ”var” utan att direkt utnyttja koordinater, kallas 
ibland indirekta referenssystem.  

SS-EN ISO 19 113:2005 Kvalitetsprinciper 

Principer för kvalitetsrapportering av geografiska data, t.ex. med avseende på fullständighet, 
lägesnoggrannhet, ursprung med mera. Viktig för att kunna bedöma möjligheten att avgöra an-
vändbarheten av data för visst ändamål. 

SS-EN ISO 19 114:2005 Metoder för utvärdering av kvalitet 

Riktlinjer och exempel för att, med hjälp av en kvalitetsbeskrivning, fastställa och rapportera 
kvalitet på data eller för att kontrollera om önskad kvalitet är uppnådd. 

SS-EN ISO 19 115:2005 Metadata 

Metadata definieras som data om data. Standarden innehåller schema som definierar begrepp 
som kan användas för att ange data om geografiska data, bl.a. med avseende på innerhåll, till-
gänglighet och leveransvillkor. 

SS-EN ISO 19 116:2006 Positioneringstjänster 

Definierar och beskriver positioneringstjänster och innehåller gränssnitt som specificerar struk-
tur och innehåll för positionsdata för att underlätta överföring av data från olika typer av positio-
neringssystem, t.ex. för satellitnavigering, till applikationer som använder dessa positionsdata. 

SIS-ISO/TS 19 138:2006 Datakvalitetsmått 

Teknisk specifikation som definierar en uppsättning mått för kvalitetselementen enligt, enligt 
principerna i ISO 19113 och metoderna i ISO 19114. Syftet är främst att enkelt kunna jämföra 
kvalitet och användbarhet hos skilda mängder geografiska data. Ett register, med identifierare 
och koder för varje mått kommer även att ingå. 
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ISO 19 147 Lägesbaserade tjänster för bytesplatser 

Detta är en förstudie om att skapa en objekttypskatalog för bytesplatser, såsom tågstationer, 
busshållplatser, flygplatser, alltså platser där man kan byta transportmedel. 

ISO 19 148 Lägesbaserade tjänster för linjära referenssystem 

Denna standard specificerar hur man ger referensinformation till linjära företeelser såsom led-
ningar, rör, vägar, floder, järnvägar och farleder. 

3.3.2 Överföringsmekanismer 

För informationsutbyte måste parterna ha någon form fördefinierad överenskommen mekanism 
för hur överföringen praktiskt ska gå till. En del standarder inom ISO 19100-serien beskriver 
överföringsmekanismer.   

SS-EN ISO 19 118 Kodningsregler för datautbyte 

Definierar krav för att skapa kodningsregler baserade på UML-scheman som harmonierar med 
ISO 19103 och ISO 19109, samt kraven för att skapa tjänster som följer dessa kodningsregler. 
Meningen är att olika parter ska kunna utbyta data oberoende av vilka system de har. Standarden 
innehåller en bilaga som särskilt specificerar kodningsregler för dataöverföring via XML.  

Föreskriver teckenuppsättningen ISO 10646 (i princip som Unicode) samt någon av teckenkod-
ningar UTF-8, UTF-16, UCS-2 eller UCS-4. Tillåter i nationella sammanhang att använda vilken 
teckenkodning man vill, t.ex. ISO 8859-1 för svenska tillämpningsstandarder. 

SS-ISO 19 119:2206 Tjänster 

Ett ramverk för programvaruutvecklare för att utveckla programvara som gör det möjligt för an-
vändare att komma åt och hantera geografiska data från olika källor med hjälp av detta system-
gränssnitt. Ett tillägg utarbetas för närvarande.   

SS-EN ISO 19 136 GML - Geographic Markup Language  

GML är en XML-vokabulär för definition, lagring och överföring av geografisk information. 
Ursprungligen utvecklades GML av Open Geospatial Consortium (OGC). I denna standard sam-
arbetar OGC med ISO/TC 211 om en ny version som harmonieras med ISO 19100-serien och 
inkluderar både spatial och icke spatiala egenskaper av geografiska företeelser. 

3.4 Tillämpningsstandarder 
Tillämpningsstandarder pekar ut vilken överföringsmekanism och vilka informationsmodeller 
enligt ISO 19100-serien används inom den verksamhet som tillämpningen är avsedd att använ-
das i. Tillämpningsstandarder ingår inte i ISO 19100-serien, även om 19100-serien tillhandahål-
ler en del regler för hur en tillämpningsstandard skall se ut. Tillämpningsstandarderna SS 
63 70 04-1 och 
SS 63 70 06 definierar specifika begrepps- och tillämpningsmodeller för väg- och järnvägsnät.  

SS 63 70 04-1:2006 Geografisk information - Väg- och järnvägsnät – Del 1: Begreppsmo-
dell och applikationsschema 

I april 2006 publicerade SIS en ny standard för väg- och järnvägsnät SS 63 70 04-1 som har ta-
gits fram av SIS/TK 320. Standarden är anpassad för ramverk för geografisk information 
(SIS/TK 323) och är utformad för att enkelt kunna utväxla data om och kring vägnäten i Sverige. 
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Den innehåller grundläggande definitioner för beskrivning av trafiknäten på olika nivåer med 
avseende på funktionell detaljeringsgrad och anknytning av annan information till nätet. I stan-
darden ingår även resurser för att uppdatera och hantera verklighetsförändringar över tiden. Stan-
darden är anpassad till ISO 19100-serien och baseras på XML. 

Syftet med standarden är att underlätta utbyte av väg- och järnvägsrelaterad information mellan 
olika parter genom att tillhandahålla ett enhetligt sätt att beskriva trafiknät, med specialisering 
för vägar och järnvägar. [E4]. 

Standarden definierar:  
– modeller för information som beskriver väg- och järnvägsnät 
– hur annan information knyts till dessa nät, exempelvis trafikföreskrifter 
Standarden omfattar inte: 
– definition av nätanknutna företeelser 
– regler för hur företeelser i verkligheten representeras som data 

SS 63 70 06 Geografisk Information – Typoberoende representation av geografiska förete-
elser 

Denna standard definierar ett gränssnitt för utbyte av geografisk information utan exakt kunskap 
om de objekttyper som ska hanteras. Den kan också användas för definition av lagringsstrukturer 
och för utveckling av applikationer, då särskilt export och import rutiner. Standarden definierar 
en typoberoende objektmodell och en katalogmodell för objekttypskatalog. De två modellerna 
kan tillsammans användas för typoberoende representation och utbyte av data. 

Standarden innehåller två delar. Den ena beskriver hur en förteckning över olika objekttyper kan 
byggas upp. Den andra beskriver hur dataobjekt byggs upp genom referenser till förteckningen. 

SS 63 70 07 Geografisk Information – Representation av förändringar i datamängder 

Standarden beskriver förändringshantering på objektnivå. Den tar bl.a. upp identifiering av ob-
jekt och transaktionshantering. 

3.5 OGC 
1994 har en del av systemleverantörerna, i huvudsak amerikanska, organiserat sig inom ramen 
av OGC (Open Geospatial Consortium) för att utveckla specifikationer för utbyte av geografiska 
data mellan applikationer och system [E2]. Specifikationsarbete inom OGC gav på relativt kort 
tid konkreta lösningar på teknisk interoperabilitet.  

OGC indelar sina standarder i Implementation Specifications och Abstract Specifications. 

Abstract Specification standardiserar gränssnitt och protokoll för datautbyte mellan applikationer 
och geospatiala system och är en referensmodell för Implementation Specifications. 

I en Implementation Specification är en överföringsmekanism och en grupp informations-
modeller förpackade som en helhet. Implementation Specification motsvarar ungefär vad som är 
överföringsmekanismer i ISO 19100-serien. Abstract Specification motsvarar vad som benämns 
informationsmodeller i ISO 19100-serien. I verkligheten publicerar OGC såväl lösnings-
specifikationer som mer lösningsoberoende specifikationer. 

Sedan några år samarbetar OGC och ISO/TC211. ISO har möjlighet att publicera OGC-
specifikationer som standarder och OGC kan publicera ISO-standarder under eget namn. Båda 
organ har kommit överens om hur standardiseringsprocesserna kan synkroniseras. 



Högskolan Dalarna 

Examensarbete i Informatik 15p C, Jörgen Björkman, Lyudmyla Tsymbal

21 

 

 

3.6 INSPIRE-direktivet 
Europaparlamentet och Europeiska Unionens råd har antagit ett direktiv (2007/2/EG) den 14 
mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenska-
pen [E10]. Direktivet behandlar åtgärder som rör utbyte, delning, tillgång och utnyttjande av 
interoperabla rumsliga data och rumsliga datatjänster avseende offentliga myndigheter på alla 
nivåer och avseende alla olika sektorer.  

Beskrivningar av tillgängliga rumsliga datamängder och datatjänster ska hållas tillgängliga i 
form av metadata. Direktivet talar också om att tillhandahålla tjänster för att söka och på vissa 
specifika villkor visa rumsliga datamängder utan kostnad. 

Om informationen finns hos flera myndigheter/organisationer ska direktivet tillämpas på den 
uppsättning som anses vara referensversion och från vilken de övriga kopiorna härrör. Direktivet 
talar om att stimulera tredje part att utveckla mervärdestjänster till nytta både för offentliga myn-
digheter och allmänheten. Införande av detta direktiv ska stödjas av internationella standarder 
som har antagits av europeiska standardiseringsorgan. 

Enligt direktivet ska medlemsstaterna inrätta och driva ett nät med följande tjänster för de rums-
liga datamängder och tjänster som har skapats i enlighet med detta direktiv: 

• Söktjänster som gör det möjligt att söka efter rumsliga datamängder och data tjänster med 
utgångspunkt från metadata. 

• Visningstjänster som gör det möjligt att visa, navigera, zooma, panorera och överlagra vis-
ningsbara datamängder samt att visa förklarande information och relevant innehåll. 

• Nedladdningstjänster som gör det möjligt att ladda ner och/eller få direkt åtkomst till hela 
eller delar av rumsliga datamängder. 

• Omvandlingstjänster som gör det möjligt att omvandla rumsliga datamängder i syfte att upp-
nå interoperabilitet. 

• Tjänster som gör det möjligt att sätta sig i förbindelse med datatjänster. 

