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FÖRORD 
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Jag vill börja med att tacka hela ASP (ingen nämnd, ingen glömd) för att de har 
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minst Claes-Göran Hurtig. Utan dessa tre personer hade livet inte varit lätt! 
 
Dessutom vill jag tacka: 
· Ulf Karlsson, Cartesia för all hjälp med SOLEN samt att han fungerat som 

support och svarat på en hel del frågor. 
· Rolf Andersson och Helena Pettersson, AerotechTelub i Växjö för att de tagit 

sig tid till att besvara diverse frågor. 
· Magnus Svensson för all hjälp med att klargöra CRC (Cyclic Redundancy 

Check) för mig. 
 
Tack alla ni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maryam Zeitooni, Norrköping 2001-05-28 
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SAMMANFATTNING 
 
Detta examensarbete har studerat en metod för kvalitetssäkring av leverans av 
digitala koordinater vid Luftfartsverket. 
 
Luftfartsverket har med Cartesias och AerotechTelub AB:s hjälp utvecklat 
systemet mAIS. Detta system kan bl. a hantera import och export av digitala 
koordinater. Systemet baseras på programvaror från MapInfo då det visade sig att 
både Luftfartsverket och försvarsmakten kunde arbeta i formatet MID/MIF. 
 
I arbetet med att kvalitetssäkra leveransrutiner har ett koordinatpar följts från 
import till export. CRC (dvs. dataskyddet) har studerats, hur värdet har ändrats 
eller förhoppningsvis inte ändrats vid olika typer av bearbetningar. Även 
transformationerna inom systemet har undersökts, hur bra eller dåliga de har varit. 
Slutligen har olika tester utförts i SOLEN för att studera möjligheterna att ändra 
data som lagras i databasen, beroende på om man är Enkel användare, Avancerad 
användare eller Administratör. 
 
De tester som har utförts visar på få säkerhetsrisker. Luftfartsverket bedöms 
således ha en hög kvalitet på sina digitala leveranser av koordinater. 
 
Bland de säkerhetsrisker som har identifierats och bör åtgärdas kan nämnas: 
1. Koordinattransformationer har inte den noggrannhet man skulle kunna önska 

sig, ifall det skulle finnas kunder som vill ha koordinaterna i RT90 (då alla 
koordinater matas in i WGS84). Därför rekommenderas inte export i RT90 
ifrån SOLEN. 

 
2. Behörighetskontrollen är ej tillfredsställande. Ett exempel är att en enkel 

användare kan logga in i SOLEN, när denne endast ska ha tillgång till 
SOLENX (som fungerar som ett tittskåp). 
Det kan vara så att en del av de fel, vad avser behörighet och rättighet, som 
jag har stött på beror på att jag fick den allra senaste versionen av SOLEN 
(SOLENpro) och att denna version inte är testad fullt ut. En annan faktor kan 
vara att när jag registrerades som användare hade administratören inte 
kontrollerat vilken rättighet och behörighet jag hade. Det är också möjligt att 
problemen beror på vilken katalogbehörighet som finns, eller om inloggning 
till SOLEN styrs av vem som är inloggad på datorn. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this Bachelor of Science Thesis is to assure the quality of the 
digital coordinates that the Swedish Civil Aviation Authority (LFV) delivers 
(exports) to several customers. 
 
The LFV has with help of Cartseia�s and AerotechTelub AB�s developed the 
mAIS system. This system can among other things handle import and export of 
digital coordinates. The basic software in the system is MapInfo, since both LFV 
and the Swedish Defensive department can work in the MID/MIF format. 
 
To assure the data quality, the flow of coordinates from import to export has been 
monitored. The CRC (data security) has been studied, how data has changed, or 
hopefully has not changed under different conditions. Even the transformations 
within the system has been studied, with respect to data quality. Finally different 
tests in SOLEN has been made, which is the environment that the users work in. 
The purpose of these tests was to study the robustness of assigned 
privileges,dependent on if the user is an ordinary user, an advanced user or an 
administrator. 
 
The tests indicates very limited risk of quality degradation through the process. 
The conclusion is that the LFV have a high quality on their digital coordinates 
deliveries. 
 
The procedures that are seen as a potential risk for quality degradation are: 
1. The transformation between WGS84 and RT90 does not give an acceptable 

accuracy. That is why export to RT90 in SOLEN is not recommended. 
 
2. The management of access privileges of different user groups, is not 

sufficient. One example is that an ordinary user can log on in to SOLEN, 
when he or she only should have access to SOLENX (a viewing tool). 
The faults may be caused by the use of a pre-release of the latest version of 
SOLEN (SOLENpro). Another factor might be that when I was listed as a 
user, the administrator did not check what qualification and authority I had. It 
is also possible that the faults depends on what catalogue qualification there 
is, or if the user logged on to SOLEN is assumed  to be the same as who is 
logged on to the computer. 
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1. INLEDNING 
 
Tidigare matades positionsdata in manuellt på flygtrafikledningscentraler och 
andra operativa system. Denna metod är resurskrävande och ger osäker kvalitet. I 
och med byte av referenssystem och omstrukturering av luftrummet i Sverige 
1998 (ES98), ställdes krav på digitala leveranser av information. En analys visade 
att både Luftfartsverket och Försvarsmaktens system kunde arbeta med formatet 
MID/MIF och därför valdes en utveckling i MapInfo/Solen. 
Kvalitetssäkring av positionsinformationen krävs både nu och i framtiden för att 
denna skall kunna användas �direkt� i civila och militära operativa system. 
 
Målet med mitt examensarbete är att förbättra kvalitén vid leverans av digital data 
från systemet mAIS. Detta har skett genom att studera befintliga rutiner och att 
identifiera risker för uppkomst av felaktigheter i olika processeringssteg. 
 
För att förstå varför det är viktigt med kvalitetssäkring har jag ett inledande 
kapitel som förklarar och beskriver begreppet kvalitet. Därefter följer ett kapitel 
som handlar om olika fel som man kan stöta på under kvalitetsarbete. Kapitel fyra 
handlar om olika standardiseringsorganisationer samt tar upp två olika standarder. 
För att uppnå kvalitet måste man hålla sig inom vissa ramar. De ramar som har 
använts beskrivs i kapitel fyra. mAIS systemet är ett system med många ingående 
programvaror och för att förstå var alla dessa programvaror kommer in i bilden 
har jag ett kapitel som heter systembeskrivning (kapitel fem). Under det kapitlet 
beskrivs de ingående programvarorna samt andra programvaror jag har behövt 
nyttja under arbetets gång. Det sjätte kapitlet tar upp arbetsrutinerna vid 
Luftfartsverket. För att underlätta för läsarna har jag valt att ha ett kapitel som 
heter Analys och Resultat som är kapitel sju. Där beskriver jag de olika tester jag 
utfört och vad resultatet blivit. Under kapitel åtta har jag skrivit mina åsikter till 
de resultat som uppnåtts under kapitel sju. Avslutningsvis har jag kommit fram till 
en slutsats som jag beskrivit. 
 
Lösningen på denna kvalitetssäkringsprocess har skett i olika steg. Processen 
började med att följa ett koordinatpar från import till export. CRC (dvs. 
dataskyddet) har studerats, hur det ändrats eller förhoppningsvis inte ändrats 
under olika påverkningar. Även transformationerna inom systemet har undersökts, 
hur bra eller dåliga de har varit. Slutligen har olika tester utförts i SOLEN för att 
se hur mycket som är möjligt att påverka vad avser ändra data och lagra i 
databasen, beroende på om man är Enkel användare, Avancerad användare eller 
Administratör. 
 
För att förbättra förståelsen har jag en begreppsförklarig över de olika 
förkortningar och fackord som bilaga 1.
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2. KVALITET 
 
�Enligt den internationella standarden ISO 9000 definieras kvalitet som: 
� alla sammantagna egenskaper och kännetecken hos en tjänst eller procedur som 
ger den förmåga att tillgodose ställda krav.� [3] 
 
De flesta har olika uppfattningar om vad kvalité är, eftersom det baseras på deras 
personliga preferenser. På senare år har kvalitet blivit ett modeord. Trots det 
saknar många organisationer fortfarande kunskap om vad kvalitet innebär, hur 
man uppnår kvalitet i sina tjänster och hur man mäter kvalitet. 
 
Med kvalitetssäkerhet menas att så fort en metod har visat sig kunna �producera� 
ett resultat med önskad kvalitet, om och om igen så är processen kvalitetssäkrad. 
Detta kan man uppnå via ett kvalitetssystem. Syftet med kvalitetsmärkning är att 
ge användaren möjligheter att bedöma huruvida data uppfyller de krav som ställs i 
varje givet sammanhang. 
 
Tyvärr finns det en vanlig missuppfattning om kvalitetsarbete � att kunden är den 
som gynnas, medan producenten ofta får det sämre eftersom kostnaderna stiger. 
Men så är inte fallet! Kvalitetsarbete gynnar kunder, medarbetare och producent. 
Kundens behov tillgodoses, medarbetare känner att deras arbete uppskattas och 
producenten får det bättre då kostnaderna minskar och intäkterna ökar. [1] 
 
 

2.1 Vad är kvalitetsarbete? 
 
Kvalitetsarbete kallas det arbete man utför för att förbättra kvalitén. Det kan 
bedrivas i tre faser [1]: 
· Kvalitetssäkring (QA), vilket utgörs av olika system för att säkerställa 
kvaliteten på en organisations varor och tjänster före produktion. Man anpassar 
ansvar och rutiner efter den kvalité som vill uppnås, alltså genom 
organisationsstrukturen. Dokumentation är viktigt, både för kunden samt 
medarbetarna, för att alla ska ha en tydlig bild över hur tjänsten ska produceras. 
Ett sätt kan vara att certifiera sig enligt ISO 9000. Förklaring till ISO9000 ges 
under kapitel 4.2. 
· Kvalitetsstyrning (QP) är vanligtvis det som görs under själva produktionen 
av tjänsten. Exempel på det kan vara att ha checklistor där det framgår när olika 
moment bör vara utförda. 
· Kvalitetskontroll är det sista steget som görs i efterhand, det är som en 
kontroll på att �det har gått rätt till�. Det man gör är att följa upp och värdera 
resultatet och processen för att få underlag för förbättringsarbetet. Ett exempel 
kan vara att kunderna får fylla i en utvärdering där de får säga sin uppfattning om 
tjänsten. 
Se även figur 1. 



 KVALITET 8 av 65 

 
 
 

Maryam Zeitooni 

Kvalitetsförsäkring: 
FÖRE 

Kvalitetsstyrning: 
UNDER 

Kvalitetskontroll: 
EFTER 

Kvalitetsutveckling 

 
Figur 1. Kvalitetsutveckling 
 
 
 
2.2 Kvalitetsdefinitioner 
 
Kvalitetssäkring (QA) 
Det är den process då man försäkrar att kvalitetsspecifikationen stämmer överens 
med den slutliga produkten genom att använda sig av fördefinierade metoder. 
Man kan uppnå kvalitetssäkring genom kvalitetssystem. [37] 
 
Kvalitetssystem (QS) 
Det som skiljer kvalitetssystem och kvalitetsplan (QP) är att det sistnämnda 
fokuserar på en verksamhet inom ett företag (exempelvis ett projekt), medan 
kvalitetssystem omfattar hela företagets organisation och verksamhet. 
 
