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Abstract

Förenklad felinformation på trafikinformationsutrustning

Simplified error reporting for trafic information
devices

Markus Granbom

This thesis lays the foundation of the future routines of effective error repotring for
traffic devices in the raiway sector.
If a device, for example a timetable display, stops working it is vital that the device is
fixed as fast as possible so that the travelers dont miss any important information.
The methods that are used today are old and not very effective. It can take time for
the repairmen to find the right device or locating the broken component. At the same
time he is supposed to maintain telephone contact with central control throughout
the whole session.
The need for a new, more effective, system is vital to make the whole repair pfocess
more effective and let the repairmen work without having to contact the central
control by phone.
I started this work by examining the possibilities of assigning every object with a
unique identifier (ID tag) that could be accessed by a manual scan device. The idea
was that the ID tag could holw information about the object and be obtained by
scanning the ID and get the information presented on a mobile device.
The work also included building a internet application that enabled the reader to see
and change the information on the ID tag.
The result was a database that stored information of different objects which could be
obtained by scanning the ID tag and presented by a internet application.
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Sammanfattning 
Den svenska järnvägen har varit under ständig debatt under en lång period i Sverige. Förseningar, 

trasiga vagnar, kontaktledningar, växlar mm har gjort att kraven på effektivitet blivit allt högre. 

När något fel inträffar på järnvägen är det väsentligt att reparationsprocessen går snabbt, från att 

felet upptäcks till att det avhjälpts. Det är även viktigt att dokumentation av arbetet kan ske på ett 

effektivt sätt för att kunna ge rimliga tidsplaner och för att kunna utvärdera och förebygga felet i 

efterhand. 

 

Dagens rutiner och system för felavhjälpning är komplicerat och långsamt. Underhållsarbete och 

reparationer utförs av upphandlade entreprenörer och återkoppling av arbete görs oftast i 

efterhand vilket gör att viktiga detaljer om arbetet går förlorat. Reparatören måste hela tiden ha 

telefonkontakt med Trafikverket som kontinuerligt uppdaterar arbetets staturs och ger 

preliminära tidsrapporter. Idag skrivs detta in manuellt av Trafikverket. 

 

Det skapas då ett behöv för ett effektivare system där entreprenör och reparatör på ett enklare 

sätt på plats kan rapportera arbetet och sammanställa detaljer. 

 

Syftet med examensarbetet är att lägga grunden för morgondagens system för underhållsarbeten, 

där reparatören på ett effektivt sätt på plats kan avrapportera underhållsarbete direkt till 

driftledningscentralen. För att lösa detta undersöks möjligheter med elektronisk ID-märkning. 

Vilka möjligheter kan denna teknik ge och hur skall dessa användas för att läsa de problem som 

Trafikverket önskar lösa? Vilken information skall ID-märkningen innehålla och hur skall den 

kunna kommas åt och hur skall den kombineras med de system som Trafikverket har idag? 

Arbetet omfattar nulägesstudier, intervjuer med ansvarig personal inom trafikledning och ledande 

företag inom ID-märkning. 

 

Resultatet av arbetet visar att det är möjligt att skapa ett system med ID-märkning för att i realtid 

kunna rapportera arbete och följa processen i realtid. En webbapplikation utvecklades av 

personal på Trafikverket ITC för att kunna återge information för användaren. Genom denna 

applikation kunde användaren se felrapporter och göra ändringar på dessa utefter angivna 

felbeskrivningar angivna av en administratör. 

 

Nyckelord: Felavhjälpning, RFID, webbapplikation, informationsdelning  
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1. Inledning 

Dagens transportsystem ställer stora krav på snabb och relevant information. För 

järnvägstransporter omfattas informationen bland annat av tidtabeller, information om tågtyp, 

spår, antal byten m.m. Tekniska lösningar med informationsskyltar, högtalarsystem, klockor mm 

förser resenären med information under hela resan. 

Ej fungerande informationsutrustningar kan förorsaka resenären betydande problem och det är 

därför viktigt att fel i sådana anläggningar kan åtgärdas snabbt. 

 

Dagens felavhjälpningsprocess kan grovt beskrivas på följande sätt1: 

1. Ett fel upptäcks i en utrustning på en järnvägsstation 

2. Personal på stationen kontaktar driftledningscentralen (DLC) som upprättar en felrapport 

i BASUN (Trafikverkets IT-system för hantering av trafikinformation vilket bland annat 

används av DLC för inrapportering av händelser) där man ger en kort information om 

anläggningstyp, felsymptom, objektets ungefärliga position samt en preliminär tidsram för 

åtgärdande av felet 

3. DLC vidareanmäler felet till ansvarig entreprenör. Underhållsentreprenören är 

upphandlad av Trafikverket 

4. Entreprenören skickar ut en reparatör till platsen 

5. Reparatören kommer till platsen, hittar den trasiga anläggningen, felsöker och vidtar 

nödvändiga reparationsåtgärder samt dokumenterar sitt arbete. 