Sveriges regering har gett Lantmäteriet en samordnande roll för att ta fram en nationell infra-
struktur för geografiska data. Lantmäteriet tillsammans med Geodatarådet har tagit fram en na-
tionell geodatastrategi vars andra utgåva nu har skickats till regeringen. 

3.7 EuroRoadS 
EuroRoadS är ett samarbetsprojekt inom Europa med syfte att skapa en publik europeisk datainf-
rastruktur för att genom en portal leverera harmoniserad och kvalitetssäkrad väginformation för 
olika ändamål, i enlighet med INSPIRE direktivet. I projektet ingår i dag 18 europeiska länder. 
Målet är att de ingående medlemsländerna vägdatabaser ska harmonisera med denna infrastruk-
tur i slutet av 2012. [E12] 

Stora resurser läggs idag i Europa på att utveckla intelligenta trafiksystem för att öka trafiksä-
kerheten, förbättra miljön och förenkla resandet för trafikanter. Ett hinder för detta är avsakna-
den av en paneuropeisk vägdatainfrastruktur av hög kvalitet. EuroRoadS projektet är avsett att 
lägga en grund för skapandet av en sådan infrastruktur. 

Resultatet från projektet är ett ”Specification Framework” som levererades under 2006 och inne-
håller: 

• Ett ramverk av specifikationer för att beskriva informationsmodell, datainnehåll och utby-
tesmodell samt utbytesformat för europeisk vägdata. 

• En modell för att hantera utveckling och kvalitetskontroll av vägdata. 
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• En metadatakatalog 
• En termkatalog 
• Resultat från praktiska demonstrationer som verifierar att specifikationerna fungerar för tro-

liga användningsfall, att kvalitetsmodellen ger förväntade resultat och att metadatakatalogen 
kan implementeras i en praktisk lösning och ge förväntad information till användarna. 



Högskolan Dalarna 

Examensarbete i Informatik 15p C, Jörgen Björkman, Lyudmyla Tsymbal

23 

 

 

4. Representation av järnvägsinformation enligt svensk 
standard 

Geografisk information anger en geografisk företeelses position relativt jordytan. Informationen 
kan vara knuten till ett geodetiskt referenssystem antingen genom att informationen innehåller 
koordinater (direkt lägesangivelse) eller genom att informationen innehåller en referens till en 
plats (indirekt lägesangivelse).  

4.1 Grundläggande begrepp 
SS 63 70 04-1 definierar grundläggande begrepp för att beskriva ett väg- eller järnvägsnät och 
hur olika företeelser kan knytas till detta nät [P1]. I grunden till beskrivning av järnväg ligger en 
nod-länk modell specificerad i ISO 19 107. De grundläggande begreppen i SS 63 70 04-1 är nät-
knut, nätförbindelse och nätanknuten företeelse. Ett begreppsschema i Figuren 4.1 presente-
rar dess inbördes samband. Ytterligare fyra begrepp, som beskriver verksamheten, finns i detta 
schema: järnvägsnät, nätkomponent, nätsystem, detaljeringsnivå. Figur 4.1 visar relationen mel-
lan några centrala begrepp. 

  
Figur 4.1 Begreppsschema – nätmodell med nätsystem 

Källa: SS 63 70 04-1:2006 Begreppsschema – Totalschema, s 142. 
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Beskrivning av koncept presenterade i begreppsschemat:  

Järnvägsnät är ett infrastrukturnät för spårbunden trafik. Ett järnvägsnät består av en eller flera 
nättkomponenter. 

Nätkomponent är ett samlat begrepp för nätförbindelser eller nätknutar. 

Nätknut är en plats där det är möjligt att byta nätförbindelse eller vända. Nätknut motsvaras i 
verkligheten av spårväxlar och stoppbockar. Nätknut knyter ihop två eller flera nätförbindelse 
eller utgör ändpunkt för en nätförbindelse. 

Nätförbindelse är en sträcka mellan två intilliggande nätknutar i ett järnvägsnät.  

Nätanknuten företeelse är ett samlat begrepp för fenomen eller händelser som är intressanta att 
koppla till nätet. Exempel på nätanknutna företeelser är: 

• Fysiska företeelser såsom parkeringsplats, stationsbyggnad. 
• Egenskaper, för någon del i nätet, såsom vägbredd, spårvidd, belysning eller elektrifie-

ring. 
• Händelser såsom olycka. 
• Regler såsom lokal trafikföreskrift. 

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

Detaljeringsnivå är upplösning i redovisning av del av järnvägsnät och dess delar. Detaljerings-
nivå kan vara grov, medel eller fin: 

• Trafiknät på grovnivå kan beskrivas som förbindelse mellan orter och på finare nivå som 
spår.  

• Nätsystemet representeras på en grövre detaljeringsnivå av en nätkomponent.  
• Nätknut som grövre nivå är stationsområde, som kan bestå av ett antal spår, växlar, m.m.  
• Nätförbindelse som grövre nivå är linje, som kan bestå av ett eller flera spår. 
• Detaljeringsnivå medel utgörs av platsförbindelser mellan platser (hållplatser/stationer), 

där enskilda spår inte framgår, men stationer/hållplatser mellan grenstationer syns.  

Figur 4.2 ger ett exempel på hur en detaljeringsnivå kan se ut. 

 
Figur 4.2 Exempel av detaljeringsnivå medel (hållplatser och stationer). 

Källa: SS 63 70 04-1:2006, s 149 

Begreppstabell för järnvägsområdet finns i bilaga 2. 
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Nätanknutna företeelse specificeras inte i SS 63 70 04-1:2006, men det finns beskrivning av en 
princip för nätanknytning av företeelser. Enligt denna princip kan företeelser av intresse knytas 
till en komponent, d.v.s. en nätknut eller nätförbindelse, eller till ett nätsystem, vilket visas i fi-
gur 4.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3 Begreppsschema – princip för nätanknytning av företeelser 

Källa: Bearbetning av begreppsschema från SS 63 70 04-1:2006, s 26. 

Per definition används begreppsschemat för att ger uppfattning om verksamhetens begrepp och 
termer samt vilka informationsmängder finns inom verksamheten. För att skapa en gemensam 
och korrekt förståelse av verksamhetens datamängder används ett applikationsschema. 

4.2 Applikationsschema 
Applikationsschemat specificerar struktur och innehåll i en datamängd, uttrycks i det grafiska 
modelleringsspråket UML och består av klassdiagram och klassbeskrivning. Standarden SS 63 
70 04 föreskriver namnsättning av begrepp och termer på engelska för att underlätta internatio-
nellt utbyte och samarbete. Översättning mellan applikationsschema och begreppsmodellen finns 
i bilaga 3.  

I figur 4.4 presenteras applikationsschema för grundläggande begrepp inom trafiknät. 

 
Figur 4.4 Applikationsschema för nätelement. 

Källa: SS 63 70 04-1:2006, s 36. 

trafiksig-
järnvägsbro

företeelsetyp xxx
kilometertavla
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Nätelement (NW_NetElement) representerar en nätknut (NW_Node) eller en nätförbindelse 
(NW_Edge) i ett nät och motsvarar begreppsmodellens nätkomponent. 

Nätknut  

 
Figur 4.5 Applikationsschema för nätknut enligt SS 63 70 04-1:2006 

 

Källa: SS 63 70 04-1:2006, s 37. 

Nätknut (NW_Node) representerar platsen där det är möjligt att byta nätförbindelse eller vända, 
det kan vara en punkt i slutet av en järnvägsträcka eller en korsning (växel) mellan två eller flera 
järnvägssträckor. Nätknuten ger möjlighet att nätanknyta företeelser som hör till en specifik 
korsning. Både den geometriska (GM_Nod) och den topologiska (TP_Nod) representationen av 
en nätknut är en punkt. En nätknut ska alltid kopplas till en nätförbindelse (NW_Edge).  
Se figur 4.5 

Nätförbindelse 
Nätförbindelse (NW_Edge) representerar en sträcka mellan två intilliggande nätknutar i ett tra-
fiknät (se figur 4.6). Vid topologisk representation är en nätförbindelse en TP_Edge i ett nät med 
en linjär utsträckning (1-dimensionell). En nätförbindelse har en riktning och börjar alltid i en 
startnod (NW_Node) och slutar alltid i en slutnod (NW_Node). Den geometriska representationen 
för en nätförbindelse skall vara en GM_Curve1 och är ett geometriskt element som kan består av 
flera segment där varje segment beskrivs med en geometrisk definition. En nätförbindelse skall 
alltid kopplas till en nätknut (NW_Node). Klassen NW_Edge har följande attribut:  

- lenght (längd) uppmätt eller överenskommen längd för en nätförbindelse. Datatyp för 
längd skall vara NW_Length. 

- fixedLength (fixerad längd) indikator som anger om nätförbindelsens angivna längd i fäl-
tet length ska bibehållas när dess geometri ändras: 

sant = värdet i fältet length kan avvika från geometrisk längd 
falskt = värdet i fältet length stämmer med geometrisk längd 

Datatyp för fixerad längd är boolean. 
- direction (riktning) ett linjeelements (referenslänks eller nätförbindelses) riktning. Datatyp 
skall vara NW_Direction, 

                                                 
1 TP_Nod, GM_Nod, TP_Edge, GM_Curve se ISO 19107:s spatial schema 
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Figur 4.6 Applikationsschema för nätförbindelse enligt SS 63 70 04-1:2006 

Källa: SS 63 70 04-1:2006, s 38. 

Nätanknuten företeelse  

Nätanknutna företeelser beskriver järnväg och de regler som gäller för järnvägen. Två viktiga 
delar ska betraktas vid definition av en företeelse: objekttyp och utbredning. Objekttyp beskriver 
företeelsen och dess karakteristiska egenskaper. Utbredning beskriver företeelsens position (dvs. 
ett läge eller en utsträckning) i förhållande till nätet. Positionen definieras indirekt genom en 
referens till ett positionsobjekt (NW_LocationInstance). Positionsobjektet representerar alla de 
klasser i paket Road and Railway Network (ISO 19107) som är möjliga att knyta en utbredning 
till. 

Utbredning specialiseras till tre utbredningstyper: länkutbredning (NW_LinkExtent), nodutbred-
ning (NW_NodeExtent) resp. systemutbredning (NW_SystemExtent). En utbredning kan endast 
hänvisa till ett positionsobjekt.  
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Figur 4.7 Applikationsschema för utbredning av nätanknuten företeelse 

Källa: SS 63 70 04-1:2006, s 62. 