Varför behöver vi kvalitetssäkring? 
Kvalitetssäkring handlar mer om att förebygga fel, än att rätta till felen. 
För att kunna göra det är det viktigt att förstå behovet. Man måste finna en metod 
som ger den önskade slutprodukten då metoden följs korrekt. Samma metod måste 
användas varje gång för att det ska vara möjligt att kontrollera varje steg i 
processen. Det löses enklast genom att införa ett kvalitetssystem. [38] 
 
All data som �produceras� ska man kunna spåra till dess ursprung. Med tanke på 
antalet punkter och den geografiska spridningen, som är väldigt bred, är det 
nästan omöjligt att oberoende kontrollera varje punkt. Däremot är det möjligt att 
kontrollera de producerande metoder man använder sig av för att få data med 
speciell kvalitet. Detta är kvalitetssäkring. 
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2.3 CRC 
 
CRC står för �Cyclic Redundancy Check�, (kontrollsumma på svenska). Tanken 
är att säkerställa överföringen av data mellan sändare och mottagare. Metoden 
kontrollerar om informationen som sändaren skickar är identisk med den 
information som mottagaren får. CRC använder sig av matematiska formler som 
kombinerar division och addition. [36]. Man gör beräkningar på den binära koden 
(de ettor och nollor som text och siffror förvandlas till för att kunna bearbetas av 
en dator). Den binära koden för en viss information divideras med en annan binär 
kod och kvoten läggs till den information man vill skydda. Den matematiska 
processen kan innebära att n (det man skyddar data med - checksumma) är mindre 
än N (data som ska skyddas). Kontroll av integriteten kan göras genom att man 
jämför en ny beräkning med det förväntade resultatet. Om den matematiska 
processen misslyckas visar det att antingen data eller checksumman har störts 
(ändrats) på något sätt. Detta visar då att överföringen har störts och därför kan 
man inte längre lita på att data är korrekt! [38] 
 
Exempel på ett program som använder sig av ovanstående CRC är WinZip. När 
en fil ska zippas räknar WinZip en CRC för filen som sparas i den zippade filen. 
När man sedan ska öppna den zippade filen, räknar WinZip CRC:n för den 
utdragna filen och jämför den med den CRC som medföljer den zippade filen. Om 
dessa CRC inte överensstämmer med varandra får man ett CRC felmeddelande, 
alltså att det har hänt något med data på vägen. 
Huvudsyftet med CRC är därmed att säkerhetsställa transporten av data mellan 
olika system. [36] 
 
En annan sort av checksumma är då mottagaren tar emot tecken för tecken. Dessa 
block sänds ofta som synkronisk överföring. Överföringen börjar oftast med en 
checksumma lika med noll, före överlåtande block av data. När varje tecken i 
blocket ska skickas iväg tar överföringen den binära siffra som representerar 
tecknet bäst (etta eller nolla) och lägger på som checksiffra. När blocket av tecken 
skickats iväg, har även checksumman (eller snarare positionen av checksumman) 
skickats iväg. Under tiden adderar mottagaren de nollor och ettor som den erhåller 
och skapar då sin egen checksumma. När checksumman från överföraren 
anländer, kan mottagaren jämföra det med den checksumma som den själv räknat 
fram. Skulle det vara så att dessa två inte överensstämmer, betyder det att ett fel 
har uppstått. Den här typen av checksumma används i protokoll där mottagaren 
kan fråga �sändaren� att återutsända data ifall det uppstår några fel. [36] 
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Viktigt att veta är att checksummeberäkning endast är ett verktyg, inte en 
kvalitetslösning. Integriteten av data kan liknas vid graden av försäkran att data 
inte har �störts� av något från dess ursprungliga skick till det slutliga. Förlust av 
integritet behöver inte betyda förlust av noggrannhet, men är en riskfaktor. Det 
betyder att det inte längre är möjligt att bevisa att data är riktigt. 
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3. FELTYPER 
 
�Ett fel definieras som skillnaden mellan uppskattat eller mätt värde och det sanna 
värdet.� Alltså �mätt minus sant�. 
Man skiljer på tre olika sorters fel som kan uppkomma, vilka är: Systematiska fel, 
Grova fel och Slumpmässiga/Tillfälliga fel. [5] 
 
 
 
Systematiska fel (följer vissa deterministiska lagar) 
Systematiska fel kan bero på onaturligt stort glapp i en maskin, en operatör som 
gör samma fel hela tiden, regelmässiga variationer i material etc. (Brännström-
Stenberg, 1995). Dessa fel kan elimineras, eller åtminstone reduceras genom 
korrektioner och lämpligt valda mätmetoder. Exempelvis kan man genom att mäta 
i båda cirkellägena eliminera en teodolits kollimationsfel. Ett annat sätt är genom 
att använda kalibrerad utrustning. 
 
 
 
Grova fel (uppträder sporadiskt, men kan vara av vilken storlek som helst) 
Grova fel uppkommer slumpmässigt, men deras storlek följer ingen stokastisk 
fördelning eller deterministisk. lag. �Sökningen av grova fel baseras på 
jämförelser mellan mätningar avseende samma storhet (t ex dubbelmätning av 
längder) och analyser i samband med beräkningar.� 
 
 
 
Tillfälliga fel (av stokastisk typ, vanligen oberoende och normalfördelade) 
Genom att upprepa mätningar och lämpligt valda beräkningsmetoder kan man 
minska på de tillfälliga, �slumpmässiga�, felen. 
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Mängden fel (antal och storlek) anger noggrannhet och riktighet av data. 
Figur 2 illustrerar sambandet mellan noggrannhet, precision och riktighet. 
 
 

 
Figur 2. Samband mellan noggrannhet, riktighet och precision. [4] 
 
 
Riktighet anger mätvärdenas genomsnittliga överensstämmelse med det sanna 
värdet. Spridningen kring det sanna värdet anges av noggrannheten och 
spridningen kring mätseriens medelvärde av precision. 
 
En mätserie kan antas vara N (m, σ). Noggrannheten uttrycks vanligen i form av 
medelfel, vilket man kan säga är ett mått på det tillfälliga felet i en mätning. 
Om m ≠ 0 har vi systematiska fel. 
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4. STANDARDER 
 
Standarder spelar en viktig roll. Numera är det näst intill obligatoriskt att hänvisa 
till en standard i ett förfrågningsunderlag där köpesumman ligger över vissa 
tröskelvärden. Det innebär faktiskt en rad positiva effekter att det har blivit 
obligatoriskt att använda sig av en standard, då både kund och företag kan känna 
sig tryggare i sina arbeten. Det finns dock inte standarder för allt som en 
upphandlande enhet kan ha behov av, men företagen har skaffat sig en bra rutin 
att jobba efter, då de hänvisar till standarder där de finns. 
 
Standardisering innebär att lösa ofta återkommande problem. Det kan vara små 
eller stora problem, t ex frågor om mått, material, kvalitet etc. �Användningen av 
standarder syftar till att göra varor och tjänster enklare, säkrare och billigare samt 
att underlätta handel över gränserna.� [22]. 
 
Europeisk standard utgår i huvudsak från internationell standard och svensk 
standard är idag nästan uteslutande lika med europeisk. 
 
Europeisk standard utarbetas inom tre västeuropeiska standardiserings-
organisationer, bland annat CEN. Dessa standarder benämns bl. a EN (European 
Norm). Globala standarder utarbetas av ISO [15]. Se bilaga 2. 
 
 
4.1 Standardiseringsorganisationer 
 
CEN 
CEN står för European Committee for Standardization. 
CEN:s medlemmar är de nationella standardiseringsorganen i Belgien, Danmark, 
Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och 
Österrike. 
 
En standard översätts under ansvar av en CEN-medlem till det egna språket och 
anmäls till CEN:s centralsekretariat och får därefter samma status som de 
officiella versionerna. 
 
 
SIS 
SIS står för Standardiseringen i Sverige (Swedish Standards Institute). 
SIS är en ideell förening med medlemmar från privat och offentlig sektor, har 160 
anställda och omsätter runt 200 miljoner kronor per år. SIS uppgift är att driva 
svenskt deltagande i standardisering och att utarbeta standarder samt att bl. a 
informera om betydelsen av standarder. [22] 
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Numera görs det nästan inga egna svenska standarder. De flesta svenska 
kommittéerna är kopplade till internationell standardisering, vilket innebär att det 
internationella arbetssättet avspeglas i det svenska arbetet. 
 
De enda gånger som en svensk nationell standard tas fram är när en internationell 
standard saknas och om det finns intressenter som vill bekosta framtagandet. 
 
SIS är den organisation som tar fram svensk standard. Innan en standard fastställs 
går den ut på remiss från SIS. Dokumenten är tillgängliga för allmänheten, men i 
vissa fall till en viss kostnad. SIS tar fram standarder inom de flesta områden, som 
hälso- och sjukvård, miljö och säkerhet mm. De mest kända standarderna är ISO 
9000 för kvalitetsledning och ISO 14000 för miljöledning. 
 
Nämnden för Svensk Standard, NSS, består av en ordförande och tre övriga 
ledamöter � alla valda av SIS fullmäktige samt av SIS VD. Det är NSS som 
fastställer en svensk standard. 
 
Alla färdiga svenska standarder har prefixet SS. Prefixet SS-ISO gäller för en 
svensk standard som överförts från global standard utan ändringar. SS-EN 
betecknar överförd europeisk standard. 
 
En annan av NSS uppgifter är att upphäva en svensk standard om den exempelvis 
blivit föråldrad eller inte överensstämmer med europeisk standard inom samma 
område. [23] 
 
 
STG 
Detta är den allmänna standardiseringsgruppen. Denna organisation bevakar och 
utarbetar standardiseringen inom allmänna och tekniska områden som t ex 
arbetsmiljö, bränslen, hem och fritid, livsmedel och kemi. 
STG är en underavdelning till SIS. 
 
 
STANLI 
STANLI är arbetsnamnet för Projekt Landskapsinformation, som utvecklar 
standarder för geografisk data. Standarderna ska säkerställa att databaserna får en 
trygg livscykel och kan användas brett och enkelt, inte bara inom Sveriges 
gränser. STANLI-projektet drivs inom Standardiseringsgruppen (STG).
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4.2 ISO 9000 
 
Kvalitetssäkring innebär att göra rätt från början. Organisationsbeskrivningar med 
rutiner och metoder, som säkrar kvaliteten, dokumenteras och samlas i ett 
kvalitetssystem. [6] 
 
ISO 9000 fokuserar på att ge verktyg för att uppnå kundens behov, vilket är 
kvalitet. ISO 9000:s principer är accepterade världen över som en god plattform 
för kvalitetssystem. 
 
ISO 9000 antogs som internationell serie standarder 1987 och idag är det hela 40 
länder som accepterat ISO 9000 som sin nationella standard. Norge funderar till 
och med på att införa ett statligt bidrag för att införa ISO 9000. 
 