6. När felet är avhjälpt ringer reparatören till DLC och anmäler detta. DLC ändrar ärendets 

status 

7. Entreprenören kompletterar felrapporten i 0felia, (Trafikverkets IT-system för att 

registrera fel och störningar på verkets järnvägsinfrastrukturanläggningar) och avslutar 

ärendet 

 

Reparatören eller entreprenören skall ha telefonkontakt med DLC under hela arbetet och arbeta 

utifrån en mall som Trafikverket tagit fram2 . Detta för att kunna följa ärendet och få uppdaterade 

tidsplaner om när felet kan vara avhjälpt. Det är framförallt steg 4, 5, och 6 som måste 

rapporteras. 

                                                 
1 Andersson, R. (2012) Trafikverkets Driftledningscentral (DLC), Trafikverket, Gävle (Muntlig information) 
2 Bilaga 1 
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Det är DLC som uppdaterar felrapporten utifrån dessa sju steg. Entreprenörens rapport skall 

bestå av information om själva arbetet. Rapporten sammanställs oftast i efterhand, vilket gör att 

detaljer om arbetet kan dröja. 

Den information som entreprenören skall ge till DLC via 0felia måste innehålla: 

 Verkligt fel (Förbestämda val) 

 Felbeskrivning (Fritext) 

 Verkligt fel (Förbestämda val) 

 Trolig orsak (Förbestämda val) 

 Orsaksbeskrivning (Fritext) 

 Åtgärd (Förbestämda val) 

 Åtgärdsbeskrivning (Fritext) 

Fritextfälten är till för att ge mer detaljerad information om arbetet. Varje val som kan göras med 

förbestämda val kan kompletteras med fritext. 

 

Detta system har ett antal nackdelar. Vid felanmälning på teleanläggningar tenderar 

felrapporterna att brista i detaljbeskrivning om reparationen. Det kan också dröja innan DLC får 

information från entreprenören att ett fel är åtgärdat3. Det är även svårt att hämta information 

om tidigare utfört arbete på samma utrustning, vilket kan göra det svårt att upptäcka systemfel 

eller annan viktig information som kan hjälpa reparatören. Det uppstår även svårigheter när det 

kommer till att planera underhåll och eventuell lagerföring av reservdelar. 

 

Det skapas då ett behov för en mera effektiv metod för att på plats, i realtid, kunna avrapportera 

vad man gör/har gjort, samtidigt som man kan få information om själva objektet till exempel om 

objektet har haft liknande fel tidigare och hur länge sedan det var. 

För att göra detta möjligt måste varje objekt få en unik identitet som kan nås med någon form av 

elektronisk märkning, en informationsbärare (tagg). Denna tagg skulle kunna innehålla 

information om 

1. Objekt-typ 

2. Modell 

3. Geografisk position 

4. Elektronisk identitet kopplad till Trafikverkets objektkataloger 

5. Annan relevant information som kan underlätta felsökning 

                                                 
3 Andersson, R. (2012) Trafikverkets Driftlednigscentral (DLC), Trafikverket, Gävle (Muntlig information) 
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Reparatören kan nu, med hjälp av 

någon typ av mobil läsutrustning, 

skanna objektet och erhålla denna 

information. Läsutrustningen är 

personligt knuten till reparatören 

och innehåller en systemklocka där 

tid och datum finns. Vid läsning 

lagras punkterna 1-4 samt 

informationen om tid och datum 

och reparatörens namn och 

kontaktinformation (arbetstelefon 

och företag) i reparatörens 

utrustning. Via en applikation i 

läsutrustningen kan nu reparatören 

komplettera informationen med 

felsymptom, verkligt fel och orsak samt datum 

och klockslag för arbetets avslutning. Informationen laddas sedan upp via ett användargränssnitt 

till Trafikverkets centrala system där DLC, i realtid, kan se all information om arbetet. På så sätt 

behöver inte entreprenören eller reparatören ständigt ringa in status via telefon under själva 

arbetet. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att lägga grunden för morgondagens system för underhållsarbeten, 

där reparatören på ett effektivt sätt på plats kan avrapportera underhållsarbete direkt till 

driftledningscentralen. De frågor som är väsentliga för att göra detta möjligt är: 

 Vilken typ av informationsbärare passar för denna typ av objekt? 

 Hur och med vad skall dessa läsas av? 

 Hur ska den unika identiteten utformas och hur skall den kopplas samman med 

Trafikverkets system? 

 Hur skall användargränssnittet utformas och hur skall det kommunicera med system 

innanför Trafikverkets brandväggar? 