Objekttyper för nätanknutna företeelser inom järnvägsnät specificeras inte av SS 63 70 04-1, 
men standarden SS 63 70 06 specificerar en typoberoende objektmodell för objekttypskatalog. 

4.3 Typoberoende beskrivning av geografiska företeelser 
Standarden SS 63 70 06 Typoberoende beskrivning av geografiska företeelser specificerar hur 
nätanknutna objekt ska beskrivas med en generisk typoberoende objektmodell. [P2] 

Enligt typoberoende objektmodell specificeras ett objekt som en datamängd och på data nivå kan 
objekten inte åtskiljas med avseende på objekttyp. Eftersom datamängden innehåller en typobe-
roende representation av objektet, kallas denna modell för typoberoende objektmodell.  

Denna objektmodell är inte tillräcklig för att tolka data. För att kunna förstå informationen och 
för att kunna hantera objekt av olika objekttyper på olika sätt behövs en objekttypskatalog – en 
förteckning över alla objekttyper som ska kunna hanteras av tillämpningen. När katalogen finns 
tillgänglig kan varje objekt referera till den objekttyp i katalogen som utgör dess typdefinition. 
Relationen visas i figur 4.8. 

Objekt i datamängder struktureras enligt den typoberoende objektmodellen. Innehållet i objekt-
typskatalogen struktureras enligt katalogmodellen. Eftersom objekt i datamängder och innehållet 
i objekttypskatalogen står i ett definierat förhållande till varandra kan datamängden som repre-
senterar en företeelse uttolkas med användning av katalogen. 

Den typoberoende objektmodellen kan användas tillsammans med ett särskilt modellerat typbe-
roende applikationsschema. Den typberoende objektmodellen, katalogmodell och applikations-
schemat definierar då en komplett objektrepresentation för ett tillämpningsområde. 
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Figur 4.8 Illustration av principerna för typoberoende representation 

Källa: SS 63 70 06:2006, s 5. 

4.4 Tidsaspekter i applikationsschema 
SS 63 70 07 beskriver en formell och implementationsoberoende representation av förändringar i 
datamängder. Med hjälp av konstruktioner som stöder användning av transaktions- och ver-
sionsbegrepp ger den möjlighet att knyta metadata till transaktions och förändringsdata. 

Standarden hanterar hur objekt läggs till och tas bort eller förändrats med avseende på sina attri-
butvärden, ett förenklat transaktionsbegrepp och hantering av versionsidentitet. 

4.5 Generering av XML schema 
I ISO/DIS 19118 Annex A beskrivs de regler som används vid konvertering från UML-modell 
till XML schema. I detta avsnitt beskrivs SS 63 70 04-1 standard för konvertering. 
 
Arv 
Arv kodas enligt Copy down-principen. Det innebär att alla attribut och medlemsfunktioner från 
en basklass kopieras till ”arvtagarna”. 
Exempel: Figuren nedan anger en arvsstruktur (ej fullständig). 
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Figur 4.9 Exempel på arvstruktur 

 
Källa: SS 63 70 04-1:2006, s 35 
 
Strukturen ger följande i konstruktion i XML-schemat (delmängd av definitionen av 
NW_ValidEdge): 
<xs:complexType name="NW_ValidEdge"> 
<xs:sequence> 
… 
<xs:element name="length" type="NW_Length"/> 
<xs:element name="fixedLength" type="Boolean"/> 
<xs:element name="direction" type="NW_Direction" minOccurs="0"/> 
<xs:element name="validity" type="NW_Period"/> 
… 
</xs:sequence> 
<xs:attributeGroup ref="IM_ObjectIdentification"/> 
</xs:complexType> 
 
Substitution 

När en basklass används som attributtyp innebär det att en instans av attributet kan vara en av 
basklassens arvingar. Vid genereringen av XML-scheman används s.k. Choice groups för att 
beskriva detta. 
 
Exempel: I Figur 4.10 visas en utbredning (NW_Extent) som är en egenskap hos nätanknuten 
företeelse(ej fullständig schema): 
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Figur 4.10 Illustration av specialisering 

 
Källa: SS 63 70 04-1:2006, s 62. 
 
Motsvarande choice group: 
<xs:group name="NW_Extent"> 
<xs:choice> 
<xs:element type="NW_LineExtent" name="NW_LineExtent" /> 
<xs:element type="NW_LinkExtent" name="NW_LinkExtent" /> 
<xs:element type="NW_PointExtent" name="NW_PointExtent" /> 
<xs:element type="NW_TurnExtent" name="NW_TurnExtent" /> 
<xs:element type="NW_NodeExtent" name="NW_NodeExtent" /> 
<xs:element type="NW_RoadExtent" name="NW_RoadExtent" /> 
<xs:element type="NW_NodeExtentAttr" name="NW_NodeExtentAttr" /> 
<xs:element type="NW_SystemExtent" name="NW_SystemExtent" /> 
</xs:choice> 
</xs:group> 
 
En choice group hänvisas till inom elementdeklarationen som: 
 
<xs:element name="elements" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
<xs:complexType> 
<xs:group ref="NW_Extent"/> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
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5. Representation av järnvägsnätet i BIS  

5.1 Grundinformation i BIS 
Representation av järnvägsnätstrukturen i BIS kallas BIS referenssystem.  

Spårnätet beskrivs i två nivåer: makro och mikro. På makronivån representeras platser och för-
bindelser mellan dessa. Platsernas läge finns angivna med geografiska koordinater vilket möjlig-
gör en grafisk presentation av järnvägsnätet. På mikronivån består referenssystemet av noder och 
länkar där spåren är länkar och växlar, stoppbockar och stationsgränser är noder. De uppgifter 
som finns att tillgå är längduppgifter om spåret samt viss information om växlar. Vissa koordina-
ter på förbindelserna finns baserade på STRIX1 eller manuellt inmatade. 

De fenomen eller händelser som är intressanta att koppla till järnvägsnätet kallas objekt i BIS 
systemet. I BIS systemet används typoberoende objektmodell för representation av objekt och 
skapas en katalog över alla objekttyper, en objekttypskatalog. 

5.2 Typoberoende objektmodell i BIS 
Modell för objekttypskatalog och BIS kopplings- och referenssystem (ej fullständig) illustreras i 
Figur 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 Skiss av katalogmodell i BIS 

Källa: BIS dokumentation 

Objekttyper är ett samlat begrepp för nätanknutna företeelser. Objekttyper är indelade i grupper 
(Obj.ing. objtyp).  

Obj.ing. objtyp representerar kategorier av objekt som Vägkorsningar, Signalanläggningar m.m. 
som i sin tur är subtyper av kategorier Företeelsegrupper och Anläggningsstruktur.  

                                                 
1 STRIX är en av Banverkets mätvagnar för att kontrollera järnvägarnas kondition. 
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Kolumner i obj tabell representerar samband mellan Objekttyper och Termer, definiera vilka 
egenskaper en objekttyp har. 

Subtyper bl.a. läges representerar de indelningar som objekttyper kan ingå. 

Termer beskriver de egenskaper en objekttyp har. 

Giltiga värden innehåller de värden som är tillåtna för respektive egenskap. 

Objekts utbredning presenteras av lägen med motsvarande geometrier. Lägen knyts till spårlänk 
och kan presenteras på mikro (noder och länkar) eller makro (platser och platsförbindelse) nivå. 

5.3 Datamodell för BIS objekttypskatalog  
Skiss över datamodell för BIS Objekttypskatalog och BIS Termkatalog presenteras figurerna 5.2 
och 5.3  

 
Figur 5.2 Datamodell för BIS Objekttypskatalog 

Källa: Egen bearbetning. 
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Figur 5.3 Datamodell för BIS Termkatalog 

Källa: Egen bearbetning. 
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Exempel på datamängder presenteras i Figur 5.4 

 

Figur 5.4 Exempel på datamängder i BIS objekttyps- och Termkatalog 

Källa: Egen Bearbetning. 
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6. BIS Rapportgenerator 
BIS Rapportgenerator används för att göra avancerade sökningar av objekt i BIS. Här går det att 
välja vilka attribut som ska visas och ställa villkor på olika värden, fritt kombinera sökområden 
och samköra objekt av olika typer lägesmässigt. 

BIS Rapportgenerator består av flera komponenter. 

En övergripande komponentmodell för BIS Rapportgenerator visas i figur 6.1. 

 
Figur 6.1. Komponentmodell för BIS Rapportgenerator. 

Källa: Banverket, systemdokumentation för BIS Rapportgenerator. 

6.1 MTS-applikation 
Detta är den komponent som används av gränssnittet i BIS-klienten för att få åtkomst till rap-
portgeneratorn. Den anropar biblioteket BkRapp2Comm för att beställa rapporter och hämta re-
sultatet. 

6.2 Biblioteket BkRapp2Comm 
Detta bibliotek är gränssnittet in emot worker processen som exekverar de beställda rapporterna. 
Biblioteket har funktioner för att hantera rapportdefinitioner (lista, hämta, spara och ta bort) och 



Högskolan Dalarna 

Examensarbete i Informatik 15p C, Jörgen Björkman, Lyudmyla Tsymbal

37 

 

 

för att beställa, avbeställa och hämta rapportresultat. Rapportdefinitioner och rapport-
beställningar lagras i databastabeller. 

Här ska den nya funktionaliteten som webbtjänsten behöver läggas till. 

6.3 BkRapp2Worker 
Ansvarar tillsammans med rapportgeneratorkärnan för att söka ut information ifrån databasen. 
Detta är en asynkron process som startas av BkRapp2Server med kommandoradsparametrar. 
Dess uppgift är att ta emot data från BkRapp2, konvertera dessa till ett XML-dokument och spa-
ra resultatet så att detta kan levereras till rapportbeställaren via webbtjänsten eller via MTS-
komponenten. 

6.4 BkRapp2 
Detta är rapportgeneratorkärnan vars uppgift är att söka ut de data som ska presenteras i rappor-
ten. 

6.5 BkRapp2Server 
Detta är en Windows Service som prioriterar, startar och övervakar pågående worker-processer 
och kan larma när körningar hänger. Den får bara köras på en nod även om resten av jobben körs 
i lastbalansering. 
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7. BIS Rapportgenerator webbtjänst 
Webbtjänsten ska integreras i den befintliga arkitekturen för BIS Rapportgenerator och anropa 
biblioteket BkRapp2Comm för att beställa rapportkörningar och hämta resultatet för att returnera 
det till beställaren. 