Enligt ISO�s regler ska alla standarder ses över med minst ett 5-års intervall för att 
sedan avgöra om standarden ska kvarstå, behöver ändras eller ska dras in. I ISO 
9000�s fall har ISO känt ett behov av att en sådan granskning varit nödvändig på 
grund av den information som användarna lämnat. ISO har genomfört globala 
enkäter för att bättre förstå användarnas behov och önskemål. Denna granskning 
baseras på 1994 års utgåvor, av ISO�s tekniska kommitté. Publiceringen av en ny 
standard skedde i december 2000. [17] 
 
 
 
4.2.1 Beskrivning av ISO 9000 
 
Det vanligaste kvalitetssystemet är ISO 9000. ISO är förkortningen för 
�International Standardization Organization�. Den svenska beteckningen för 
standarden är SS-EN ISO 9000. Tanken bakom ISO 9000 är att kvaliteten ska 
kunna �byggas in�. Det är också ett sätt att skapa högre förtroende genom att 
tydligt visa för kunderna att man eftersträvar hög kvalitet. [2] 
 
Resultatet av granskningen av 1994 års standard blev att antalet standarder och 
dokument i ISO 9000 minskades. Anledningen till det var att ökningen av 
standarder varit ett bekymmer för användarna. Den nya utgåvan - ISO 9000:2000 
� består av fyra kärnstandarder som i sin tur stöds av ett minskat antal dokument 
(vägledningar, broschyrer, tekniska rapporter och specifikationer). [17]
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De fyra kärnstandarderna är: 
 
ISO 9000:2000 Kvalitetsledningssystem � Principer och terminologi 
ISO 9001:2000 kvalitetsledningssystem � Krav 
ISO 9004:2000 Kvalitetsledningssystem � Vägledning till verksamhetsförbättring 
ISO 19011 Vägledning till revision av kvalitets- och miljöledningssystem 
 
 
ISO 9001:2000 och 9004:2000 har tagits fram som ett �samhörande par�. 
I ISO 9001:2000 fokuseras de krav som kvalitetsledningssystemet ställer på en 
organisation i syfte att visa förmågan att uppfylla kundens krav. 
Att ge vägledning utöver kravuppfyllande för att öka nyttan är avseendet med ISO 
9004:2000. 
Terminologin i ISO 9000:2000 har byggts upp på ett logiskt sätt för att skapa en 
gemensam terminologi samt vara mer användarvänligt. ISO 9001:2000 och ISO 
9004:2000 använder sig av den terminologin som ISO 9000:2000 beskriver. 
Den nya ISO 19011 kommer att ersätta en del gamla ISO standarder och bli en 
gemensam standard för både kvalitets- och miljöledningssystem. ISO 19011 
beräknas vara tillgänglig under våren 2002. 
 
I ISO 9000:2000:s riktlinjer lyfts ledningens ansvar för kvaliteten fram som en 
nyckelfaktor. Det är viktigt att ledningen visar engagemang och aktivt driver 
kvalitetsarbetet framåt genom att sätta kvalitetsmål och dra upp riktlinjer för 
kvalitetsarbetet. [17] 
Det har vid flera tillfällen riktats kritik mot ISO 9000 gällande den omfattande 
dokumentationen och certifieringen. Certifieringen sägs göra verksamheter 
stelbenta och byråkratiska och ta bort den flexibilitet som krävs för att bemöta 
kundbehov. En annan punkt är att det i vissa fall blir sådan efterstävning att 
dokumentera varje process att man bortser från det egentliga syftet, vilket är att 
tillfredsställa kundens behov [1]. Kraven i ISO 9000 anger dock bara vad som ska 
göras i ett företag, men det är företaget själv som bestämmer hur det genomförs. 
[6] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Hierarkin av dokument i kvalitetssystemet ISO 9000 

Varför 

Vem, Vad, 
Var, När 

Hur 

Resultatdokument 

Policy, 
filosofi 

Principer, 
strategi 

Operativ 
nivå 

Bevis 

Manual 

Rutiner 

Arbets- 
instruktioner 



 STANDARDER 17 av 65 

 
 
 

Maryam Zeitooni 

 
4.3 Det Tekniska Ramverket för geografisk information 
 
Det tekniska ramverket är benämningen på den samling av standarder och andra 
specifikationer som är en viktig del i Stanli-metoden (se kapitel 4.1, STANLI). 
Som ramverket ser ut idag är innehållet en svensk lösning, handboken togs fram i 
väntan på ett internationellt ramverk. I framtiden (målet är satt senast 2002) 
kommer ramverket att anpassas till den internationella standardserien ISO 19100. 
 
Anledningen till varför tekniskt ramverk för geografisk information har tagits 
fram är om Stanli-metoden ska göra någon nytta så måste alla följa samma 
principer. Stanli-metoden och det tekniska ramverket går hand i hand. Stanli-
metoden beskriver vad som ska göras och det tekniska ramverket definierar hur 
resultatet ska dokumenteras. Tekniskt ramverk för geografisk information lägger 
fast de gemensamma principerna för hur tillämpade standarder skall utvecklas och 
dokumenteras. På så vis skapas det en plattform för enklare och bredare 
användning av geografisk informationsteknik. Se figur 4. 
 
Innehållet i handboken, Tekniskt ramverk för geografisk information, specificerar 
metoder för att beskriva och överföra data. Lite exempel på övrigt som ingår i det 
tekniska ramverket: 
 
· Regler för utveckling av tillämpningsmodeller 

· Rutiner för kvalitetssäkring (av en tillämpningsstandard) 

· Exempel på tillämpningsstandard som följer ramverket 

· Stanli-språket (grafiskt språk för begreppsmodeller) 

· Kvalitetsmodell: svensk anpassning av europeisk förstandard
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Figur 4. Denna figur beskriver varför det är viktigt med standarder för överföring 
av geografisk information. Genom att använda en gemensam standard kan antalet 
översättare reduceras från n * (n-1)/2 till n. Varje linje i figur 4 beskriver en 
översättare. Följer man de rätta ramarna slipper man många olika mellanhänder 
och användningen av geografisk informationsteknik blir enklare och bredare. 
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5. SYSTEMBESKRIVNINGAR 
 
5.1 ORGWGS 
 
Programvaran ORGWGS är framtagen av LFV i samband med införandet av det 
nya referenssystemet WGS-84. ORGWGS står för Original World Geodetic 
System Database. 
 
Syftet med ORGWGS är att säkerställa kvalitén på geodetiska grunddata för 
luftfartens behov. Den ska även verifiera och förvalta positionsdata. 
 
ORGWGS arbetar under Windows NT eller Windows 95 och är utvecklat i 
Visual-Basic. 
Programmet har två versioner, en stationär och en mobil. Det som skiljer dom åt 
är att den stationära är placerad på ASP (ATM Standards and Procedures), där 
verifiering, kontroll och lagring av data sker. Den mobila varianten används av 
leverantörer av data. Den stationära är lagrad på en MS SQL server och den 
mobila i MS Access. ASCII-formatet OIF (ORGWGS Interchange Format) sköter 
förflyttningen av data in i, mellan och ut från versionerna. För att kunna 
kontrollera att data inte förvanskas under bearbetning och förflyttning, skyddas de 
av checksummor (Cyclic Redundancy Check). 
 
ORGWGS arbetar med två databaser; en Inputdatabas (IDB) för import, 
inmatning och valideringskontroll samt en Orginaldatabas (ODB) för lagring av 
godkända data. För att kunna upprätthålla kvalitén på data kan inte data ändras i 
ODB utan att förflyttas till IDB och på nytt gå igenom valideringskontrollerna. 
 
Då kritisk data inmatas manuellt, måste inmatning ske tre gånger av tre olika 
operatörer. De data som producerats digitalt i andra system utan någon manuell 
registrering kan läsas in till systemets IDB direkt efter kontroll och anpassning till 
OIF-format, alltså utan att genomgå trippelinmatning. 
 
En koppling mot MapInfo är utvecklat. Genom denna koppling kan punkter som 
lagras i ORGWGS presenteras på ett kartunderlag i MapInfo. Kopplingen gör det 
även möjligt att få upp information som finns knuten till punkt i ORGWGS-
databasen då man klickar på punkt i bilden i MapInfo.  MapInfo arbetar direkt 
mot ORGWGS Access- eller SQL-databas, men det går då ej att införa några 
förändringar i databasen. 
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Figur 5. Figuren visar vilka registreringsmöjligheter av data som finns i 
ORGWGS 
 
 
Som framgår av figur 5, finns det två sätt för att registrera data i programmets 
databas: import av OIF-filer (3) eller manuell registrering med trippelinmatning 
av viktig data (4). De data som kontrollerats och visat sig vara korrekt och 
fullständigt i Input DB (1) överförs till Original DB (2). När data som skyddas 
med matematiska checksummor (dvs. viktig positionsdata) skall uppdateras, 
måste punkterna registreras från start genom trippelinmatning (5). Övriga 
uppgifter kan uppdateras inom programmet där de på nytt får genomgå kontroll i 
Input DB (7). 
[35] 
 
 
Checksummor 
ORGWGS skapar checksummor för att skydda data vid export till MapInfo. 
Kontroll görs av nedanstående information: 
 
· Lateral position (latitud och longitud) 
· Ellipsoid höjd (höjd över ellipsoiden) 
· Geoid höjd (höjd över geoiden) 
· Nationella x- y- och z-koordinater (x, y, MSL) 
· LfvName (unik identitetskod för en position) 

3 
Import 

OIF-file 

4 
Manuell 

registrering

6 
Transfer from 

INP 

1 
INPUT DB 2 

ORG 

5 
Update point 

7 
Update point 



 SYSTEMBESKRIVNINGAR 21 av 65 

 
 
 

Maryam Zeitooni 

 
Checksummor beräknas eller kontrolleras vid varje ändring eller registrering av 
viktig data i programmet. Checksummor beräknas och appliceras också av 
leverantörer av OIF-filer. 
Kontroll av CRC-summorna sker vid varje import av OIF-fil, valideringskontroll, 
förflyttning av data inom programmet eller export av data ut från programmet. 
 
 
Vad lagras i databasen? 
I den fullständiga databasen kommer det att lagras upp mot ca 11 000 WGS-84 
koordinater. Lagrade positionsdata delas in i tre kategorier: 
Kritisk-, Väsentlig- och Rutindata. 
 
Exempel på kritisk data kan vara viss flygplatsdata som trösklar (THR) och 
position för GPS-antenn samt geodetiska referenskoordinater. 
 
Samtliga navigationshjälpmedel och civila radarstationer är exempel på väsentlig 
data. 
 
Rutin data kan vara luftrum, nationalparker, naturreservat, samt militära övnings- 
och delsektorer. Flyghinder mer än 328 fot (99,97m) över marken är ännu ett 
exempel på rutin data. 
Se bilaga 1 för förkortningar. 
 
 
De fördelar som ORGWGS för med sig är: 
· Geodetiska data säkras redan från källan 
· Hög noggrannhet vid inmatning av uppgifter/data 
· Det finns inbyggda kvalitetskontroller, till exempel matematiska  
 checksummor för kontroll av att data inte förvanskats (CRC) 
· Fastställda regler för behörighet att använda programmet finns på fyra olika  
 nivåer. Den högsta nivån omfattar systemansvariga och den lägsta dem som 
 bara får titta på uppgifterna/data. 
 