 

 

Bild 1: Prototypmodell för felrapporteringssystemet 
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1.3 Metod 

En presentation om olika alternativ av informationsbärare och läsutrustningar kommer att göras. 

I förarbetet ingår en nulägesbeskrivning där Trafikverkets informationsstandarder, rutiner för 

felanmälning inom väg och järnväg samt relevanta projekt med elektronisk ID-märkning 

beskrivs. Även studier och lösningar utvecklade av andra företag, med anknytning till detta 

arbete, kommer att redovisas i korthet. 

Arbetet fortsätter sedan med utvärderingar av elektroniska identiteter utifrån Trafikverkets 

önskemål på informationsmängd, informationsdelning samt användargränssitt. 

Till min hjälp har jag experter inom Trafikverket som arbetar med felanmälning/koordinering av 

underhåll, IT-personal samt projektledare i Trafikverkets projekt RFID in Rail. 

Stöd finns också från konsulter i företaget EAN/GS1 som är det ledande företaget inom 

elektronisk ID-märkning med hjälp av streckkoder och elektroniska ID-taggar. Deras expertis 

ligger till grunden för den framtagna identitet som ska testas. 
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2. Bakgrund 

För att lösa de problem som Trafikverket har på detta område idag är det viktigt att se vilka 

tekniska möjligheter som finns. Det viktigaste är att se till att den tekniska lösningen som används 

går att tillämpa på ett praktiskt sätt och att det faktiskt löser de problem som uppdragsgivaren 

önskar lösa. Krav på säkerhet, användarvänlighet och effektivitet är tre exempel på vad som 

måste uppfyllas för att projektet skall anses som lyckat. 

 

2.1 Informationsbärare 

För att möjliggöra unika identiteter på olika objekt behövs det någon typ av informationsbärare. 

Det kan vara ett inplastat papper med information som fästs på baksidan av objektet, eller att 

informationen lagras i streckkoder eller i elektroniska RFID taggs. Följande avsnitt redovisar 

dessa två senaste alternativ. 

 

2.1.1 Streckkoder 

För att skapa en streckkod som kan avläsas med en scanner behöver du ett GS1 nummer, som 

beskrivits mer utförligt i avsnitt 2.2.1. Hur detta nummer ser ut beror på vilken typ av objekt du 

vill märka, hur mycket information du vill att koden ska innehålla samt vart i ditt system du vill 

att koden skall läsas av. De vanligaste typerna av streckkoder idag är EAN-Kod, GS1-128 samt 

ITF-144. 

 

2.1.1.1 EAN-Strekkod 

En av de mest vanliga informationsbärarna idag är EAN-streckkoden, som används flitigt i 

dagligvaruhandeln för pris –och artikelmärkning. Alla objekt som har ett unikt artikelnummer kan 

märkas med en EAN-kod, till exempel ytterförpackningar och lastpallar. Det GS1schema som 

vanligtvis utför EAN-koderna är av typen GTIN (Global Trade Identification Number).  

De två vanligast typerna av EAN-kod är EAN-13 eller EAN-8. Skillnaderna mellan dessa är hur 

många siffror de innehåller och därmed även hur stor plats streckkoden behöver på objektet. 

EAN-8 används således när platsen på förpackningen är begränsad. 

                                                 
4 GS1 (2012). GS1 systemet Guide till numrering och streckkodsmärkning, www.gs1.se (2012-05-27) 
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EAN-13 koder är uppbyggda av ett 13 siffrigt GTIN nummer som inkluderar företagsprefix, 

löpnummer samt kontrollsiffra. EAN-13 koder kan bara innehålla ett artikelnummer och har 

därmed en begränsad informationsmängd. Om den nödvändiga informationen behöver omfatta 

mer än artikelnummer bör en annan typ av kod eller informationsbärare användas5. GS1 

företagsprefix består av 6-9 siffror där de första två siffrorna betecknar vilket land 

företagsprefixet är utlämnat i. För Sverige är detta nummer 73. Löpnumret består av 3-6 siffror 

som möjliggör märkning av 1000 upp till 1 000 000 artiklar. Kontrollsiffran räknas ut med hjälp 

av riktlinjer som bestämts av GS16. 

 

2.1.1.2 GS1-128 

Streckkoden GS1-128 används mest på ytterförpackningar av olika slag, där behovet av mer 

utförlig information, till exempel kollinummer (SSCC), artikelnummer (GTIN), antal, 

batchnummer samt datum, är nödvändigt. För att skilja på informationen har GS-128 koden ett 

antal s.k. applikationsidentifierare (AI) som anger vilken typ av information som numret anger. 