7.1 Design av webbtjänst 
Figur 7.1 visar ett klassdiagram med de klasser och metoder som har implementerats i webb-
tjänsten. 

 
Figur 7.1 Klassdiagram för webbtjänsten 

Källa: Egen. 

Webbtjänsten är en logisk konstruktion och representeras av klassen Objekt. Klassen deklarerar 
de metoder som specificeras av kontraktets gränssnitt och består av anrop till klassen Services. I 
BIS systemet blir klassen Service1 en egendefinierad datatyp 

Implementering har placerats i klassen Services så att den vid behov kan flyttas från webbtjäns-
ten till annan komponent. 

Settings är en klass som har automatgenererats av Visual Studio för att hantera inställningar i 
webbtjänsten. 

7.2 Kontrakt 
I denna version av webbtjänsten för BIS Rapportgenerator har implementerats funktioner för att 
söka information i BIS. Webbtjänsten tillhandahåller metoder för rapportbeställningar, mallhan-
tering och hämtning av metadata.  

Nedanstående metoder hanterar rapportbeställningar:  

• SubmitReport 

Skicka in en rapportbeställning för exekvering. 
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• GetReportResult 

Hämta resultatet från en rapportkörning. 

• CancelReport 

Avbryta en rapportkörning. 

• GetReportDefinition 

Hämta definitionen för en rapportkörning. 

• ListReports 

Lista rapportkörningar som har gjorts av en användare. 

• GetReportStatus 

Hämta statusen för en rapportkörning.¨ 

Nedanstående metoder hanterar rapportmallar: 

• ListDefinitions 

Lista en användares rapportmallar. 

• GetDefinition 

Hämta definitionen för en rapportmall. 

• Save Definition 

Spara definition som en rapportmall. 

• DeleteDefinition 

Radera en rapportmall. 
Metoder för metadata: 

• GetObjektstyper 

Hämta en lista över alla objektstyper. 

• GetBandelar 

Hämta en lista över alla bandelar 

• GetPlatser 

Hämta en lista över alla platser 

• GetObjekttypsAttribut 

Hämta en lista över attribut för en, flera eller alla objektstyper. 

• GetAttributVarde 

Hämta en lista med tillåtna värden för ett, flera eller alla attribut. 

7.3 Transformering av rapportresultat 
Resultat av rapportkörning är rådata som kan transformeras enligt användarens önskemål innan 
de levereras. Denna funktionalitet har implementerats som en komponent BkRapp2Transform. 



40 Utveckling av webbtjänst för BIS rapportgenerator 
BIS Rapportgenerator webbtjänst 

 
Komponenten refereras av BkRapp2Worker och använder en formatkod för att styra resultatens 
struktur och innehåll när data lämnar workerprocessen.  

En transformering styrs av en formatkod som definierar ett eller flera transformeringssteg. Till 
varje transformeringssteg kan kopplas parametrar som styr transformeringen av inskickade data. 
Parametrar väljs utifrån formatkoden. 

Varje transformeringssteg tar emot indata i form av ett XML Dokument, behandlar denna enligt 
styrparametrarna och returnerar ett nytt XML dokument som kan skickas in i nästa transfor-
meringssteg. 

Figur 7.2 visar ett klassdiagram med de klasser och metoder som har implementerats i 
BkRapp2Transform. 

 
Figur 7.2 Klassdiagram för BkRapp2Transform 

Källa: Egen. 

Interfacet ITransformationHandler specificerar ett interface för att hämta en lista med transformeringssteg 
för en formatkod. 

Transformation är klassen som innehåller informationen om ett transformeringssteg. 

Filter Transform är en transformeringsklass som implementerar gränssnittet ITransform. 

 

7.4 Testapplikation 
Som avslutande del av vårt examensarbete på Banverket har vi skapat en testapplikation för att 
verifiera att webbtjänstens funktionalitet fungerar för troliga användningsfall, ger förväntade 
resultat och kan implementeras i en praktisk lösning. Applikationen är skapad i .NET Frame-
work 2.0 Visual Studio 2005 miljö i C#.  
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Applikationen består av två delar: en proxy klass1 som representerar webbtjänsten och en klient-
applikation som får tillgång till webbtjänstens metoder genom proxy-klassens instans.  

Proxy-klassen hanterar överföring av data mellan webbtjänsten och klientapplikationen och ger 
klientapplikation möjlighet att anropa webbtjänstens metoder via Internet. Proxy-klassen har 
genererats av Visual Studio från webbtjänstens wsdl-fil. I testapplikationen skapas referens till 
proxy-klassen. Genom denna referens anropas metoder som är implementerade i webbtjänsten.  

Vi har skapat ett enkelt användargränssnitt för att simulera en tänkbar klientapplikation där åt-
komst till BIS-data sker via webbtjänst. Varje metod i webbtjänstens kontrakt blir ett använd-
ningsfall i testapplikationen.  

Användningsfall 1 - skickar en rapportbeställning för exekvering. Metoden SubmitReport testas i 
detta fall. En enligt wsdl-dokument hård typad beställning skickas som inparameter genom den-
na metod och svaret i form av en unik identifierare för beställningen (beställnings id) returneras.  

Användningsfall 2 – hämta beställningens status. I detta fall testas metoden GetReportStatus. 
Beställningens id skickas som inparameter och statusen för rapportkörningen eller felmeddelan-
de om beställnings id är felaktig returneras.  

Användningsfall 3 - hämta resultatet från en rapportkörning. Testet går ut på att pröva metoden 
GetReportResult. Beställningens id skickas som inparameter och resultat i form av en rapport 
eller felmeddelande om beställnings id är felaktig returneras.  

Användningsfall 4 - avbryta en rapportkörning. Metoden CancelReport testas. Beställningens id 
skickas som inparameter och rapportkörning av denna beställning avbrytas. Metoden returnerar 
felmeddelande om beställnings id är felaktig eller ingen meddelande alls om avbrytning har ut-
förds felfritt.  

Användningsfall 5 – hämta definition för en rapport körning. Metoden GetReportDefinition som 
tar beställnings id som inparameter och returnerar motsvarande definition testas här. Om beställ-
nings id är felaktig, returneras felmeddelande.  

Användningsfall 6 – lista användarens rapportkörningar. I detta fall testas metoden ListReports. 
Användarens id skickas som inparameter och ett fält av rapportkörningar som användaren har 
gjort under senaste tre dygn returneras.  

Användningsfall 7 - lista användarens rapportmallar. Fallet används för att testa metoden ListDe-
finitions. Användarens id skickas som inparameter och ett fält som består av användarens rap-
portmallar returneras.  

Användningsfall 8 - hämta definitionen av en rapportmall. Webbtjänstens GetDefinition meto-
den testas i detta fall. Ett nummer som unik identifierar en rapportmall skickas till webbtjänsten 
och mallen som ett XML-dokument returneras.  

Användningsfall 9 - spara rapportdefinition som en rapportmall. Metoden SaveDefinition testas i 
detta fall. Enligt webbtjänstens kontrakt skickas in en hård typad rapportdefinition (mall) och en 
unik identifierare för denna mall returneras. 

Användningsfall 10 - ta bort en rapportmall. I detta fall testas webbtjänstens metod DeleteDefi-
nition. En unik identifierare för en mall skickas som inparameter. Metoden returnerar ett felmed-
delande om identifieraren är felaktig.  

                                                 
1 proxy kommer från engelskans "by proxy" som betyder "genom ombud" eller "genom fullmakt". 
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8. Analys av standarder för geografisk information  
Systemleverantörer, dataleverantörer och systemutvecklare engagerar sig i att ta fram en hel-
täckande standard för geografisk information.  Standarder riktar sig i första hand mot systemle-
verantörerna och kommer att påverka hur de strukturerar och bygger upp sina produkter.  

Genom litteraturstudier har en grupp av standarder relevanta för järnvägsinformation identifie-
rats. Vi hade möjlighet att söka i hela SIS standardsortiment tack vare att Banverkets bibliotek 
har abonnemang hos SIS onlinetjänst, SIS e-nav. Vissa av standarderna1, redovisade tidigare, var 
inte tillgängliga i fullt format under uppdragets genomförande och vår analys utgår från artiklar 
och publiceringar på SIS webbplats [E7] samt utdrag ur standarder som inte ingår i Banverkets 
abonnemang.  

8.1 ISO 19100 och OGC 
Arbetet med standardisering av geografisk information i ISO/TC211 och OGC påbörjades nästan 
samtidigt. De båda organisationerna arbetade oberoende av varandra. Deras lösningar blev in-
kompatibla i början men sedan några år samarbetar de med varandra och har kommit överens om 
hur standardiseringsprocesserna kan synkroniseras. 

De standardiserade tekniska lösningar som återfinns i ISO 19 100-serien kommer ursprungligen 
från OGC, t.ex. ISO 19 128 (Web Map Server Interface), ISO 19 136 (Geographic Markup 
Language) och ISO 19 139 (Metadata XML Implementation). ISO 19 136 är en omfattande revi-
dering av GML för att få överensstämmelse med den internationella standarden för representa-
tion av geometri och topologi, ISO 19 107 – Spatial schema. Denna standard i sin tur blev en s.k. 
abstract specifikation hos OGC.  

ISO 19 100 standarder skiljer noga på företeelser och deras rumsliga aspekter och beskriver 
rumsliga egenskaper hos en företeelse på samma sätt som andra egenskaper, som t.ex. namn eller 
färg. En av de viktigaste egenskaperna hos ISO 19 100-serien är standarder för att kunna beskri-
va företeelsers position, form och inbördes relationer. Dessa delar blev också specifikationer hos 
OGC.  

Den metod som ISO 19 100 föreskriver för representation av nätanknutna företeelser är typbero-
ende representation. Olika typer av företeelser som hör till något avgränsat tillämpningsområde 
modelleras explicit för detta tillämpningsområde och klassificeras som objekttyper vilka namn-
ges, tilldelas attributen och relateras till varandra genom sambandstyper. Från objekttyperna de-
finieras ett applikationsschema för tillämpningsområdet. Vid informationsöverföring bildas data-
förekomster av de objekttyper som definierats och ett tillämpningsprogram kan tolka innehållet i 
datamängden enligt preciserat applikationsschema.  