För mer information se ORGWGS manual 
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5.2 MapInfo 
 
Bolaget MapInfo grundades 1986 och blev ett börsnoterat aktiebolag i februari 
1994 med 600 anställda världen över. [21] 
 
MapInfo�s lösningar erbjuder en kombination av mjukvara och data � vilket gör 
det möjligt för kunden att skapa kartor, visualisera, skapa profiler, analysera osv. 
 
I MapInfo går det att visa och skapa karta, zooma in och ut till vilken skala som 
helst, skugga eller färglägga gränslinjer eller punkter för att framhäva skillnader. 
Det finns en rad olika funktioner som finns byggt i MapInfo. Med ett av dessa 
(MapBasic) kan man skriva egna applikationer. [16] 
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5.2.1 MID/MIF-filer 
 
MapInfo data finns i två filer, en MIF-fil och en MID-fil. 
MIF (MapInfo Interchange Format) och MID (MapInfo Interchange Data) är 
ASCII-format, vilket kan användas vid fullständig beskrivning av en MapInfo-
databas. Detta format är relativt lätt att skapa och kan användas på alla plattformar 
som MapInfo används på. 
Det går att exportera både bild- och tabelldata till MIF-filer. Bilddata ligger i 
MIF-filen och tabelldata (textdata) i MID-filen (MapInfo Interchange Data). Det 
går att konvertera MIF-filer till andra format med andra program. Exempel på de 
programmen är MAP2MIF och BDY2MIF. Det går också att skapa egna MIF-
filer med en ASCII-textredigerare och sedan importera dem till MapInfo. 
 
 
MIF-filen 
Denna fil innehåller två delar � en huvuddel och en datadel. I huvuddelen finns 
information om hur MapInfo-tabeller ska skapas och i datadelen finns definition 
av grafiska objekt. 
 
 
MID-filen 
MID-filen innehåller text data för MapInfo-tabeller. 
Varje objekt i MIF-filen motsvaras av en rad i MID-filen. Saknas MID-filen 
kommer alla tabellfält att vara tomma vid presentation i MapInfo. 
 
 
Posterna i MID- och MIF-filen motsvarar varandra. Det första objektet i MIF-
filen motsvarar den första raden i MID-filen, det andra objektet i MIF-filen 
motsvarar den andra raden i MID-filen osv. 
 
Ovanstående innebär att MID-filen �läser� mot MIF-filen och kontrollerar alla 
ingående objekt. Om �läsaren� skulle komma fram till en rad i MIF-filen där det 
inte finns något grafiskt objekt, använder man sig av ett �tomt� objekt (NONE) 
som platshållare i MIF-filen. Det innebär att platsen finns kvar ifall det skulle 
komma till ett objekt. [7] 
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5.3 SOLEN 
 
SOLEN är en programvara som administrerar kartinformation i MapInfo format. 
SOLEN är ett verktyg som ger användaren tillgång till produkter skapade med 
MapInfo:s funktioner utan att behöva lära sig dom. 
För att underlätta för användarna har man i kravspecifikationen angett att 
dialogrutor i administrationsprogrammet ska anpassas så att befintlig information 
automatiskt hämtas ur tabell och presenteras i dialogruta för registrering. 
 
Idén med SOLEN är att ett fåtal personer ska ta hand om administrationen och 
underhållet av kartmaterial. För att det ska vara lätt att handha data i 
metadatabasen har det katalogiserats och kvalitetsmärkts. 
 
I SOLEN finns befintliga kartor med fördefinierat innehåll och utseende, vilket 
underlättar för användaren som slipper leta rätt på kartskikt på hårddisken. 
En enkel användare har tillgång till de vanliga funktionerna som behövs i den 
dagliga användningen. På så sätt blir inte den enkla användaren förvirrad av alla 
rullgardiner och liknande. En avancerad användare och administratör däremot har 
tillgång till fler avancerade funktioner och rullgardiner för att kunna skapa och 
administrera data. Läs mer om Enkel, Avancerad och Administratör användare i 
kapitel 5.4.1. 
 
För att ytterligare underlätta för användaren är SOLEN-fönstret indelat i fyra fasta 
delar; en för att styra innehållet i kartan, en för kartan, en för översikt och en för 
sökning. På så sätt blir det inte så många fönster att hålla reda på och förvirringen 
hos användaren minskar. 
 
Sökfunktionen fungerar på så sätt att alla inställningar för sökning finns 
fördefinierade. Användaren kan då utan problem söka t ex en flygplats. 
[13, 14] 
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5.4 mAIS 
 
mAIS (metadata Aeronautical Information Service) är ett system som ger ANS 
organisation ett datorstöd som är anpassat till dagens IT- och GIS-krav. De 
ingående programvarorna är MapInfo, SOLEN, SOLENX (för enkel användare) 
och ett antal verktyg som är anpassade för ANS krav och behov. 
 
 
Målen med införande av mAIS var: 
· Att exportera och göra delmängd av AIS-data tillgängligt för interna/externa 
 kravställare enligt nya ställda kvalitetskrav. 
· Att stärka GIS kompetensen för aktuell ANS-personal. 
· Att få en standard för AIS-digitala baskartor. 
· Att införa ett verktyg för ENV-funktionen (en europeisk databas som 

innehåller information om flygplatser, luftrum och flygplanens flygväg). 
 
Med andra ord är målet att ge ANS tillgång till ett GIS-verktyg för hantering och 
distribution av positionsdata och kartinformation. 
 
 
Syftet med införande av mAIS var: 
· Att ASP:s kunder får delmängd av AIS-data digitalt (koordinater med 
 tillhörande information) var fjärde vecka. 
· Att ge ANS organisation ett datorstöd och en anpassning till dagens IT- och 
 GIS-krav. 
· Att i sin ordinarie verksamhet använda mAIS verktyg för att göra OH-bilder,  

 luftrums- och utbildningskartor, tjänsteföreskrifter, kartor över militära 
flygövningsområden, vissa AIP-kartor mm. 

 
 
Detta innebär att mAIS dels är ett operativt och dels administrativt verktyg. 
 
Det man fick �på köpet� genom att införa mAIS systemet är att LFV har kunnat 
undvika mer arbete och högre kostnader för ANS. LFV har även kunnat ta tillvara 
på samordningsvinster som administration, utveckling, inköp, kvalité, utbildning, 
geografiska grundkartor mm. [32] 
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Anledningen till varför MapInfo valdes som verktyg är att data levererades i MIF-
format vid export till kund, vilket är ett format som är accepterat av kunderna. 
 
Det som behövdes var ett verktyg för inmatning och presentation av data, på det 
sätt som LFV använder sig av det. Man behövde också ett verktyg för att flytta 
koordinater från MapInfo till operativa trafikledningssystem. 
 
Måltillfredsställelsen var god, genom att: 
1. Data samlades på samma ställe. 
2. Data blev tillgängligt för alla användare. 
3. Man fick en gemensam standard för bl. a layoutmallar. 
4. Man erhöll en versionshanterare. 
5. Kvalitén på luftrumsdata säkerställdes. 
 
mAIS innehåller följande svenska AIP-data: 
• Viss flygplatsdata. 
• Luftrum från ATZ till FIR och militära övnings- och delsektorer. 
• Navigationshjälpmedel, signifikanta punkter. 
• Flyghinder (enligt AIP). 
• Topografiska kartor. 
[32] 
 
 
Systemet mAIS fungerar på följande sätt: 
Data kommer in i systemet på två sätt; nämligen, genom import från ORGWGS 
(granskad och godkänd digital data) eller genom att behörig person sitter och 
matar in data manuellt. Systemet innehåller metadata (filvis) och en 
versionshanterare (mapsafe som bygger på hyllvaran Sour Safe) som tar hand om 
uppdatering av data. Kort sagt kan man säga att systemet mAIS innehåller 
flyginformation! Målet med systemet var bl. a att kunna skicka kvalitetssäkrad 
leverans till interna kunder som ATCAS-system och S2K (system två tusen) och 
externa kunder. Den bonus man fick var att man dessutom kunde göra enkla och 
bra kartpresentationer. 
Se bilaga 3. 
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Checksummeberäkning i mAIS: 
· Alla checksummor beräknas lika som ORGWGS (dvs. samma  
 beräkningsmetodik, programkod och polynom). 
· Alla checksummor beräknas på ASCII-representationen av dataelement. 
· Alla checksummor beräknas på teckentabell ISO 8859-1 (ger den numeriska 
 representationen av de skrivna tecknen). 
· Alla checksummor beräknas på som 32bit integer. 
· Alla checksummor redovisas med 8 tecken ASCII hexadecimalt. 
 
 
Checksummorna beräknas på ASCII-representationen av dataelement, vilket lätt 
kan läsas och produceras av de flesta applikationerna. CRC-summan följer med 
vid export till kunden från MapInfo. Det är en indikation på att inget har hänt med 
data på vägen. [32]. 
 
 
Koppling mellan ORGWGS och MapInfo 
Syftet med kopplingen mellan ORGWGS och MapInfo är att till mAIS importera 
data med säkerställd kvalité på positionsdata (koordinat samt ID). 
För att detta ska fungera är kraven ställda på tabellnivå i första hand, för att 
tabellerna ska få rätt struktur. Detta pga. att data som importeras från ORGWGS 
ska hamna i rätt post i mAIS systemet. 
 
 
Referenssystem och projektioner 
Det referenssystem och projektion som används i mAIS är WGS84 (UTM. 33 N). 
Det går att välja om man vill exportera WGS84 koordinater till RT90 2,5 gon V 
0:-15, vilket innebär att det finns en konverteringsfunktion mellan dessa 
referenssystem. Tyvärr så fungerar inte denna konvertering riktigt som den ska 
pga. MapInfo�s interna matematiska beräkningar. Förklaringen är att MapInfo har 
sämre upplösning på flyttalen, vilket innebär att MapInfo använder sig av endast 8 
signifikanta siffror i jämförelse mes LfvPos som använder 12 st. På så sätt tappar 
man precision. 
 
 
Versionshanteraren 
Målet var att grunddata (*.TAB) ska kunna versionshanteras. 
Versionshanteraren uppdaterar data �automatiskt�. Det vill säga när man 
registrerar data anger man i en specifik post från vilken tidpunkt registreringen 
ska börja gälla. På aktuellt datum byts data ut av versionshanteraren. 
Detta är en funktion som endast administratörer har tillgång till. Övriga ska inte 
kunna påverka kritisk data. [32] 
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5.4.1 Definition av användare i mAIS 
 
�Enkel� användare är den som använder SOLENX som ett �tittskåp�, dvs. för 
att ta fram en färdig karta, zooma och kopiera efter eget behov. Denna typ av 
användare kan inte oavsiktligt ändra i den registrerade kartan annat än tillfälligt på 
sin skärm. För att erhålla önskat innehåll i registrerade kartor ska samråd ske med 
Administratören. En enkel användare ska ha tillgång till aktuell information. 
 