AI är mellan 2-4 tecken och kan till exempel ange att informationen avser artikelnummer (01), 

bäst-före datum (15) eller batchnummer (10). En GS1-128 streckkod skulle då kunna se ut på 

detta sätt: 

 

 

 

 

 

En annan fördel med GS1-128 koden är att den kan innehålla både siffror och bokstäver. För att 

spara plats används dock sällan denna funktion7. 

 

2.1.1.3 ITF-14 

ITF-14 streckkoden är en kraftig streckkod som används för att märka ytterförpackningar med 

GTIN nummer. Fördelen med ITF-14 är att den har så hög toleransnivå att den kan tryckas 

direkt på wellpapp. I likhet med EAN streckkoden kan ITF-14 enbart innehålla GTIN nummer, 

                                                 
5 GS1 (2012).  EAN 13 och EAN 8, www.gs1.se (2012-05-27) 
6 GS1 (2012). GS1 systemet Guide till numrering och streckkodsmärkning, www.gs1.se (2012-05-27) 
7 GS1 (2012).  GS1-128, www.gs1.se (2012-05-30) 

Bild 2: Exempel på en GS1-128 streckkod 



7 
 

så den är endast lämplig för att märka förpackningar eller lastpallar som bara har den 

informationen8. 

 

2.1.1.4 GS1 DataBar 

GS1 DataBar är en familj av sju olika streckkoder som är anpassade för märkning av artiklar i 

olika situationer till exempel arbetsmiljö, informationsinnehåll, produkttyp eller utrymme på 

förpackning. DataBar är mer anpassningsbar än EAN streckkoden och kan ha samma 

informationsinnehåll som GS1-128. Syftet med DataBar är att möjliggöra effektivare 

internationell handel genom att ge effektiva och internationella standarder för spårning, kontroll 

av äkthet samt vikt, då detta inte är möjligt med EAN koder9. De sju olika streckkoderna som 

utgör GS1 DataBar är10: 

1. Omnidirectional Innehåller ett 14 siffrigt 

GTIN nummer, liknande EAN 

2. Stacked Omnidirectional Innehåller 

samma information som Omnidirectional 

3. Expanded Kan innehålla 74 siffror eller 41 

alfanumeriska tecken, alla GTIN och AI.  

4. Expanded Stacked variant av Expanded. 

Innehåller samma information 

Omidirectional och Stacked Omnidirectional 

innehåller samma information som en klassisk 

EAN-kod och kan användas för stora volymer 

men har den fördelen att de är mindre. Expanded 

och Expanded Stacked är nästa generations GS1-

128 streckkod då den kan innehålla samma 

information som GS1-128 koden kan. 

Alla dessa 4 koder är anpassade för att läsas vid 

utgångskassor av olika slag. 

De sista tre typerna, Truncated, Stacked och 

Limited är designade för förpackningar med lite 

plats. Dessa koder kan inte användas för stora volymer eller läsas av vid utgångskassor11. 

                                                 
8 GS1 (2012). ITF-14, www.gs1.se (2012-05-31) 
9
 GS1 (2012). GS1-DataBar, www.gs1.se (2012-05-30) 

10
 GS1 (2012). GS1-DataBar Streckkodsvarianter www.gs1.se (2012-05-30) 

Bild 3: De sju streckkoderna i familjen GS1 

DataBar 
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2.1.1.5 Data Matrix 

Data Matrix (datamatris) är en tvådimensionell streckkod som kan ha formen av en rektangel eller 

en kvadrat som är uppbyggd av mindre färgade punkter eller kvadrater.  

Datamatrisen är konstruerad med hjälp av två delar: 

 Finder Pattern Är den del av koden som definierar dess typ och gör 

att avläsaren kan identifiera symbolen som en datamatris 

 Data som lagras innanför finder pattern.  

Det maximala datat som kan lagras i en datamatris 2335 är alfanumeriska 

tecken eller 3116 siffror12. 

Det vanligaste sättet att koda data till datamatrisen är att använda standarden 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange), som är en 

metod för att koda tecken till binärkod. Fördelen med detta är att det möjliggör 

att data kan delas mellan digital utrustning då de flesta datorer stödjer ASCII-systemet för att 

behandla data. 

I likhet med streckkoden GS1-128 kan datamatrisen innehålla AI:s och dessa kan kodas enligt 

samma regler som GS1-128. En annan fördel är att datamatrisen kan etsas in direkt i 

metallföremål. 

 

För att läsa av en datamatris behövs det, till skillnad från vanliga streckkoder, en kamera som kan 

fånga data i två dimensioner. Då kameror inte innehåller speciellt mycket verktyg för att bearbeta 

koden skickas de avlästa strängarna till en extern informationsdatabas där de kan omkodas. För 

till exempel mobiltelefoner sker detta med hjälp av appar som kodar datasträngen och skickar den 

till informationsdatabasen via 3G där korrekt information hämtas och laddas tillbaka till telefonen 

i presenterbar form.  