Innehållet i båda standarderna berör regler och principer för applikationsscheman och datarepre-
sentation samt modeller för geometri, topologi, tidsaspekter och kvalitetsaspekter. De definiera-
de modeller och standardscheman för topologi och geometri visar att det är just geografisk in-
formation standarderna handlar om. Vissa av standarderna innehåller formella databeskrivningar, 
s.k. standardscheman. Standarderna tillhandahåller klara modeller och ingående definitioner på 
informationsobjekt vilket underlättar tolkning och tillämpning. Standarderna är tillämpbara vid 

                                                 
1  SS-EN ISO19107:2005, SS-EN ISO 19108:2005, SS-EN ISO 19111, SS-EN ISO 19112, 
 SS-EN ISO 19111, SS-EN ISO 19118, SS-EN ISO 19136, SS-EN ISO 19148 
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all typ av beskrivning och överföring av geografisk information och är utformade så att de ska 
kunna passa in i många olika sammanhang, men samverkande parter måste komma överens om 
hur standarden ska tillämpas i olika situationer.   

8.2 Svenska tillämpningsstandarder 
Standarden SS 63 70 04-1 innehåller grundläggande definitioner för hur trafiknät ska beskrivas 
och hur annan information ska knytas till nätet, t.ex. skyltar, kilometertavlor, trafikföreskrifter 
m.m. Standarden ger möjlighet att beskriva nätet på olika nivåer med avseende på funktionell 
detaljeringsgrad och med olika topologisk komplexitet. I standarden ingår också hantering av 
verklighetsförändringar över tiden och hantering av kvalitetsuppgifter. Standarden är anpassad 
efter världsstandarder för geografisk information, ISO 19 100. Begrepps- och beskrivningsmo-
deller innehåller ingående definitioner och är tydliga och tolkbara. Användning av UML som 
notationen för ett applikationsschema, ger en precis bild på datautformning och datainnehåll vil-
ket underlättar implementering av standarden i praktiken. Frågor kommer säkert att ställas vid en 
praktisk användning, men både SIS och Stanli erbjuder användarstöd. 

Standarden SS 63 70 06 definierar hur en objekttypskatalog för nätanknutna företeelser ska byg-
gas upp. Standarden beskriver både typberoende och typoberoende objektmodell för representa-
tion av nätanknutna företeelser. När den typberoende modellen väljs, måste ett standardiserat 
applikationsschema användas. I fallet med typoberoende modellen behövs också en katalog över 
alla objekttyper som ska kunna hanteras, en objekttypskatalog, för att tolka datamängden vid 
informationsutbyte. Den typoberoende modellen kan användas självständigt för att representera 
geografiska företeelser eller tillsammans med ett applikationsschema. Användning av den typ-
oberoende objektmodellen och objekttypskatalogen ger möjlighet att enklare lägga till och för-
ändra objekttypers definition. 

Generellt är standarderna en bra plattform för samverkan och risken för missförstånd minskar 
eftersom alla berörda parter kan studera samma källa. Det blir enklare att skapa rutiner som kva-
litetssäkrar överförda data och att programmera konverteringsfunktioner och kommunicera med 
BIS. 
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9. Diskussion 

9.1 Intervjuer och möten 
Vi genomförde intervjuer dels för att få en nulägesbild av BIS och dels för att få en uppfattning 
om vilka visioner Banverket har när det gäller BIS. Respondenterna var personer som arbetar 
med vidareutveckling eller förvaltning av BIS. 

Ett sammanfattande intryck är att Banverket är formell till sin organisation och för att genomföra 
förändringar i programvarors funktionalitet eller informationsbehovet i verksamheten krävs for-
mella beslut på olika nivåer, inklusive finansiering av insatserna. Det formella ansvaret för BIS 
systemet har förvaltningsledaren och det är han som ansvarar för systemets budget och vilka 
utvecklingsinsatser som ska göras.  

BIS referenssystem (spårnätet) har inget eget behov av koordinater och geometrier för att presen-
tera nätets topologi på en skärmbild och därför har dessa inte registrerats i systemet från början, 
men på senare tid har önskemålet att presentera BIS information tillsammans med en bakgrunds-
karta blivit mer och mer aktuellt särskilt för verksamhetsstödjande applikationer och då är av-
saknaden av koordinater och geometrier på järnvägsnätet ett problem, även om vissa objektsty-
per har koordinater. Befintliga lösningar för informationssamband med GIS applikationer är 
svårt att integrera då frågan hur spårnätet ska koordinatsättas ännu inte har lösts. Eftersom Ban-
verket är en tung leverantör av information om järnvägstransportnät, är det viktigt att genomföra 
koordinatsättning då behovet är generellt och påträngande. 

Enligt Erik Stenborg [M5] har frågan om standarder levt en tynande tillvaro på Banverket då 
ingen velat ta tag i och driva dessa frågor. Han påstår också att kvalitetsaspekter på BIS data 
måste beaktas och lämpligt för detta är standarder för kvalitetsprinciper och utvärdering av data-
kvalitet (ISO 19 113, ISO 19 114 och SS 63 70 04-1). Vår åsikt är att data måste kvalitetssäkras 
särskilt om information från BIS ska tillhandahållas via publika webbtjänster i enlighet med en 
standard. 

Generellt är BIS ett pålitligt system även om det är ett av Banverkets äldsta och bygger på gam-
mal teknik. Av historiska skäl är BIS-klienten utvecklad i en äldre miljö än rapportgeneratorn 
vilket har lett till merarbete för att integrera dem med varandra. Vi anser att det är försvarbart att 
lyfta hela systemet till en modernare utvecklingsmiljö, vilket ger nya möjligheter: 

• Förbättring av databasens säkerhet, skalbarhet, prestanda och tillgänglighet. 
• Möjlighet att använda nya datatyper för geografi och geometri. 
• Möjlighet att använda lagrade procedurer i .NET med egendefinierade komplexa datatyper.  
• Förbättring av systemets arkitektur och design som gör det lättare att vidareutveckla syste-

met. 
• Ingen integrering mellan komponenter utvecklade i Delphi och .NET. 
• Lägre utvecklings- och underhållskostnader. 

9.2 INSPIRE direktivet 
Sveriges regering har gett Lantmäteriet en samordnande roll för att ta fram en nationell infra-
struktur för geografiska data. Lantmäteriet tillsammans med Geodatarådet har tagit fram en na-
tionell geodatastrategi vars andra utgåva nu har skickats till regeringen. Denna strategi talar om 
behovet att utforma en gemensam informationsstruktur, utveckla teknisk infrastruktur, skapa 
åtkomst till informationen via metadata och göra förändringar i nuvarande lagar och regelverk. 
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INSPIRE direktivet föreskriver att standarder för geografisk information som har antagits av 
europeiska standardiseringsorgan ska användas vid utformning av en gemensam informations-
struktur. I fallet med BIS innebär detta att en publik webbtjänst ska tillhandahållas. Därför måste 
informationen i BIS kompletteras med koordinater för alla noder och geometrier för alla länkar 
så att data kan visas tillsammans med bakgrundskartor från Lantmäteriet. 

9.3 Standarder 
Samarbetet mellan den tekniska kommittén och OGC konsortiet har lett till att standard för geo-
grafisk information (ISO 19 100-serien) blev grunden för utbyte av geografiska data mellan in-
formationssystem. ISO 19 100-serien är också grunden för de riktlinjer som har tagits fram av 
den svenska standardiseringen inom området geografisk information. 

Inga tillämpningsstandarder för järnvägsnät på internationell eller europanivå finns idag, men ett 
arbete med att ta fram detta pågår. EuroRoadS ”Specification Framework” kan antas som en eu-
ropastandard. Om den är överförbar på järnvägsnätet, kan vi inte bedöma i dagsläget. Enligt An-
ders Skog [M7] har SIS lämnat in de svenska tillämpningsstandarderna SS 63 70 04-1 och 
SS 63 70 06 som förslag till en europastandard. Hur en europeisk tillämpningsstandard kommer 
att se ut får framtiden utvisa. 

Vi har i vårt arbete fokuserat på de svenska tillämpningsstandarderna eftersom de följer ISO 
19 100-serien, tillgodoser verksamhetens behov och är antagna i dagsläget. 

Standarden SS 63 70 04 specificerar hur transportnät kan beskrivas enligt en nod-länk modell. 
Representation av järnvägsnätet i BIS använder också en nod-länk modell som stämmer väl 
överens med standardens applikationsschema och i princip kan data konverteras däremellan. 
Standarden föreskriver att noder ska vara koordinatsatta och länkar ha geometrier vilket inte är 
fallet i BIS. För att BIS data ska vara användbar i en gemensam informationsinfrastruktur för 
transportnät, måste koordinater och geometrier registreras i enlighet med standarden. Banverket 
måste också ta beslut om vilket geodetiskt referenssystem för lägesangivelser av transportnätet 
som ska användas. Denna åtgärd är inte kopplad till hur koordinatbunden information ska lagras 
i BIS. [Ö4] 

Enligt standarden SS 63 70 06 finns två modeller för att beskriva nätanknutna företeelser: typbe-
roende och typoberoende. 

En typberoende modell kräver att applikationsschemat är standardiserat. Problemet som uppstår 
med detta är att schemat kan relativt fort bli inaktuellt. När behov av ett nytt objekt uppstår eller 
om något befintligt objekt behöver förändras, måste det standardiserade applikationsschemat 
omarbetas och ges ut i ny version. Beroende av systemdesign kan modifieringen av befintliga 
programvaror bli relativt omfattande. 

Användningen av den typoberoende objektmodellen och objekttypskatalogen ger möjlighet att 
enklare lägga till och förändra objekttypers definition. Dessa tillämpningar blir till stora delar 
datadrivna. Alla objekttyper hanteras på samma sätt och vid påträffandet av en by objekttyp görs 
vid behov i objekttypskatalogen för att få specifika uppgifter om den nya objekttypen. Med detta 
förfarande måste objekttypskatalogen levereras tillsammans med data vilket leder till långsam-
mare tillämpningar. 