 
�Avancerad� användare får upp en färdig karta som han/hon bl. a kan addera 
data i och redigera data via en verktygslåda efter eget behov. Den Avancerade 
användaren har tillgång till ett antal funktioner utöver den enkla användaren. 
Även här ska användaren ha tillgång till aktuell information. [32] 
 
 
Den som har utbildning i programvaran SOLEN och de funktioner som ingår i 
den, dvs. även vissa MapInfo verktyg samt har kunskap om aktuell filstruktur och 
versionshantering är �SOLEN-Administratör�. En SOLEN-Administratör ska 
ha högsta rättighetsnivå, dvs. han/hon ska ha tillgång till all information. Denna 
person sköter arbetsplatsens gemensamma distribution av data såsom uppdatering 
och export av datafiler, dvs. håller ordning och reda på allt. Dessutom har 
Administratören som uppgift att lägga upp konton till användarna och ange deras 
rättighet och behörighet. [13, 14] 
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5.5 LfvPos 
 
Programmet LfvPos är på uppdrag av Luftfartsverket utvecklat av Metria. De 
grundläggande beräkningsalgoritmerna är hämtade från existerande program från 
Lantmäteriverket. Ett exempel är programmet Gtrans som är ett �proffsverktyg� 
för koordinattransformationer och andra geodetiska beräkningar. 
 
LfvPos är särkilt utformat och anpassat till Luftfartverkets krav. Kraven var att 
programmet skulle vara lätt att använda och innehålla de vanligaste 
beräkningsfunktioner som är förekommande i Luftfartsverkets verksamhet. 
 
 
Geodetisk linje 
Alla beräkningsfunktioner utförs med hänsyn till den geodetiska linjen. 
Enkelt kan man förklara den geodetiska linjen som �fågelvägen� mellan två 
punkter. Det innebär alltså den kortaste vägen mellan två kända punkter längs 
ytan på den rotationsellipsoid som bäst beskriver geoiden där beräkning ska 
utföras. 
 
Som framgår av figur 6, �kommer en flygled på det norra halvklotet att ta en 
nordligare bana ju längre bort från startpunkten som slutpunkten befinner sig�. 
[31] Därför kan kontrakursen för en geodetisk linje inte approximeras som kurs 
minus 180 grader annat än för mycket korta avstånd. 
 
�En meridian (longitudlinje) är alltid en geodetisk linje, medan en latitud inte är 
det.� [31] 
 

 
 

Figur 6. Den geodetiska linjen. [31]
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Koordinatsystem 
Ellipsoiden GRS 80 är en approximation av jordens tyngdkraftfält  i form av en 
rotationsellipsoid som ansluter väl till geoiden över hela jordytan. En sådan 
ellipsoid underlättar positionsbestämningen i globala system (som GPS). GRS 80 
ingår i koordinatsystemet WGS84. 
 
Rikets nät finns i flera versioner, men den vanligaste är RT90 där siffran 90 anger 
årtalet (1990) då utjämningsberäkningarna för nätet utfördes. RT90 är indelat i 
flera regioner, där varje region har en egen medelmeridian. En meridian som går 
någorlunda centralt genom Sverige är RT90 med medelmeridian 2,5 gon V 
(Stockholms observatorium). Man använder sig av RT90 2,5 gon V för 
rikstäckande koordinatangivelser med decimetersnoggrannhet. 
 
Äldre kartmaterial är utförda i RT32, vilket i vissa delar av landet kan ge 
lägesskillnader på +/- 5 meter om man jämför med RT90. 
 
LfvPos kan hantera beräkningar i systemen SWEREF93 och RT90 2,5 gon V. 
Koordinater i SWEREF93 ges i Lat/Long och koordinater i RT90 i antingen 
Lat/Long eller XY. 
 
Programmet LfvPos utför längdberäkningar i Nautiska mil (Nm), men man kan 
ställa om för att använda kilometer som längdenhet. [31] 
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6. ARBETSRUTINER 
 
6.1 Rutiner vid manuell inmatning i mAIS 
 
Var fjärde vecka sker normalt en uppdatering av AIP-Sverige. AIP-Sverige är en 
publikation över flygtrafikinformation. De ändringar som kan ha skett är att 
objekt har flyttats och därmed har koordinat/koordinater ändrats, objekt kan också 
ha tillkommit eller utgått. De ändringar som har skett är tydligt markerade. På så 
sätt slipper man korrekturläsa alla koordinater för att hitta var ändring har skett. 
Då AIP-Sverige är Luftfartsverkets officiella publikation är det uppdateringarna i 
den som styr uppdateringarna i mAIS. I dagsläge gör man på följande sätt: 
Systemadministratören får AIP-Sverige, tittar igenom och upptäcker att något har 
förändrats. Därefter loggar denne in sig i systemet, tar fram rätt skikt och väljer att 
skapa eller editera linje/punkt/polygon. Man markerar det som ska ändras och får 
då upp tillhörande koordinater, ändrar den/de koordinater som ska ändras, 
skapar/lägger till nytt objekt eller tar bort objekt som utgått. 
När man gjort sina ändringar sparar man och skriver ut för korrekturläsning. 
Oftast är det personen som gjort ändringarna och en person till som gör första 
korrekturläsningen. Vid korrekturläsning läser man normalt mot AIP-Sverige. Har 
man vid första korrekturläsningen upptäckt fel markeras det för ändring och 
ändring sker innan nästa korrekturläsning. Har man inte upptäckt några fel kan två 
andra personer ta över för korrekturläsning direkt. Det är alltid fyra till sex 
personer som korrekturläser och det korrekturläses tre gånger innan man 
konstaterar att data stämmer. Med fyra till sex menas att en person kan vara med 
vid flera tillfällen, men dock inte mer än två. 
Det är bra att man har olika personer som korrekturläser. Det sägs ju att man blir 
blind av att se på något för länge, vilket undviks då det finns en variation av 
personer vid varje tillfälle. Fyra till sex olika människor ser på datat med olika 
ögon. På så sätt är sannolikheten här att fel undgås liten. 
Enligt dokumentet �Navigation Data Integrity Model� skrivet av 
EUROCONTROL rekommenderas en noggrannhet för kritisk data, på 3 * 10-8. 
Tre korrekturläsningar ger noggrannhet mellan 3 * 10-6 till 3 * 10-12 beroende på 
hur dessa personer mår (t ex hur koncentrerade de är osv.) med ett medelvärdet på 
3 * 10-9. Om man antar att detta är noggrannheten hos Luftfartsverket blir 
noggrannheten bättre än vad som rekommenderas av EUROCONTROL. 
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6.2 Importfunktionen i mAIS 
 
Vid digital import till SOLEN från ORGWGS görs det kontroll på 
checksummorna. En inläsning går till så här: 
Administratören får en SOF-fil som ska importeras. Den filen och dess data 
skriver över befintlig data. Vid inläsning går systemet igenom post för post och 
kontrollerar data. Ifall systemet stöter på något som inte är korrekt säger den till 
om det i form av felmeddelanden. Och om det skulle vara någon checksumma 
som inte stämmer avbryts hela importprocessen. Detta har kontrollerats och 
fungerar som det ska. Det är viktigt att administratören följer checklistan vid 
import, för har t ex inte tabellen rätt struktur eller liknande fungerar inte importen. 
Se bilaga 4. 
De kontroller av CRC som utförs är endast vid import från ORGWGS. Nya fel, 
efter importen, kan uppkomma vid uppdatering av informationen. Sådan 
uppdatering kan endast utföras av administratören, som då följer särskilda rutiner. 
Risken för misstag bedöms således vara liten. Dessutom följer administratören 
noggranna instruktioner vid import, vilket också minskar att fel kan begås. Nya 
checksummor beräknas endast när man via en manuell funktion i mAIS begär nya 
CRC-beräkningar. Dessa checksummor lagras i tabellen och kan då kontrolleras 
vid misstanke om fel, eller vid rutinmässig kontroll. 
 
CRC beräknas på följande sätt: 
 
CRC_ID skyddar identiteten för varje post och beräknas på PositionIndicator, 
TypeOfPoint, NameOfPoint, EstablishedYear, DrawSeqNumber och 
SequenceNumber. 
 
Checksumman för position (CRC_POS) baseras på att positionen i X och Y 
beräknas på åtta decimaler och att nollorna i slutet tas bort. X och Y är MapInfo�s 
egna beteckning på det koordinatpar som visar positionen. Koordinaterna 
redovisas i decimalgrader. 
 
CRC_HEIGHT (checksumman för höjd) baseras på MSL, AGL och 
Ellipsoidheight. Dessa värden läggs efter varandra utan några mellanslag. 
 
Checksumma för alla poster i en rad kallas CRC_TOT. Följande kolumner ingår: 
PositionIndicator, TypeOfPoint, NameOfPoint, EstablishedYear, 
DrawSeqNumber, SequenceNumber, DateTimeOfChg, NameOfOperator, Origin, 
Location, MSL, AGL, EllipsoidHeight, Freq, WEF, AFTN, BaseNo, Comment_1, 
Comment_2, Quality, Crc_Id, Crc_Pos, Crc_Height, MSID. 
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I SOF-filen från ORGWGS finns det fem olika checksummor, men det är endast 
en av dem, CRC_ID, som följer med till system mAIS. CRC för HEIGHT och 
POS räknas lite olika i de olika systemen och därför är checksummorna inte 
samma. Det var viktigt att kolla om CRC-ID var samma innan och efter import. 
Kontroll gjordes också vid nyberäkning av CRC-summor utan att någon 
förändring hade skett. Då skulle det alltså bli samma resultat igen. Detta var en 
viktig del i processen för att man skulle kunna veta om mAIS och ORGWGS har 
samma formler vid beräkningarna samt om CRC-funktionen fungerar korrekt. 
Kontroller visade att resultatet blev likadana checksummor i alla led, vilket visade 
att denna funktion fungerade korrekt. 
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6.3 Exportfunktionen i mAIS 
 
Administratören väljer de skikt som ska exporteras, men innan han/hon väljer att 
aktivera exportfunktionen, måste en viss rutin följas för att vara säker på att det 
inte finns några fel i data som ska exporteras. Det är endast en behörig person som 
har tillgång till exportfunktionen, samt dennes reserv. Exportfunktionen finns bara 
på administratörens lokala disk, vilket betyder att om någon loggar in på 
administratörens dator kan denne komma åt exportfunktionen, förutsatt om man 
vet sökvägen till den.  
Vid export finns en rutin i form av en checklista till hjälp, för att vara säker på att 
alla nödvändiga steg har gåtts igenom. Detta görs för att administratören ska vara 
säker på att export skett på rätt sätt. Se bilaga 5. 
Den ansvarige ska se över MapInfo tabellen och bland annat kontrollera att 
tabellstrukturen är rätt och att det inte finns några tomma rader. Tabellen ska 
således komprimeras. Det man vill uppnå är att tabellen ska ha standard utseende, 
sakna temporära kolumner osv. När alla kontroller på tabellen är gjorda beräknas 
CRC-summor. Därefter aktiveras exportfunktionen. 
 
Administratören fyller i nödvändig information som följer med på följesedeln. På 
följesedeln står CRC för leverans och skikt. Vid mottagande av export bör kunden 
kontrollera att de CRC stämmer överens med följesedeln. Se bilaga 6. Det är 
kundens garanti för att data inte har förvanskats på vägen. 
 