 

2.1.2 RFID 

RFID står för Radio Frequency Identification och är en teknik som utnyttjar radiovågor för att 

överföra information. Idag används tekniken till passerkort, märkning av varor, spårning av 

material mm. Själva tekniken består av en s.k. tagg (chip) och en läsare. Taggen kan 

programmeras på önskat sätt för att innehålla relevant information och kan hela tiden uppdateras 

genom en central databas. Informationen på taggen läses av då en läsare kommer inom taggens 

                                                                                                                                                         
11 GS1 (2007) Introduction to GS1 DataBar, www.gs1.org (2012-05-30) 
12 GS1 (2010). GS1 DataMatrix Introduction and technical overview 

Bild 4: ”Finder 

Pattern ”och 

”Data Pattern” 

för en 2D 

DataMatrix 
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räckvidd och överförs då till ett datasystem. Räckvidden för taggen är framförallt beroende av tre 

faktorer: 

 Är RFID taggen passiv eller aktiv? 

 Vilken frekvens arbetar taggen inom? 

 Hur stor är RFID taggen? 

Skillnaden mellan en passiv och en aktiv RFID tagg är att den aktiva taggen har egen 

strömförsörjning i form av till exempel ett batteri. Taggen får då en starkare ström och kan skicka 

ut radiovågor med längre räckvidd. Aktiva taggar arbetar inom frekvensen 433 MHz och 2,45 

GHz. 

Passiva taggs har ingen egen strömförsörjning utan får sin ström genom magnetisk induktion från 

avläsaren. Detta gör att räckvidden blir sämre, men med ny teknik har räckvidden för passiva 

taggs utökats, framförallt genom att arbetsfrekvensen ökats. RFID-system som arbetar runt 

frekvensen 125 kHz kallas LF (Low frequency), system som arbetar vid 13,56 MHz kallas HF 

(High frequency) och system som arbetar vid 868 MHz kallas UHF (Ultra High frequency). Det 

finns även en till typ som kallas Long range RFID som arbetar vid frekvensen 2,45 GHz13. 

För passiva LF och HF taggar är avläsningsavståndet ungefär lika, ca 1 meter. För passiva UHF 

taggar är avståndet ca 3-10 meter och för Long Range (aktiv) är avståndet ca 10 meter. Aktiva 

taggar kan ha runt 100 meter avläsningsavstånd14. 

Till skillnad från traditionell avläsning, med till exempel streckkod, har RFID tekniken flera 

fördelar, till exempel15: 

 RFID taggen kan läsas av på längre avstånd 

 RFID taggen behöver inte vara synlig 

 Flera taggs kan läsas av samtidigt 

Själva taggen kan vara av två datatyper: Read/Write eller Read Only. Som namnen antyder har 

Read/Write taggar ett minne som kan skrivas om vid behov. Det här minnet kan användas för att 

lägga till ytterligare information om den märkta produkten. Minnet på de flesta taggar ligger 

mellan 256bit till 1Mbit. Minnet i Read Only-taggs kan inte skrivas över. Oftast är dessa av typen 

Read/Write men låses till en Read Only efter att den önskade informationen lagras. 

RFID taggs kan innehålla samma information som en streckkod eller DataMatrix, men det 

behövs lite bearbetning av informationen först. Detta görs via GS1-funktionen EPC URI som 

redovisas i nästa avsnitt. Man kan även utöka informationen med ett serienummer vilket gör att 

                                                 
13 Identsys (2012). RDIF basic, http://www.identsys.se (2012-04-20) 
14 Identsys (2012). RDIF basic, http://www.identsys.se (2012-04-20) 
15 GS1 (2012). Om RFID och EPC, www.gs1.se (2012-04-20) 
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alla objekt som märks med en RFID-tagg blir unikt. RFID-tekniken ger således den idag bästa 

möjligheten till att tilldela unika identiteter till alla objekt i en internationell standard. 

 

2.1.2.1 LF RFID 

Low Frequecy RFID har använts under ca 25 år och finns i många olika varianter, alla med sina 

unika egenskaper. De flesta taggs som arbetar vid denna frekvens är av typen passiv, vilket gör att 

deras livslängd är mycket lång. Den första LF-taggen togs i bruk år 1984 och fungerar än idag16. 

Då LF-taggar mestadels används för slutna system, till exempel access till byggnader, märkning av 

djur etc. så finns det få internationella standarder för tekniken. 