Standarden SS 63 70 06 beskriver hur en objekttypskatalog för nätanknutna företeelser ska byg-
gas upp. Ett projekt för att ta fram en objekttypskatalog för vägnätet har startas i maj 2005 och vi 
anser att det är dags att påbörja ett arbete med att ta fram en objekttypskatalog för järnvägsnätet. 
Detta förutser att en analys av informationsbehov inom området måste genomföras. Banverket 
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som förvaltare av järnvägsnätinfrastrukturen är den organisation som är bäst lämpad att leda det-
ta arbete tillsammans med andra aktörer inom området. 

Oavsett om denna objektkatalog ska bli en formell standard eller underhållas av en förvaltare, är 
målsättningen att ha en gemensam katalog som används av alla aktörer inom järnvägstransport-
sektorn för att undvika ”aktörsspecifika” tillägg. Vi anser att BIS befintliga objekttypskatalog 
kan användas som underlag för denna katalog. 

När objekttypskatalogen är framtagen, behövs en informationsöversyn göras i BIS för att kvali-
tetssäkra informationen. Enligt vår åsikt innebär detta en genomgång av alla objekt och komplet-
tering av de obligatoriska egenskaperna vid behov. Eventuellt kan en systemöversyn behöva 
göras för att tillgodose att BIS stöder ovan nämnda standarder och objekttypskatalogen fullt ut. 

Många geografiska informationssystem har ett behov av data med tidsmässiga (temporala) 
aspekter för att uttrycka företeelsernas tidssamband, historia, förändring etc. vilket beskrivs i 
SS 63 70 07. BIS hanterar inte dessa aspekter och datamodellen har inte heller stöd för detta 
idag. Om analys av informationsbehov skulle visa att information av denna typ är efterfrågad, 
behöver även BIS datamodell förändras. 

Vår bedömning är att om en publik webbtjänst tillhandahålls bör den leverera information i en-
lighet med en tillämpningsstandard. Den enda standard som är tillgänglig i dag är SS 63 70 04-1 
och SS 63 70 06 och därför bör denna användas tillsvidare. Oavsett vilket av förslagen som 
kommer att väljas som europastandard, kan BIS stödja den med hjälp av en ny transformering 
som är lätt att lägga till i den nya komponenten BkRapp2Transform.  

Den modell för metadata som har använts i BIS för representation av nätanknutna företeelser 
stödjer typoberoende modellen för objekttypskatalog som specificeras av standarden 
SS 63 70 06. Därför anser vi att det är nödvändig att kartlägga den begreppsmodell som används 
i BIS och dokumentera BIS objektmodell (metadata). Detta blir då en komplett objektrepresenta-
tion av nätanknutna företeelser (objekttypskatalog) för järnvägstransportnätet. Detta arbete inne-
bär i första hand analys av verksamhetens informationsbehov för alla förekommande objektty-
per.  

Kvalitetsprinciper enligt ISO 19 113 ska beaktas och vid behov ny datainsamling av information 
göras för att successivt styra upp BIS. Objekttypskatalogen ska bara innehålla objekt och attribut 
som har tydligt utpekade kravställare. När objekttypskatalogen är klar ska denna publiceras, 
lämpligen som en föreskrift. Efter varje uppdatering av objekttypskatalogen ska tillgodoses att 
nödvändiga förändringar görs i BIS så att systemet stämmer överens med den gällande objekt-
typskatalogen. 

Standarden tar också upp frågan om tidsaspekter på information dvs. historik och framtid. Vi har 
konstaterat att den befintliga datamodellen i BIS inte har stöd för detta och om resultatet av arbe-
tet med objekttypskatalogen specificerar att tidsaspekter ska stödjas leder detta till att BIS data-
modell måste göras om. En förstudie om detta har gjorts. [Ö3] 

9.4 Implementeringen av webbtjänsten. 
Vi har valt att inte gå in på alla detaljerna i vår implementation av webbtjänsten utan endast fo-
kusera på de delar där vi fick anledning att fundera över ”tingens tillstånd”. 

9.4.1 WSDL och XSD schema (Kontrakt) 

När vi skapade kontraktet för webbtjänsten, fann vi att det kan uppstå problem om de olika me-
toderna delar på in- och utmeddelanden. Därför ska varje metod ha sina egna meddelanden med 
sina egna element. Däremot kan metoderna dela på typdefinitioner. 
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9.4.2 Webbtjänstens metoder 

Utvecklingen av webbtjänstens metoder har skett enligt riktlinjer för testdriven utveckling. Un-
der arbetet har vi använt enhetstester.   

Verktyget för enhetstester NUnit är inte integrerat i Visual Studios IDE, vilket gör det besvärli-
gare att köra enhetstester. De lösningar vi använde var att ansluta Visual Studio till NUnits pro-
cess eller att starta webbtjänsten i debugläge innan enhetstesterna körs. I Visual Studio 2008 har 
funktionalitet för enhetstester integrerats i utvecklingsmiljön. 

Metoder för Rapportbeställning och Rapportmallar 

Med det första användningsfallet SubmitReport fick vi problem Den rapportbeställningsfil som 
vi hade tillgång till gick inte att deserialisera till ett beställningsobjekt. Vi upptäckte att det defi-
nierade schemat inte överensstämde till 100 % med den XML som skickades in av BIS-klienten 
och att XML data saknade en namnrymd referens till XML schemat. För att inte ställa till det för 
redan existerande kod var vi tvungna att skilja på intern och extern representation av rapportbe-
ställningar och skriva en konverteringsfunktion som konverterade mellan de olika formaten.  

Det faktum att ingen validering av XML data sker när den skickas mellan de olika komponenter-
na i Rapportgeneratorn är en potentiell felkälla som kan orsaka problem i framtiden och bör be-
aktas. Vi konstaterade också logisk kontroll sker av rapportbeställningen och vissa fel kan göras 
vilket leder till att rapportbeställningen inte är körbar.  

Vi har också uppmärksammat en viss inkonsekvens i hur information levereras mellan kompo-
nenterna. En rapportdefinition i form av XML data returneras av olika metoder som ett XML 
dokument, ett XML element eller en sträng. Som följd av detta uppkommer en intressant diskus-
sion om en översyn av den interna representationen av data och om den bör göras om till typade 
klasser. Vilket i sig skulle underlätta valideringen av data. 

Vår webbtjänst använder sig av impersonation vid anrop och detta har en begränsning som inne-
bär att resurser på andra servrar inte kan nås utan att använda delegation. Att använda delegation 
för att kunna skicka användarinformationen vidare till andra servrar bedöms som en allt för stor 
säkerhetsrisk eftersom det inte finns någon begränsning till vilka servrar informationen får skick-
as. Vår lösning blev att använda ett domänanvändarkonto och köra de delar av koden som behö-
ver åtkomst till externa resurser inloggad som denna användare och med dess begränsade behö-
righeter och uppdatera konfigurationsfilen för webbtjänsten med nödvändiga uppgifter. 

Samma problem med impersonation ledde till att vi i uppkopplingen mot databasen tvingades att 
använda ett SQL konto med användarnamn och lösenord. 

Ett problem som uppstod var när vi försökte att hämta information från ett dataset. Koden var 
rätt skriven och när vi stegade igenom den i debug läge så gick allting rätt men när koden kördes 
normalt kastade den ett fel. Efter flera timmas felsökning så tror vi att detta är en bug i Micro-
softs ramverk .NET som vi kunde gå runt genom att lägga till ett extrakommando i koden. 

9.4.3 Transformering av data 

BIS interna rådataformat som idag levereras av rapportgeneratorn motsvarar inte alltid de öns-
kemål som ställs av användaren. För att kunna leverera information enligt standarder måste BIS 
rådata omstruktureras. Därför har behovet konstaterats att kunna transformera data till andra for-
mat innan dessa levereras. 

BIS Rapportgenerator har implementerat en formatkod som inparameter vid rapportbeställning. 
Den kan användas för att bestämma vilken transformering som ska göras. I vår lösning används 
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denna formatkod för att hämta en lista med transformeringssteg ur en databastabell. Till varje 
steg kopplas en tranformeringsklass, som laddas dynamiskt vid varje transformering. 

Viktiga designkriterier för transformeringsfunktionen var att tillgodose en optimal minneshanter-
ing så att outnyttjade transformeringsklasser inte belastar serverns resurser. En annan viktig 
aspekt är att vi idag inte känner alla transformeringar som kan behövas i framtiden. Det ska vara 
enkelt att installera nya transformeringar utan att störa driften av servern. En annan möjlighet är 
att kombinera befintliga klasser på ett nytt sätt och få en ny transformering.  

Utifrån dessa designkrav har vi funnit att den lämpligaste placeringen av transformeringen är i 
komponenten BkRapp2Worker efter att data har hämtats och innan dessa levereras till mellan-
lagret. En annan fördel med detta är att webbtjänsten avlastas och inte får några prestandapro-
blem då den bara hanterar färdigtransformerade data. 

Ett problem som vi såg när vi försökte skapa en transformation som skulle återskapa strukturen i 
data var att kolumner som ingick i primärnycklar på databastabeller inte levererades med i resul-
tatet från rapportkärnan. Ett annat problem var att korrekt återskapa datastrukturen då rådata inte 
innehåller information om vilken tabell de kommer från. 

Vi gjorde en test med en transformering av ca 2400 poster vilket tog 0.8 sekunder vilket var god-
känt då merparten av rapportbeställningarna inte kommer upp dessa volymer. 

9.4.4 Vad som saknas i webbtjänsten 

Metoder för Metadata 

Det finns inga mellanlagerskomponenter som kan leverera metadata till rapportgeneratorn därför 
har bara stubbar implementeras för dessa metoder. Vi har dock definierat ett kontrakt för dessa 
metoder för att ge en omfattning av storleken på det arbete som behövs för att lösa detta. Kom-
ponenten BkRapp2Metadata ska användas som mellanlagerskomponent för metadata.  

Metoder för järnvägsnätet 

Det kan vara möjligt att använda den befintliga rapportgeneratorn och söka på nätanknutna ob-
jekt (spårväxlar) och transformera dessa till noder och länkar. Det föreligger dock en risk att 
denna transformering kan bli omfattande, särskilt om utresultatet ska harmonisera med standar-
den SS 63 70 04. Ett annat alternativ är att implementera en separat mellanlagerskomponent för 
järnvägsnätet parallellt med BkRapp2Metadata och BkRapp2Objekt och definiera metoder i 
webbtjänsten för detta. 