För att kontrollera om exporten har gått rätt till kontrollerades ursprunglig CRC-
summor mot exporterade CRC-summor i ett skikt. Genom detta bekräftades att 
CRC-summorna överensstämde! 



 ARBETSRUTINER 35 av 65 

 
 
 

Maryam Zeitooni 

 
6.4 TRANSFORMATIONER 
 
mAIS systemet använder sig av samma transformation som LfvPos, vilket är en 
sju parameters Helmert transformation. Denna transformation ger den högsta 
noggrannheten och används oftast vid den här sortens transformation WGS84 � 
Lat/Long till RT90- Lat/Long). 
 
Vid transformation använder systemet sig av de data som finns som 
visningskoordinater i MapInfo tabellen. 
 
Trots att MapInfo och LfvPos använder sig av samma transformation får vi inte 
samma resultat då WGS84 koordinater transformeras om till RT90 koordinater. 
Detta beror på hur bra upplösning av flyttal programmen använder sig av. LfvPos 
använder sig av 12st signifikanta siffror medan MapInfo endast har 8. Alltså har 
MapInfo sämre upplösning på flyttalen och precision tappas. Därför 
rekommenderas ej transformationer i MapInfo. Det är bättre att räkna om från 
WGS84 till RT90 i LfvPos. 
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7. ANALYS OCH RESULTAT 
 
7.1 Importfunktionen i mAIS 
 
Tester utfördes för att se om systemet utför checksummekontroller på korrekt sätt: 
Alla checksummorna i SOF-filen ändrades (en i taget) och sparades. Därefter 
påbörjades försök till import i SOLEN. Ett tecken på att systemet verkligen utför 
kontroller och går igenom rad för rad i SOF-filen är att den reagerar om CRC inte 
stämmer. Se figur 7. 
 
 

 
Figur 7. Visar hur meddelandet som avbryter import ser ut. 
 
 
 
7.1.1 Editering 
 
För att ytterligare manipulera systemet startades MapInfo. 
För att se vilka CRC-summor som ändras och om import sker fast att data är fel 
ändrades data i olika poster i en existerande tabell och tabellen sparades för 
import till SOLEN. Egentligen räcker det med att titta på CRC_TOT, eftersom 
beräkningen baseras på hela raden och alla dess poster. 
 
Då MSL, AGL och Ellipsoidheight ändrades fick man följande meddelande, se 
figur 8. 
 
 

 
Figur 8. Det figuren säger är att data i skiktet THR (bantrösklar) är fel. 
Meddelanderutan tar också upp vilket objekt det, genom att ta med indikatorn 
ESIB samt namnet på objektet som är 07.
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Då PositionIndicator, TypeOfPoint, NameOfPoint, EstablishedYear, 
DrawSeqNumber och SequenseNumber ändrades kom följande meddelande upp, 
se figur 9. 
 
 

 
Figur 9. Olika checksummor påverkas av ovanstående ändringar och för att se var 
felet ligger kan man titta i loggfilen som meddelandet hänvisar till. 
 
 
Ändrades DateTimeOfChg, NameOfOperator, Origin, Location, Freq, WEF, 
AFTN, BaseNo, Comment_1, Comment_2 och Quality fick man nedanstående 
meddelande, se figur 10. 
 
 

 
Figur 10. Checksumma för totalen påverkas av ovanstående ändringar och för att 
se var felet ligger kan man titta i loggfilen som meddelandet hänvisar till. 
 
 
Även de olika checksummorna testades att ändras i MapInfo. Efter att ha ändrat 
CRC_ID och CRC_POS fick man följande meddelande, se figur 11. 
 
 

 
Figur 11. Olika checksummor påverkas av ovanstående ändringar och för att se 
var felet ligger kan man titta i loggfilen som meddelandet hänvisar till.
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Då CRC_HEIGHT ändrades fick man denna meddelande, se figur 12. 
 
 

 
Figur 12. Förklarar exakt vilket fel det är och vilket objekt det gäller, alltså i 
skiktet THR, punkten 07 och objektet ESIB. 
 
 
Och slutligen fick man nedanstående meddelande vid ändrande av CRC_TOT, se 
figur 13. 
 
 

 
Figur 13. Detsamma gäller här som på figur 12, förutom att det är CRC_TOT 
som inte stämmer i det här fallet. 
 
 
Viktigt att observera är att då det står �importen avbryts� i meddelandet innebär 
det att det inte skapas några �loggfiler�. Dessa filer beskriver allt som händer från 
det att man startat import tills det att det slutförts. Import avbryts då det är fel i 
checksumma för objektets id och position, vilket är de viktigaste checksummorna. 
Stöter systemet på andra fel vid import beskriver den via ett meddelande vart felet 
ligger (meddelandet tar upp i vilket skikt felet är, vilken sort av objekt samt 
namnet på objektet). Vill man veta mer om felet kan man titta i loggfilen. 
 
Slutsatsen av testen är att systemet kontrollerar alla de delar som ingår i 
checksummorna, vilket den också ska göra! Med hjälp av felmeddelande 
beskriver systemet exakt vart felet ligger; vilken CRC som är fel samt vilket 
objekt det gäller. Då checksumma för id och position är fel avbryts importen. 
Detta är mycket bra med tanke på att det är dessa CRC som är de viktigaste, de 
beskriver objektets placering. 
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7.2 Exportfunktionen i mAIS 
 
Exportfunktionen testades med hjälp av fyra olika tester då olika sorters paket 
(skikt) exporterades (typ av yta, typ av punkt osv). Från början till slut gick allt 
bra. Man gick igenom steg för steg och fyllde i nödvändig information. Därefter 
togs det exporterade skiktet upp och CRC kontrollerades för att se om de var 
samma som innan export, vilket de också var. Slutsatsen blir den att 
exportfunktionen fungerar enligt förväntan. Om checksummorna inte hade 
överensstämt efter export skulle man behövt vara nervös, för det skulle ha betytt 
att systemet inte klarar en av de viktigaste delarna. 
 
 
 
7.3 Transformationer 
 
För att vara säker på att LfvPos räknar rätt valdes ett skikt vars �rätta� RT90 
koordinater från LMV fanns tillgängliga. Genom att räkna om WGS84 
koordinaterna till RT90 kan man få en kontroll på om LfvPos verkligen räknar om 
rätt. Skulle det vara så att LfvPos framräknade koordinater med liten felmarginal 
överensstämmer med LMV:s koordinater, visar det att LfvPos transformerar i 
enlighet med specifikation. 
 
Efter att ha jämfört LMV RT90 koordinaterna med LfvPos framräknade 
koordinater kunde man dra den slutsatsen att LfvPos faktiskt räknar rätt. 
Jämförelse mellan systemets resultat och LMV:s koordinater visade att det finns 
viss skillnad i resultat. Svaret på detta är att det finns systematiska fel i RT90 
systemet som transformationen ej klarar att kompensera för. För att lättare förstå 
detta, se flödesschema (fig 14). 
 
För att bedöma hur väl MapInfo�s koordinater överensstämmer med de 
ursprungliga från ORGWGS (SOF-filen) valdes export av tabell till fil och det 
man får ut är en MIF-fil, i decimalform. Se bilaga 7. Därefter öppnades MIF-filen 
och jämfördes med SOF-filen (grader, minuter och sekunder). Se bilaga 8. För att 
kunna jämföra dessa två filer och se om importen gått rätt till, var det tvunget att 
räkna om MIF-filens koordinater i decimalform till grader, minuter och sekunder. 
 
Det visade sig att importen gått rätt till! Vid import i SOLEN följer två av fyra 
decimaler vidare in i mAIS-systemet och dessa två decimaler stämmer med de två 
första i SOF-filen. 
 
Därefter exporterades datat till RT90 i SOLEN för att senare kunna kontrolleras 
och se hur mycket exporten till RT90 (i SOLEN) avviker. För att lättare kunna se 
hur mycket felen låg på transformerades koordinaterna till x, y med hjälp av 
LfvPos för att få data i meter. 
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Eftersom det finns deformationer i referenssystemet utfördes tre olika 
transformationstest, på tre olika ställen i Sverige, för att se om skillnader i 
transformation ökar/minskar beroende på vart i landet det är. De platser som  
valdes låg långt upp i norr (Kiruna), långt ner i söder (Malmö) och mitt i Sverige 
(Stockholm). Se tabell 1-3 
 
Tabell 1. Stockholm/Skavsta-tabell 

 
 X-kord Y-kord X,Y - totalt 

Facit � ORGWGS 6518788.839 1562304.288  

ORGWGS i LfvPos 6518788,775 156304,339  

Differens med Facit 0,064 - 0,051 0,082 

Avrundat WGS84 i LfvPos 6518788.807 1562304.393  

Differens med Facit 0.032 -0.105 0,110 
SOLEN export till RT90 6518788.803 1562304.394  

Differens med Facit 0.036 -0.106 0,112 
 
Tabell 2. Kiruna-tabell 
 

 X-kord Y-kord X,Y - totalt 
Facit � ORGWGS 7533481.440 1691464.644  

ORGWGS i LfvPos 7533481,352 1691464,358  

Differens med Facit 0,088 0,286 0,299 

Avrundat WGS84 i LfvPos 7533481.254 1691464.371  

Differens med Facit 0.186 0.273 0,330 
SOLEN export till RT90 7533481.251 1691464.372  

Differens med Facit 0.189 0.272 0,331 
 
Tabell 3. Malmö/Sturup-tabell 
 

 X-kord Y-kord X,Y - totalt 
Facit � ORGWGS 6157507.749 1346769.483  

ORGWGS i LfvPos 6157507,884 1346769,287  

Differens med Facit - 0,135 0,196 0,238 

Avrundat WGS84 i LfvPos 6157508.050 1346769.319  

Differens med Facit -0.301 0.164 0,343 
SOLEN export till RT90 6157508.047 1346769.320  

Differens med Facit -0.298 0.163 0,340 
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Som ni ser är skillnaden i transformation minst runt Stockholm och mest i Malmö. 
Det beror alltså på hur referenssystemets deformationer ser ut. Ju mer �ojämnhet� 
det finns i referenssystemet, desto mer skiljer transformationen. 
 
Om data som skall exporteras till RT90 finns lagrade i ORGWGS kan det hända 
att RT90 koordinater finns lagrade där eller så bör man utföra transformationer i 
LfvPos med dessa WGS84 koordinater eftersom de har fyra decimaler. 
 

 
Fig 14. Flödesschema  över hur transformationerna har kontrollerats. 
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7.4 SOLENkörning: Enkel, Avancerad användare och Admin 
 
Med de olika �tester� som utförts vill man veta om skillnaderna mellan Enkel 
användare, Avancerad användare och Administratör fungerar som de ska. 
Interfacet för Avancerad användare och Administratör ser likadana ut, medan för 
en enkel användare är interfacet annorlunda. En enkel användare har i stort sett 
bara de enklaste verktygen för att kunna röra sig i kartan. Den enkla användaren 
ska med andra ord inte kunna ändra i data, lagra eller ta bort. Se bilaga 9 och 10 
för interface. 
 