 

2.1.2.2 HF RFID 

High Frequency RFID är en relativt ny teknik och arbetar vid 13,56 MHz. Taggs som är av typen 

HF behöver en mindre magnetisk spole för att inducera spänning, vilket gör att RFID taggar kan 

göras mycket små. Till skillnad från LF RFID tags har HF tekniken fler internationella standards, 

ISO 15693 och ISO 14443, som är standarder för luftburen kommunikation mellan tagg och 

läsare. Fördelen med detta är att man som operatör kan välja de tags som passar bäst för sitt 

behov och man är inte bunden till en viss tillverkare eller modell. ISO 15693 är utvecklad för 

generella system till exempel bibliotek, logistik eller övrig produktmärkning. ISO 14443 är för 

system med hög säkerhet. Läsavståndet mellan tagg och läsutrustning är avsiktligt satt lågt för att 

förhindra att informationen kan avlyssnas. Den här typen av standard kan användas för 

passerkort. 

Eftersom HF RFID har fler internationella standards tilldelas varje tagg ett unikt chippnummer, 

en kod som programmeras in i chippet vid tillverkning och detta nummer är inte raderbart. 

HF-tekniken möjliggör även att flera taggs kan läsas av samtidigt, så kallad Anti Collission. Alla 

taggs inom läsbart område skickar sin information till läsaren som listar upp data från samtliga 

taggs17. 

 

2.1.2.3 UHF RFID 

Ultra High Frequency RFID är den senaste tekniken inom passiv RFID och är en direkt 

utveckling av HF RFID och bygger mestadels på samma ISO standards. Frekvensen för UHF i 

                                                 
16 Identsys (2012). RFID 125kHz, LF, Low Frequency, www.identsys.se (2012-04-20) 
17 Identsys (2012), RDIF 13,56MHz, HF, www.identsys.se (2012-04-23) 
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Europa är 868 MHz och i USA 915-956 MHz. Anledningen till detta är att frekvensen för GSM- 

teknologi i Europa sammanfaller med frekvensen i USA. Den mest använda standard för 

luftburen information för UFH är ISO 18000-6C. Företaget EAN/GS1 har med hjälp av ISO 

18000-6C utvecklat applikationer för informationsutbyte med UHF taggs för många olika 

områden. Deras applikationsstandard heter EPC Gen218. EPC står för Electronic Product Code och 

är ett unikt nummer som används för att identifiera ett specifikt objekt inom ett givet område. 

EPC innehåller information om vad objektet består av, vart det befinner sig, när det producerats 

etc19. 

 

2.1.2.4 Long Range RFID 

Long range RFID, som arbetar vid 2,45GHz, uppfanns i Sverige på 70-talet av professor Bengt 

Henoch på KTH. Ett annat namn på tekniken är MW RFID (Microwave RFID) och används 

framförallt till att identifiera utomhusobjekt i rörelse, till exempel bilar. Läsavståndet för MW 

RFID är ca 10 meter. Taggarna för MW RFID är oftast aktiva och kan, om man önskar, sända 

vågor i LF och MW samtidigt. Anledningen till detta är att långa läsavstånd ibland kan vara en 

nackdel. Då läsobjektet oftast är i rörelse har MW RFID en mycket kort avläsningstid vilket 

medför att minnet på taggen är begränsat20.  

 

2.2 Informationsinnehåll 

När informationsbäraren är bestämd utifrån de informationskrav och arbetsmiljö man har måste 

man definiera vilken typ av information som informationsbäraren skall innehålla. 

Företaget GS1, tidigare EAN, är världsledande på detta område och det är således deras metoder 

och standarder som används. 

Beroende på vilken typ av objekt man vill märka och vilken typ av information som skall lagras 

har GS1 utvecklat ett antal förbestämda scheman för detta. Dessa redovisas i detta avsnitt. 

 

2.2.1 GS1 Nummer 

För att kunna märka objekt för identifiering krävs det ett GS1-nummer. Detta nummer byggs 

upp med hjälp av företagsprefix, som användaren prenumererar på, GS1-schema samt 

                                                 
18 Identsys (2012). RFID 868MHz – Långt läsavstånd och prisvärda tags, www.identsys.se (2012-04-23) 
19 GS1 (2007). Electronic Product Code (EPC): An Overview 
20 Identsys (2012). RFID 2,45 GHz, Long Distance, www.identsys.se  (2012-05-21) 
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kontrollsiffra. Utifrån detta nummer kan man konstruera informationsbärare i form av 

streckkoder, data-matrix eller RFID-tagg21. Vilken typ av informationsbärare som passar beror på 

vart avläsningen skall ske, hur mycket information som skall lagras samt i vilken typ av miljö som 

det märkta objektet befinner sig i, som beskrivs i förra avsnittet. 