9.5 Testapplikation 
En testapplikation har skapats för att testa webbtjänstens funktionalitet, dvs. de metoder som är 
implementerade i komponenterna BkRapp2WS (hantering av beställningar och rapportdefinitio-
ner) och BkRapp2Transform (transformering av rapportdata till ett beställt format). Labbmiljö 
för testapplikation bestod av de beställningar som har specificerats genom BIS-klienten och spa-
rats som XML filer. Vi kunde inte skapa beställningar själva därför att metoder för att nå meta-
data i BIS har inte implementerats av orsaker som har nämnts tidigare i rapporten. 

Vi använder oss av den minimala uppsättning av grafiska komponenter som behovs för att testa 
webbtjänstens metoder och varken applikationens arkitektur eller användargränssnitt var av in-
tresse i detta fall. Under körning av tester har spårats upp några fel i webbtjänstens metoder som 
inte var upptäckta under automatiska enhetstester. 

Det ena felet var att metoden ListDefinitions istället att returnera hela listan returnerade bara den 
första definitionen i listan. 
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Det andra felet var att GetReportResult metoden returnerade beställningens definition istället av 
rapportkörnings resultat. Egentligen skulle vi ha märkt detta fel redan vid enhetstest om vi inte 
bara nöjde oss med att få svar utan också kollat upp det ordentlig från början. Som åtgärd av 
detta fel har metoden implementerats om.  Eftersom testmiljö för BIS rapportgenerator var in-
stallerat på en av utvecklarnas dator som vi saknade rättigheter till, kunde vi inte läsa av resultat 
av rapportkörningar. Trots att vi fick åtkomst till kataloger med rapportresultat, bör testmiljö 
som applikationer jobbar mot installeras på en server. Tillsvidare, för att kunna slutföra tester av 
webbtjänstens metoder, har sökvägen till arbetskataloger med rapportkörningsresultat angivits 
som absolut sökväg (hård kodats). 

I denna testapplikation fångar varje respektive metods undantagshanterings sats det undantag 
som kommer i ett SOAP felmeddelande. Efter testkörning har vi lagt till korta förklaringar om 
felets orsak innan felet kastas. Förklaringarna anges på svenska i denna version. Vi anser att den 
information som presenteras i ett felmeddelande är tillräcklig för att tolka meddelandet. För att 
avgöra om felmeddelanden är fullständiga, behovs feedback från användare som kommer att 
utnyttja webbtjänsten i sina klientapplikationer. 
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10. Slutsatser  
Vår slutsats är att Banverket ska använda de svenska tillämpningsstandarderna SS 63 70 04, 
SS 63 70 06 och SS 63 70 07 för att tillhandahålla information från BIS till dess att en europa-
standard har tagits fram. Genom att tillhandahålla webbtjänster och utnyttja standarder för geo-
grafisk information kan investeringar i BIS ge en ökad produktivitet. En rad åtgärder inriktade på 
att modernisera BIS måste vidtas för att möjliggöra detta. 

10.1 Modernisering av BIS  
BIS data måste stämma överens med verksamhetens informationsbehov och standardernas be-
greppsmodell. Därför ska begreppsmodellen kartläggas och dokumenteras, vilket innebär fram-
tagandet och publicering av en objekttypskatalog för nätanknutna företeelser och kvalitetssäk-
ring av data. 

I samband med att nya krav på kvalitets- och tidsaspekter ställs, måste datamodellen göras om 
därför att befintlig datamodell inte har stöd för detta. När datamodellen görs om, kan även BIS 
systemets arkitektur och design ses över och uppgradering till en modernare utvecklingsplatt-
form, t.ex. senaste version av .NET (SQL Server och Visual Studio), ske. 

Två intressanta datakompletteringar som bör göras är koordinater på noder och geometrier på 
länkar. Detta för en anpassning till standarden SS 63 70 04-1. En viktig del av detta är val av 
vilket koordinatsystem som ska användas. 

BIS systemet bygger på en gammal utvecklingsplattform och tiden är mogen för en uppgradering 
till en modernare miljö.  

Vi har identifierat ett antal arbeten kring BIS i en vidare mening: 

• Analys av informationsbehov utifrån nya verklighets- och verksamhetskrav, med dokumente-
rad begreppsmodell och publicerad objekttypskatalog som resultat. 

• Kvalitetssäkring av informationen i BIS. 
• Datainsamling av koordinater och geometrier på noder och länkar. 
• Utveckling av ny datamodell för BIS som stödjer tidsaspekter. 
• Översyn av BIS arkitektur och design. 
• Uppgradering av utvecklingsplattform. 

10.2 Webbtjänstens vidare utveckling 
Webbtjänsten levererar i dag endast information om nätanknutna företeelser och ingen informa-
tion om järnvägsnätet. Gränssnittet ska kompletteras med metoder som levererar information om 
järnvägsinfrastrukturen (noder och länkar). 

En mellanlagerkomponent som kan leverera metadata till webbtjänsten ska skrivas. Dessa meta-
data har två syften: att kunna översätta koder i rapportresultat till klartext och vid definition av 
nya rapportbeställningar. 

Data från BIS Rapportgenerator till externa användare ska levereras enligt standardformat, i nu-
läget SS 63 70 06, och när en framtida europeisk standard finns på plats ska även denna stödjas. 

I arbetets början diskuterades ett antal möjliga funktioner för webbtjänsten som behövs för att 
webbtjänsten ska nå produktionsstatus. Som förslag till fortsatt utveckling av webbtjänsten ser vi 
implementering av följande funktionalitet: 
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• Transformeringsklasser för omstrukturering av rapportresultat från BIS interna format till 
andra format, t ex standarder.  

• En funktion för att leverera metadata till webbtjänsten (BkRapp2Metadata). Användaren 
behöver metadata för att kunna välja objekttyper, attribut och urvalskriterier när rapportbe-
ställningar skapas.  

• En funktion för att leverera information om järnvägsnätets noder och länkar. 
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11. Metodreflektioner 
Vårt examensarbete utgör en tolkning av verkligheten. Därför har våra studier en hermeneutisk 
inriktning med ett induktivt tillvägagångssätt och vi har använt oss av kvalitativa datainsam-
lingsmetoder. De metodval som vi har gjort har gett oss de data som vi behöver för att genomfö-
ra vårt arbete och få svaren på de framtagna problemformuleringarna. 

Vår uppsats kan karaktäriseras som en kvalitativ studie där vi samlar in våra data från ett avgrän-
sat problemområde genom personliga möten, och besöksintervjuer med Banverkets personal, 
telefonintervjuer med personer som arbetar med standardiseringsfrågor, litteraturstudier och em-
pirisk studie av ett studieobjekt. Uppsatsen innehåller inga kvantitativa inslag. Vi använder oss 
inte av mätningar, siffror och beräkningar utan istället analyserar problemen utifrån muntliga och 
skrivna informationskällor samt fallstudie.  

Insamlade data har använts för att: 

• Jämföra sättet på vilken information struktureras och överförs i BIS med svenska standarder 
för strukturering och överföring av geografisk information. 

• Beskriva hur BIS-format kan transformeras till standard format. 
• Utforma webbtjänstens gränssnittspecifikation och implementera webbtjänst. 

Vi skulle ha föredragit att göra personliga besök för intervjuer med de personer som arbetar med 
standardiseringsfrågor, men respondenterna har valt telefonintervjuer. Det skulle ha varit lättare 
för oss att sammanställa genomförda intervjuer om vi också hade spelat in våra samtal och inte 
bara gjort anteckningar. Vi borde ha skickat intervjufrågorna i förväg till våra respondenter för 
att ge de mer tid att reflektera över våra frågor.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide BIS systemförvaltare 

Jörgen Norén och Sara Lindberg, 2008-03-11 kl 13.00–14.00 Rum 232 Hus A 

1. Beskriv din roll som förvaltningsledare, din historia med BIS. (JN)? 
2. Beskriv din roll som systemförvaltare, historia med BIS (SL)? 
3. Beskriv det förvaltningsobjekt/system som du är förvaltare för: 

 Verksamhet 
 Ansvariga 
 Användare 

4. Vilka verksamhetsprocesser stödjer BIS? 
5. Vilken är den verksamhetskritiska funktionaliteten hos BIS? 
6. Samordning av BIS med andra IS inom BV 

 
7. Utomstående användare, Vilka? Samordning av BIS med andra IS utanför BV 

 
8. Vilka kategorier av ärenden inom förvaltning av BIS finns? 

(rättning, anpassning, förändring, sanering, behörighetshantering, informationsstruktur 
och DB) 

9. Vilka är vanligt förekommande ärenden inom förvaltning av BIS? 
10. Ge exempel på ändringsärende i förvaltningsarbete med BIS? 

 Vem initierar ändring 
 Vilka är orsaker till ändringarna? 

(fel, brister, upphört, förändringar datormiljö, relaterade system, verksamheten) 
 Vem tar beslut om ändringar? 
 Vem/vilka utför ändringar? 

11. Hur tycker du att förvaltning fungera idag?  
12. Var är målet med BIS systemförvaltning? 
13. Är det något speciellt hut BIS systemförvaltning ska bedrivas? 
14. Vilka roller och aktiviteter finns inom BIS systemförvaltning? 
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15. BIS rapportgenerator är en relativ ny komponent inom BIS. Vad som har initierat utveckling 

av BIS rapportgenerator? 
16. Ser ni några problem med BIS i allmänhet och rapportgeneratorn i synnerhet i dag? 
17. Har ni några idéer eller önskemål om vad rapportgeneratorn ska/bör kunna i framtiden? 
18. Ett av de kraven som ställs nu till BIS är WS.  

 När kom information om förändringsbehov? 
 Vems behov är det 
o Användare 
o Ledning  

 Vem är leverantör/utvecklare av denna funktionalitet 
19. Ser ni några behov av att överföra BIS-information via en webbtjänst? 
20. Vilken är din vision av vad WS ska göra? 

Intervjuguide BIS systemutvecklare 

Per-Erik Norman, 2008-03-12 kl 13.00–15.00 Rum 170 Hus Tyra 
1. Vilka är dina uppgifter som BIS systemutvecklare? 

2. Vilket referenssystem används i BIS? Varför har detta referenssystem valts? 

3. Vilka detaljeringsnivåer finns? 

4. Vilka regler finns för att anknyta företeelser till järnvägsnätet? Finns dessa dokumenterade? 

5. Ge exempel på sökningar som ska kunna göras via webbtjänsten 

6. Ser du bara ett behov att få ut information om nätanknutna objekt via webbtjänsten eller ser 
du också ett behov att få ut information om själva nätet (noder och länkar)? 