7.4.1 Enkel användare 
 
En enkel användare ska jobba i SOLENX, som endast fungerar som ett tittskåp, 
vilket betyder att en enkel användare inte ska kunna logga in i SOLEN. Detta gick 
dock att göra. Det gick även att öppna karta och jobba i den. 
 
Då en enkel användare lyckas logga in i SOLEN har denne tillgång till samma 
verktyg som lägga till/ändra brytpunkt mm (interfacet ser likadan ut). Den enkla 
användaren kan dock inte använda sig av dessa verktyg. En enkel användare kan 
inte göra skikt redigerbara då de rutorna är dimmade. Eftersom alla poster är låsta 
kan en enkel användare inte heller radera en post, en rad, ändra storlek på objekt 
eller liknande. 
 
Om en enkel användare försöker, via verktyget Skapa-Editera linje, ändra en 
koordinat, kommer följande meddelande, se figur 15. 

 
Figur 15. Meddelanderuta som meddelar den enkla användare om att tabellen är 
skrivskyddad. 
 
Det går inte ens att t ex välja Punkt koordinat till fält, vilket innebär att 
koordinaterna till objekten läggs till i tabellen (endast temporärt). Det sätter 
nedanstående meddelande stopp för, se figur 16. 

 
Figur 16. Meddelande som meddelar att tabellen är skrivskyddad. 
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7.4.2 Avancerad användare och Administratör 
 
� Administratör och avancerade användare kan göra skikt redigerbara och 

lägga till objekt. Om de ritar dit en polygon och klickar på spara utan att fylla 
i de obligatoriska fälten i tabellen får de upp ett felmeddelande (se figur 17). 

 
 

 
Figur 17. Meddelande som visar att data måste fyllas i de kolumner för att det ska 
kunna gå att spara och stänga ner tabell. 
 
 
Så länge man inte fyllt i de fält som ligger till grund för CRC och dessutom är 
unikt för objektet går det inte att spara någon nyregistrering av data, vilket är 
jättebra!. På så sätt undviker man att det finns objekt utan information som andra 
inloggade personer inte vet något om. 
 
� En rad kunde tas bort utan att göra skiktet redigerbart. Detta är inte bra, 

eftersom det leder till att man av misstag kan radera data och dessutom kan 
personer som inte ens är behöriga radera data då skiktet inte ens behöver vara 
redigerbart. Det kompenseras till viss del med att vid stängning av karta får 
man fråga om att spara skiktet. Dessutom gick det även genom att markera 
verktyget Skapa-Editera linje, ändra en koordinat. Även detta kompenseras 
delvis med att man får en fråga om att spara tabellen innan kartan stängs ner. 
När man valt att stänga ner karta kommer det upp en ruta där det står att data 
har ändrats i skiktet och man har möjlighet att välja spara eller ignorera. 

 
� Data i ett fält kunde tas bort utan att göra skiktet redigerbart, vilket inte är bra 

pga samma skäl som ovan; personer utan behörighet kan lätt radera data samt 
att behöriga kan radera utav misstag. Kompensationen är att vid stängning av 
karta får man följande meddelande, figur 18. 

 

 
Figur 18. Detta meddelande gör att det inte går att stänga kartan förrän 
informationen fyllts i. 
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Det gick alltså inte att stänga kartan, då det inte gick att spara tabellen. (Beror på 
det som visades i punkt 1). 
 
 
� Följande poster blir automatiskt ifyllda, beroende på vem som är inloggad 

och datorns förinställda datum och tid: 
� DateTimeOfChg 
� NameOfOperator 

 
� Det går att ändra i CRC-summorna och spara tabellen utan att systemet ger 

någon varning. Det går även att ändra i NameOfPoint och spara utan att 
systemet säger ifrån. Detta är inte bra med tanke på dessa data bl. a är 
skyddade av CRC. 
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7.5 Dubbelkörning i SOLEN 
 
Syftet med detta test var att göra en begränsad samtidighetskontroll genom att se 
vad som händer, hur säkert systemet är, då två personer som är inloggade vill göra 
samma sak. Vad lagras t ex om två ändrar nåt i samma tabell. 
Två personer satt vid varsin dator och var inloggade som Admin, båda hade 
samma karta uppe. 
 
 
Följande olika moment testades: 
� Lägga till punkt samtidigt i samma skikt. 
� Skapa cirkelsektor i samma skikt. 
� En skapar linje och en yta i samma skikt. 
� Exportera samma skikt till RT90. 
� Redigera i samma tabell � vad lagras? 
 
 
Svaret på ovanstående punkter blev att den som först väljer att t ex redigera en 
tabell, låser den tabellen för andra som då inte ens kan läsa tabellen. Så länge 
personen som håller på med redigering inte går ur tabellen kan ingen annan få upp 
tabellen. Så länge tabellen inte sparats så är det ingen annan förutom den som 
utfört ändringen som kan läsa tabellen. 
 
 
Figur 19 fick person nummer 2 upp: 
 
 

 
Figur 19. Meddelandet förklarar varför användaren inte kan utföra någon ändring. 
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8. DISKUSSION 
 
8.1 Importfunktionen i mAIS 
 
Import bedöms gå säkert till. Systemet går igenom post för post och kontrollerar 
att information är korrekt och fullständigt genom checksummekontroll. Så fort 
något inte stämmer får man ett meddelande som beskriver problemet. 
 
Vid import till SOLEN är det positiva att de poster som styr checksumme-
beräkningarna är låsta. På så sätt kan ingen av misstag ändra data i posterna och 
man kan inte heller importera felaktig data in till SOLEN. Tyvärr kan man gå 
�bakvägen� och ta bort låsningsfunktionen om man medvetet skulle vilja förstöra 
systemet. Det finns dock  ingen anledning till att någon på LFV skulle vara ute 
efter att göra detta. 
 
 
 
8.2 Exportfunktionen i MapInfo 
 
Exportfunktionen fungerar utan problem. Det enda som man kan anmärka på är 
att då mappen för leveranser (vart följesedlarna lagras) har bytt plats får man 
ibland upp ett informationsfönster som meddelar att den inte kan hitta mappen. 
Denna ruta borde inte komma upp, då man själv kan välja vart man vill lägga 
mappen. 
 
 
 
8.3 Transformationer 
 
Enda nackdelen som finns med själva transformationen i mAIS-systemet är att 
MapInfo inte har samma höga upplösning på flyttalen, vilket inte har något att 
göra med vare sig Cartesia eller Luftfartsverket. 
En nackdel med MIF-filerna är att det inte står angivet vilket objekt informationen 
tillhör. MIF-filen följer tabellens ordning, och skulle det vara så att tabellen 
innehåller mycket information och man är intresserad av ett objekt som ligger mitt 
i tabellen är det jobbigt att börja räkna objektets placering i tabellen för att 
därefter utläsa och analysera informationen man är ute efter. 
När det gäller SOF-filens uppbyggnad så är det positiva att det står klart och 
tydligt vilket objekt informationen tillhör. En nackdel är dock att det inte är några 
mellanrum mellan informationen, vilket gör det svårt att tyda. Det finns dock bra 
anvisningar till hur man utläser det som står i SOF-filen. 
Dessa synpunkter har som sagt inget att göra med LFV:s leveranser, förutom att 
det berör den/de som jobbar med det. 
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8.4 SOLENkörning: Enkel, Avancerad användare och Admin 
 
Problemet med SOLEN är att, som jag ser det, det här med rättighet och 
behörighet inte verkar stämma fullt ut. Ett exempel är att enkel användare som 
egentligen bara ska jobba i SOLENX kan logga in i SOLEN. Det finns dock vissa 
spärrar, men bäst vore det om den enkla användaren inte kunde logga in i SOLEN 
från början. 
 
Nackdelar som finns när det gäller Avancerad användare och Administratör är att 
dessa kan utföra olika moment utan att ha gjort skiktet redigerbart. Något som 
kompenserar detta är att innan kartan stängs ner får man �feed back� av allt man 
gjort. Man kan då välja att spara eller inte. Det bästa vore här om programmet 
direkt säger till om att skiktet inte är redigerbart och att det inte går att utföra 
dessa moment, istället för då man väljer att stänga ner kartan och avsluta. Det kan 
faktiskt vara så att den person som varit inloggad och utfört en del redigeringar är 
så trött vid utloggning att denne inte registrerar vad programmet frågar och bara 
klickar för att avsluta det hela. 
 
Tyvärr kan man genom att göra skiktet editerbart skapa ett objekt, men man kan 
inte fylla i information om objektet i tabellen då posterna är låsta. Det går även att 
ta bort objekten, till och med de som inte är inlagda av en själv, vilket inte är bra! 
 
 
 
8.5 Dubbelkörning i SOLEN 
 
Som jag ser det fungerar allt som det ska när två personer är inloggade samtidigt 
och ska göra samma sak samtidigt. Programmet �lyssnar� på den som lyckas börja 
med ett anrop, exempelvis redigering, först. Den andra personen får då ett 
meddelande där det tydligt står att en annan användare utför ändringar. Så länge 
den användare som utför ändringar inte stänger ner tabellen kan inte någon annan 
använda sig av tabellen. Det tycker jag är mycket bra! På så sätt sker inte heller 
dubbellagring och programmet blir inte �förvirrat�. 
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8.6Diskussion 
 
Det kan också vara så att en del av de fel, vad gäller behörighet och rättighet, som 
jag har stött på beror på att jag fick den allra senaste versionen av SOLEN 
(SOLENpro) och att denna version inte är testad fullt ut. En annan faktor kan vara 
att när jag registrerades som användare så hade administratören inte kontrollerat 
vilken rättighet och behörighet jag hade. Det är också oklart om det kanske beror 
på vilken katalogbehörighet som finns, eller om inloggning till SOLEN styrs av 
vem som är inloggad på datorn. 
 
Man ska aldrig säga aldrig, alla kan göra fel och gör det säkert, men jag anser att 
det är ganska minimal risk att de fel som skulle kunna ske på LFV kan orsaka 
stora fel i leveranserna.
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9. SLUTSATSER 
 
Syftet med detta examensarbete är att förbättra kvalitén vid leverans av digital 
data från systemet mAIS. För att åstadkomma detta har befintliga rutiner studerats 
samt att eventuella risker för uppkomst av felaktigheter i olika processeringssteg 
har identifierats. Dessutom har metoden för kvalitetssäkring av de leveranser av 
digitala koordinater som Luftfartsverket exporterar till diverse kunder studerats. 
 
De tester som utförts visar på få säkerhetsrisker. Luftfartsverket bedöms således 
ha en hög kvalitet på sina digitala leveranser av koordinater. 
 