För att underlätta märkning av objekt har GS1 delat upp applikationen i 10 olika kategorier (GS1- 

scheman)22: 

 GTIN (Global Trade Item Number). Används för handelsobjekt (Artikelnummer) 

 SSCC (Serial Shipping Container Code). Används för ge ett unikt nummer till 

transportobjekt, till exempel en container eller en lastpall. 

 GLN (Global Location Number). Används för att ge en identitet till en fysisk plats, till 

exempel en byggnad eller ett rum. 

 GRAI (Global Returnable Asset). Används för att märka varor inom en stängd kedja, till 

exempel transportbackar eller uthyrningsobjekt. 

 GIAI (Global Individual Asset Identifier). Används för att märka materiella tillgångar, till 

exempel elektronisk utrustning eller fordon. 

 GSRN (Global Service Relation Number). Används för att märka en servicerelation, till 

exempel ett passerkort. 

 GDTI (Global Document Type Identifier). Används för att märka specifika dokument. 

 GID (General Identifier). Används för att märka objekt som inte definierats i EPC Ge2- 

standarden. 

 USDOD (US Department of Defence Identifier). Används av USA’s försvars-

departement 

 ADI (Aerospace and Defence Identifier). Används av flygvapnet. 

Vilket schema man använder beror alltså på vilken typ av objekt man önskar märka. Förutom 

objekt i schemana, GID, DOD samt ADI, måste objekten ha GS1’s företagsprefix som tilldelas 

av GS1. Beroende på valt schema kan fler märkningar tillkomma. 

 

Beroende på informationsbärare kan ett eller flera scheman användas och vilket man väljer är helt 

upp till användaren. Det är dock ett antal faktorer som anger vilken typ av informationsbärare 

som passar bäst för olika ändamål23: 

                                                 
21 GS1 (2012). GS1-systemet. Guide till numrering och streckkodsmärkning 
22 GS1 (2011). GS1 EPC Tag Data Standard version 1.6 
23 GS1 (2012). Kom igång med streckkodsmärkning, www.gs1.se (2012-07-14) 
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 Om objektet enbart behöver innehålla ett artikelnummer, till exempel ett GTIN-14, för 

att avläsas i en utgångskassa kan man använda vanliga EAN streckkoder 

 Om objektet behöver innehålla mer utförlig information förutom GTIN, till exempel 

tillverkningsdatum, bäst-före datum, kollinummer eller vikt kan man välja mellan 

streckkoder GS1-128, GS1 DataBar, DataMatrix eller RFID-tagg 

 Om det märkta objektet skall placeras utomhus eller i mer extrema miljöer bör man 

använda DataMatrix eller RFID-tagg 

 Om informationen skall tryckas direkt på wellpapp eller andra ytterförpackningar som 

förvaras i lager kan ITF-14 vara ett bra val 

 

2.2.2 EPC URI 

EPC URI är en datasträng som möjliggör 

överföring av GS1 nummer till 

EPC/RFID kod för lagring på RFID- 

taggs24. För varje GS1-kod finns det en 

motsvarande EPC. Bild 5 visar hur 

relationen mellan GS1-koder och EPC 

ser ut. Beroende på vilket schema man 

använder, som beror på vilken typ av 

objekt man vill märka, ser EPC URI lite 

olika ut. De delar som är gemensamt är i 

början av datasträngen, som har följande 

utseende: urn:epc:id:schema:företagsprefix, där 

företagsprefixet definierats i föregående 

avsnitt. Sist i datasträngen finns ett unikt 

serienummer, som har olika beteckning 

beroende på valt schema. 

Det som skiljer informationen åt när 

man väljer att använda RFID-taggs är att 

man får möjligheten att tilldela unika serienummer till varje märkt objekt. Objekt som i 

streckkoder enbart kan märkas med vanliga GTIN-nummer får nu en mer unik identifiering, 

                                                 
24 GS1 (2011). GS1 EPC Tag Data Standard version 1.6 

Bild 5: Relation mellan GS1 nummer och EPC 
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SGTIN (Serialized GTIN), som innehåller GTIN-information utökad med serienummer. Detta 

tillägg fungerar även på andra GS1-scheman. 

För objekt av typen SGTIN har datasträngen följande utseende: 

urn:epc:id:sgtin:CompanyPrefix.IthemReference.SerieNummer där IthemReference betecknar typ av objekt 

och bestäms av ägaren till objektet och serienumret är den unika identiteten på objektet. 

För SSCC objekt ser datasträngen ut så här: 

urn:epc:id:sgtin:CompanyPrefix.SerialReference där SerialReference bestäms av logistikföretaget. 