7. Hur ser du på informationskvaliteten i BIS, att alla objekt inte har värden på alla egenskaper? 

8. Hur stort är behovet av koordinater på noder och på vissa nätanknutna objektstyper? 

9. Ge exempel på övrig information som ska kunna hämtas via webbtjänsten 

10. Finns någon dokumenterad informationsmodell? 

11. Finns någon gruppering (subtyper) av objektstyper? 

Intervjuguide BIS Rapportgenerator utvecklare 
Mats Woxberg, 2008-03-04 kl 10.00–11.00 Rum 128 Hus Tyra 

1. Beskriv komponent modell i befintliga BIS Rapport generator. 

2. I vilken format anser du att webbtjänsten ska leverera BIS-data? 

3. Vilka fördelar ser du i att BIS-data levereras i BIS-format? Nackdelar? 

4. Ska man kunna välja mellan befintligt BIS format och nytt SIS format? 

5. Var anser du transformering av data bör placeras? 

6. Finns metoder i BkRapp2Comm Library dokumenterade? 

7. Vilka kompletteringar av befintliga komponenter (BkRapp2Comm, BkRapp2Worker m 
fl.) anser du behöver göras? 

8. Vilka fördelar ser du med Contract First metoden? 
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9. Kommer rapportgeneratorn att lyftas till en nyare version av .NET? 

Intervjuguide Banverkets standardiseringsexpert 

Erik Stenborg, Telefonintervju 2008-04-17, 09.30-10.30 

1. Hur har Banverket arbetat med framtagning av standarder för geografisk information, i 
synnerhet med standarderna SS 63 70 04-1:2006 och SS 63 70 06:2006? 

2. Hur bör en objekttypskatalog för nätanknutna objekt i järnvägstransportnätet enligt SS 63 
70 06:2006 utformas? 

3. Hur kommer EU:s INSPIRE direktiv att påverka Banverket i allmänhet och BIS i syn-
nerhet? 
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Bilaga 2 
Begreppstabell  
 

Term Beskrivning Attributtyp Sambandsaspekttyp BIS-begrepp 
bytesplats anordnad plats där passage-

rare eller gods byter till 
annat trafikelement 

hållplatsbeteckning: 
Text 0:1 

tillhör 1:1 nätkomponent 
ansluts via 0:1 terminal 

Plats, hålställe 

Station, håll-
plats, linjeplats 

detaljeringsnivå  

 

upplösning i redovisning av
del av trafiknät 

nivånamn: Namn 
0:1 
nivånummer: Tal 
0:1 
beskrivning: Text 
0:1 

avser 1: M nätkomponen-
ter 

 

Makro, Mikro 

Infrastrukturnät 
supertyp för tra-
fiknät, 
VA-nät, telenät, 
kraftnät m.fl. (ej 
uttömmande spe-
cialisering) 

grundläggande nät som 
stödjer 
samhälleliga funktioner 
 

nätnamn: Namn 1:1
beskrivning: Text 
0:1 
nätägare: Namn 0:1 

 

avsett för infrastruktur 

 

järnvägsnät 

Järnvägsnät sub-
typ av trafiknät 

trafiknät för spårbunden 
trafik 

 

  järnvägsnät 

nätanknuten före-
teelse 
supertyp för ett ej 
speci-ficerat antal 
specifika 
företeelsetyper 

fysiskt objekt, egenskap, 
hän-delse eller regel relate-
rad eller positionerad i 
förhållande till ett nät 

rumslig beskriv-
ning: Geometri 0:1 

 

är knuten till 0: M nätkom-
ponenter  
är knuten till 0: M nätsy-
stem 

objekt 

nätanslutning plats där trafikelement kan 
byta trafiknät 
 

 ansluter 2: M nätkompo-
nenter avsedd för 1: M 
trafikslag medger nätbyte 
för 1:M trafikelement 

Plats, station 

(endast aktuellt 
om väg och järn-
vägsnät sam-
körs) 

nätförbindelse 
subtyp av nätkom-
ponent 

sträcka mellan två intillig-
gande nätknutar i ett tra-
fiknät 

 

längd: Längdmått 
1:1 
referenslinje: Linje-
geometri 1:1 

förbinder 1:2 nätknutar Fin: länk 
Medel: platsför-
bindelse, ban-
länk 

nätknut 
subtyp av nätkom-
ponent 

plats där det är möjligt att 
byta 

nätförbindelse eller vända 

referenspunkt: 
position 1:1 

knyter ihop 1:M nätförbin-
delser 

Fin: nod 

Medel: plats 

nätkomponent 
supertyp för nätför-
bindelse 
och nätknut 

nätförbindelse eller nätknut 

 

 ingår i 1:1 trafiknät 
trafikeras av 0:M trafikslag 
ansluts via 0:M nätanslut-
ningar  
ansluts via 0:M bytesplat-
ser 
är en grövre representation 
av 0:1 nätsystem 
är av 1:M detaljerings-
nivåer 

har knutit till sig 0:M nät-
anknuten företeelse 

Nod, länk 
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trafiknätsobjekt 

supertyp för 
trafiknät, 
trafiknätsobjek 
nätkomponent, 
bytesplats, 
terminal, 
nätanslutning, 
trafikslag, 
detaljeringsnivå 
och nätanknuten 
företeelse 

objekt i eller knutet till 
trafiknät 

 

 finns i 0:M tidsversioner 

 

 

nätsystem system av nätkomponenter
som man på grövre detalje-
ringsnivå 
kan välja att betrakta 
som en nätkomponent 

 består av 1:M nätkompo-
nenter 

är en finare representation 
av 0:1 nätkomponent 

 

terminal funktion som binder sam-
man 
ett antal bytesplatser 

populärnamn: Namn 
0:1 
handikappanpass-
ning: 
Ja/Nej 0:1 

förbinder 1:M trafikslag 

ansluter 2:M bytesplatser 

 

tidsversion version av ett trafiknätsob-
jekt 
för en angiven tidsperiod 

status: Giltighetssta-
tus 1:1 
giltig_fr.o.m.: Tid-
punkt 0:1 
giltig_t.o.m.: Tid-
punkt 0:1 

avser 1:1 trafiknätsobjekt 

 

 

trafikelement självständigt rörlig enhet 
som färdas i ett trafiknät 

exempel: fordon eller fot-
gängare 

 är kategori för 0:M trafik-
slag 
färdas i 1:M trafiknät 
kan tas emot av annat 0:M 
trafiknät 

 

trafiknät 

subtyp av infra-
strukturnät 
supertyp för väg-
nät, 
järnvägsnät, far-
ledsnät, 
luftledsnät m.fl. (ej 
uttömmande spe-
cialisering) 

infrastrukturnät för trafik-
ändamål 

 

nätnamn: Namn 1:1 

beskrivning: Text 
0:1 

nätägare: Namn 0:1 

 

avsett för trafik 
består av 1:M nätkompo-
nenter 
trafikeras av 1:M trafikslag 
möjliggör färd för 0:M 
trafikelement 
kan från annat trafiknät ta 
emot 0:M trafikelement 
ansluter till 0:M trafiknät 

 

trafikslag kategori av trafikelement 
som 

betraktas som likartade 

trafikslag: Namn 
1:1 

beskrivning: Text 
1:1 

trafikerar 1:M nätkompo-
nenter 
trafikerar 1:M trafiknät 
är kategori för 0:M trafik-
element 
byter nät i 0:M nätanslut-
ningar 
förbinds av 0:M terminaler 

 

vägnät 

subtyp av trafiknät 

 

trafiknät för vägtrafikända-
mål, dvs. vägar som trafike-
ras av motorfordon eller 
speciella vägar avsedda för 
cykel ellergångtrafik 
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Bilaga 3 
Översättning mellan applikationsschema (SS 63 70 04-1) och begreppsmodell 
Klass i applikationsschema Motsvarar i begrepps 

modell 
Kommentar 

NW_DetailLevel  Detaljeringsnivå  

NW_Direction Ingen motsvarighet  Datatyp. Riktning för nätförbindelser har 
inte modellerats i begreppsmodellen. 

NW_Edge Nätförbindelse  

NW_ExchangePoint  Bytesplats  

NW_Extent Motsvarar sambandet mellan 
nätanknuten företeelse och 
nätkomponent 

 

NW_ExtentValueDomain  schemamässig koppling till SS 63 70 06. 

NW_ExtentAttributeValue  Ingen motsvarighet schemamässig koppling till SS 63 70 06. 

     

NW_Length  Ingen motsvarighet Datatyp 

NW_LocationInstance Ingen motsvarighet I begreppsmodellen relateras det som 
skall nätanknytas (t.ex. en företeelse) 
direkt till nätkomponenter. 

NW_Net Trafiknät  

NW_NetBelonging 

 

Ingen motsvarighet En lös koppling som tillkommit av krav 
på informationshantering. Motsvaras 
närmast av samband mellan nätkompo-
nent och trafiknät. 

NW_NetConnector Nätanslutning  

NW_NetElement Nätkomponent  

NW_Node Nätknut  

NW_NodeExtent  Ingen motsvarighet Utbredningstyper behandlas inte i be-
greppsmodellen. 

NW_NodeExtentAttr  Ingen motsvarighet  

NW_Object  Trafiknätsobjekt  

NW_Period   

NW_PointExtent  

 

Ingen motsvarighet Utbredningstyper behandlas inte i be-
greppsmodellen. 

NW_System Nätsystem  

NW_Terminal  Terminal  

NW_TrafficCategory Trafikslag  

 Trafikelement Termen behövs för förklaring i be-
greppsmodellen 
men ”försvinner” i applikationsschemat. 

 Nätanknuten företeelse Motsvarighet (klass) återfinns i 
SS 63 70 06 vars schema hänvisas till 
från applikationsschemat. 
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NW_Object Trafiknätsobjekt 

 

I applikationsschemat används andra 
klasser för att åstadkomma knytning till 
kvalitetsuppgifter och tidsversion. 

 Järnvägsnät Har en signifikant innebörd i dagligt tal 
och i begreppsmodellen. I applikations-
schemat som avsiktligt gjorts generellt 
tillämpbar kan attributen för NW_Net 
användas för att uttrycka vad nätet är 
avsett för. 

 