1. Rutinen för manuell inmatning uppfyller de krav som rekommenderas från 

EUROCONTROL, och får därmed anses vara tillfredsställande. Då det gäller 
den manuella inmatningen för väsentlig- och rutindata uppfyller 
Luftfartsverket de lägsta kraven som rekommenderas från EUROCONTROL, 
vilka är 1*10-5 för väsentlig data och 1*10-3 för rutin data. Enligt 
EUROCONTROL är �chansen� att göra fel 10-2 � 10-4 då det är en person som 
korrekturläser de data som matas in manuellt och 10-4 � 10-8 då det är två 
personer som korrekturläser. Dessa värden är beroende på hur personen mår, 
om denne är stressad eller inte osv. På luftfartsverket är det alltid minst två 
personer som korrekturläser de koordinater som förts in manuellt i systemet 
(beroende på om det är väsentlig- eller rutin data. 
En annan viktig faktor är att de kritiska data som kommer in i systemet från 
ORGWGS uppfyller det krav på integritetsvärde som rekommenderas av 
EUROCONTROL, vilket är 3*10-8, vilket också leder till att Luftfartsverket 
har hög kvalitetssäkring.  

 
2. Importfunktionen och hantering av checksummor fungerar bra. Tester har 

utförts då olika data ändrats och systemet �skriker� då till, dessutom får man 
upp ett meddelande som visar exakt var felet befinner sig. 

 
3. Exportfunktionen fungerar också tillfredsställande med tanke på att de tester 

som utförts gett önskad resultat, dvs att data exporterats utan att några fel i 
leverans påträffats. 

 
4. Transformationer uppfyller inte de önskade noggrannhetskraven, om det 

skulle finnas kunder som vill ha koordinaterna i RT90 (då alla koordinater 
matas in i WGS84). Därför rekommenderas inte export i RT90 ifrån SOLEN. 
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5. Solen-användning uppfyller inte heller de krav man skulle önska fanns. 

Behörighetskontrollen är ej tillfredsställande. Ett exempel är att en enkel 
användare kan logga in i SOLEN, när denne endast ska ha tillgång till 
SOLENX (som fungerar som ett tittskåp). 
Det kan vara så att en del av de fel, vad gäller behörighet och rättighet, som 
jag har stött på beror på att jag fick den allra senaste versionen av SOLEN 
(SOLENpro) och att denna version inte är testad fullt ut. En annan faktor kan 
vara att när jag registrerades som användare hade administratören inte 
kontrollerat vilken rättighet och behörighet jag hade. Det är också möjligt att 
problemen beror på vilken katalogbehörighet som finns, eller om inloggning 
till SOLEN styrs av vem som är inloggad på datorn. 
 

 
Min slutsats, trots att det hela med rättigheter inte fungerar fullt ut, är att det ändå 
är ett förhållandevis säkert system och att Luftfartsverkets leveranser har hög 
kvalitetssäkring. Detta pga. att även om någon skulle ha varit inloggad och utfört 
någon ändring av misstag, följer den administratör som sköter import och export 
noggranna instruktioner i form av checklistor. Jag ser möjligheten till stora fel 
ganska minimal. En annan detalj som inverkar positivt är att det registreras vem 
som varit inne och gjort någon ändring samt när. På så sätt kan man spåra 
eventuellt fel.
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BILAGA 1. 
 
BEGREPP 
 
Organisation: 
 
CEN European Committee for Standardization 
 
EUROCONTROL European Organisation for the Safety of Air Navigation 
 
ICAO International Civil Aviation Organization 
 
ISO International Standardization Organization 
 
NSS Nämnden för Svensk Standard 
 
SIS Swedish Standards Institute (Standardiseringen i Sverige) 
 
STG Standardiseringsgruppen 
 
STANLI Standardiseringsgruppen för Landskapsinformation 
 
 
Annat: 
 
AGL Above ground level (höjd över mark) 
 
AIP Aeronautical Information Publication 
 
AIS Aeronautical Information Service 
 
ANS Air Navigation Services Department (flygtrafiktjänsten) 
 
ARP Aerodrome Reference Point (flygplatsens �tyngdpunkt�) 
 
ASP ATM Standards and Procedures 
 
ATM Air Traffic Management 
 
ASCII American Standard Code for Information Interchange. (Ett 

sätt att lagra data i läsbara filer som gör det möjligt att byta 
data mellan datorer och program). 

 
CRC Cyclic Redundancy Check (checksummor) 
 
CTR Control Zone 
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Ellipsoid Den kropp (volym) som beskrivs av en ellips som roterar  
 kring sin axel. 
 
ENV-funktion En databas som innehåller all information om flygplatser och 

luftrum, dvs. vilken kapacitet Sverige har för att skicka iväg 
och ta emot flygplan per timme. (Environment = omgivande 
data) 

 
ES98 Sveriges del av luftrum 98 � då luftrummen lades om. 
 
Geoid Den matematiska formen av medelhavsytan och dess  
 förlängning under kontinenterna, med andra ord den  
 geopotentialyta (konstant acceleration i varje punkt), som  
 bäst ansluter sig till medelhavsytan. 
 
Kritisk data Data med höga krav på noggrannhet och integritet 
 
mAIS MetadataAIS (Metadata är en benämning på filer som finns 

lagrade i servern). mAIS är ett arbetsnamn för systemet. 
 
MSL Mean Sea Level (meter över havet) 
 
OIF ORGWGS Interchange Format 
 
ORGWGS Original World Geodetic System Database (arkivdatabas för 

granskad och godkänd positionsdata) 
 
Polynom Matematiskt uttryck som utgör summa av (eller en differens 

mellan) flera led där bokstäver normalt ingår 
 
Synkronisk Samtidig 
 
QA Quality Assurance (kvalitetssäkring) 
 
QP Quality Plan (kvalitetsplan, kvalitetsstyrning) 
 
QS Quality System (kvalitetssystem, kvalitetskontroll) 
 
RT 90 Svenska triangelnätet 1990 
 
Skarp data Gällande data 
 
SOF Stripped OIF (bantat OIF-format) 
 
TIA Traffic Information Area 
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TIZ Traffic Information Zone 
 
THR Threshold (Tröskel på landningsbanan) 
 
TMA Terminal Area 
 
WGS 84 World Geodetic System 1984 
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BILAGA 2. 
 
 

 
 
Hämtat från: http://www.luth.se/depts/lib/tbutb/stand1.gif
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BILAGA 3. 
 
Denna bilaga visar hur mAIS systemets samband och funktioner ser ut. 
Med andra ord; inkommande ärenden, import från ORGWGS, versionshanteraren, 
export till externa eller interna kunder mm. 
 
 
 
 Initiativ 

Avsändare/Beställare 

Inkommande 

Kontroll/Godkännande 

Arbetsfunktioner 

Ajourhållning 

Manuell inmatning 

Kvalité 

Administration /Arkiv 

Användarstöd 

 

ORGWGS 

Import funktion Export 

funktion 

 

Metadatabasen 

SQL databasen 

Versions- 
hanteringsfunktion 

Kontroll/Godkännande 

 

Topografi 

 

 

mAIS - användare

AIP 

ENV Bryssel 

 
ENV 

Bearbetning 
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BILAGA 4. 
 
Checklista � Import till mAIS från ORGWGS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ovan är godkänt, granskat och TH 
Namn:    Datum: 
 
 

Aktivitet Signum  /  Datum Godkännes Anmärkning 

Kontroll/Hämta  OIF 
fil 

 -  

Fyll i tabell    

Kontroll loggfil    

Korrektur 1   Skärm/manus/ 
Papperslista 

Kontrollera    

Loggfiler arkiveras   Bokförs 

Korrektur 2   /manus 

Aktivera ATS route   NAT, ATSR, REG 
och CDR 

TH    

    

Huvudrubrik: Nr: 
 
 
Inkom. namn: Datum: WEF: 
 
mAIS ansvarig: 
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BILAGA 5. 
 
Checklista � Export från mAIS 
Denna lista ska godkännas innan export och dessutom följa med när export sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ovan är godkänt, granskat och TH:  
 
Namn:    Datum:

Utför Aktivitet Signum  /  Datum  Anmärkning 

Fyll i ovan textruta    

Är tabellen i MI okej    

Gör CRC-beräkning    

Följesedel, kontroll  Se WEF Hvd.saklig ändring 

Leveransdatum    

Gör backup    

Arkivera    

Följa upp leveransen   Kontakt ngn dag senare 

TH    

Export Innehåll: RegNr: 
 
 
 Datum: WEF: 
 
mAIS ansvarig: 
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BILAGA 6. 

 
 

 Följesedel   
 

  Datum: (åååå-mm-dd) RegNr: LeveransAdress: 
  2001-05-15 00,03 atz Kund 
     
     
     
  Vår referens:   Er referens: 
  Ditt namn   Kundens namn 
   
   
   

ATZ leverans  
   
  Ny höjd på Skå Edeby. 

Gäller från och med (WEF) 2001-06-17 
 
 LeveransLista: CrcLev: 025B3DDD
  atz CrcSkikt: A9EA6894 
 
 
 

 
Luftfartsverket Flygtrafiktjänsten 
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BILAGA 7. 
 
Ett exempel på hur en MIF-fil (med endast två objekt ser ut). 
 
 
Version 300 
Charset "WindowsLatin1" 
Delimiter "," 
CoordSys Earth Projection 1, 104 
Columns 25 
  Positionindicator Char(4) 
  TypeOfPoint Char(4) 
  NameOfPoint Char(5) 
  EstablishedYear Char(4) 
  DrawSeqNumber Char(4) 
  SequenceNumber Char(1) 
  DateTimeOfChg Char(16) 
  NameOfOperator Char(10) 
  Origin Char(15) 
  Location Char(40) 
  MSL Integer 
  AGL Integer 
  EllipsoidHeight Integer 
  Freq Char(12) 
  WEF Char(10) 
  AFTN Logical 
  BaseNo Char(3) 
  Comment_1 Char(60) 
  Comment_2 Char(60) 
  Quality Char(9) 
  Crc_Id Char(8) 
  Crc_Pos Char(8) 
  Crc_Height Char(8) 
  Crc_Tot Char(8) 
  MSID Integer 
Data 
 
Point 124648.8227 582338.0683 
    Symbol (35,0,12)  
Point 124734.3581 582347.8450 
    Symbol (35,0,12) 
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BILAGA 8. 
 
Ett exempel på hur en SOF-fil med två ingående objekt ser ut. 
 
 
100DELIVERY DOCUMENT VERSION 01.00SOF 
101x_thr_ib.SOF        2001-03-29MIAOLS                         
220AERODROME DATA 
221ESIB_X_TEST         N 
300POINT DATA 
301ESIBTHR 07   20000000157E5CB8DN 
3022000-06-04  000000.0000N0000000.0000E0.00   ESIB:THR07    1A9 N  
303582338.0739N0124648.8238ECEF1F74B97.29  DFC3A615CS 
3046478506.1331323130.25363.310  96C2679E0.00   31D12C39 
300POINT DATA 
301ESIBTHR 25   200000001F5E5F24CN 
3022000-06-04  000000.0000N0000000.0000E0.00   ESIB:THR25    1A9 N  
303582347.8560N0124734.3620E73A94521101.55 66B93818CS 
3046478775.3901323883.12467.593  C31BE3300.00   31D12C39 
900DELIVERY DOCUMENT  00000015 
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BILAGA 9. 
 
Interface för en enkel användare. Den enkla användaren har verktygen skapa 
punkt eller polygon, men skillnaden är den att de objekten lagras i det grafiska 
lagret om användaren inte skapat ett eget skikt.  
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BILAGA 10. 
 
Interface för avancerad användare och administratör. 
 
 

 
 



  

 

 