 

2.3 Informationsdelning 

Nästa steg i processen är att göra informationen tillgänglig. Det kan vara för interna system, till 

exempel slutna system som affärer eller lager. Det kan även vara offentliga system med 

information som kan kommas åt genom mobil läsutrustning. Oavsett hur informationen skall 

delas behövs det databaser och standarder för hur informationsdelningen skall gå till. Det är två 

frågor som är viktiga: Vad ska delas och hur skall informationen kommas åt? Oavsett om 

systemet är avgränsat eller offentligt är det viktigt att relevant information kan delas på ett säkert 

och effektivt sätt. För offentliga system, varav ett beskrivs i avsnitt 2.7.3, delas information via en 

extern databas där alla parter gått med på att tillhandahålla informationen för åtkomst via 

internetapplikationer. 

 

2.3.1 EPCIS 

EPCIS står för EPC Information Service och är utvecklat av EAN/GS1 för att dela EPC/RFID- 

relaterad information mellan berörda områden. Systemet är således begränsat. EPCIS är utvecklat 

för RFID system och innehåller flera olika delar. Längst ned i ordningen finns RFID-taggen och 

olika gränssnitt behövs för att överföra informationen till nästa del i systemet där EPCIS är den 

högsta instansen. De olika delarna i systemet gör följande25: 

 Reader Läser av alla taggs inom läsavståndet. 

 Reader Protocoll Interface Levererar rådata från läsaren och vidarebefordrar till nästa steg. 

Informationen är av typen Läsare X såg EPCdata A vid tidpunkt T. 

 Filtering and Collection levererar filtrerad information till nästa steg. Överlappande och 

dubbel information filtreras bort, allt enligt villkor som definieras i EPCIS Capturing 

                                                 
25 GS1 (2007). EPC Information Services (EPCIS) Version 1.0.1 Specification 
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Application. Information i detta steg är av typen: En läsare L. passerade följande mellan 

tidpunkterna T1 och T2. 

 EPCIS Capturing Application övervakar de lägre delarna i systemet och kommunicerar med 

andra informationskällor som är involverade i processen. EPCIS Capturing Application 

förstår processer där EPCIS datainsamling föregår. Det kan handla om komplexa system 

där många olika filtreringar behövs. De kan också vara simpla och bara involvera ett filter. 

 EPCIS Interfaces utgör gränssnittet där insamlat data av EPCIS levereras vidare till företag 

eller entreprenörer. De parter som är med i systemet får information om de delar som är 

relevant för dem. 

 EPCIS Accessing Application är ansvarig för övergripande processer i företagets 

affärssystem, till exempel 

lager, transport och leverans, 

historiska data o.s.v. 

 EPCIS-enabled Repository 

lagrar EPCIS data som 

genererats av EPCIS 

Capturing Applications och 

gör informationen tillgänglig 

för senare åtkomst med 

hjälp av EPCIS Accessing 

Applications. 

 Partner Application är system 

från enskilda parter som 

utför samma arbete som 

EPCIS Accessing 

Application, fast utanför 

partnerns nät. Applikationen 

kan ges behörighet till delar 

inom EPCIS nätverket. 

 ONS är en nättjänst som 

används för att söka efter 

data lagrat i EPCIS Repository. ONS möjliggör sökande efter EPC-data för de parter som 

definierat objektet. 

 

Bild 6: Hierarkin inom EPCIS systemet 
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När man lägger till en RFID-tagg är det alltså viktigt att all data på taggen definieras på rätt sätt. 

Det är framförallt fyra dimensioner som EPCIS arbetar med: 

 Objektet (Vad?) 

 Tid och datum (När?) 

 Fysisk plats (Var?) 

 Affärssammanhang (Varför?) 

Dimensionen vad definieras av EPC-scheman som beskrivits i början av kapitlet och bestäms av 

ägaren av objektet.  

Definitionerna av dimensionerna var och varför görs med hjälp av s.k. Vocabularys. Det finns två 

typer av vocabularys, standard och användardefinierat. 

Standard Vocabularys bestäms mellan de inblandade parterna i affärssammanhanget och 

EPCglobal. Dimensionen varför är av typen standard då denna dimension beskriver affärssteg och 

relationer mellan berörda parter. Protokoll som kan vara involverade i denna dimension är 

BuisnessStepID och DispositionID. 

BuisnessStepID är ett protokoll som hanterar olika steg i en affärsprocess, till exempel 

tillverkning eller transport. BuisnessStepID specificerar verksamheten inom ramen för händelsen: 

Vilket affärssteg ägde rum som orsakade händelsen som iakttagits? 

DispositionID är ett protokoll som anger den aktuella statusen för ett objekt, till exempel till salu, 

slutsålt, på väg att levereras. Statusen på ett objekt i DispositionID hålls konstant tills en annan 

händelse genererar en förändring. Andra händelser som inträffar parallellt men som inte påverkar 

objektet i fråga har ingen inverkan på objektets status26. 

 

User Vocabulary definieras av enskilda organisationer. Protokoll som är av denna typ är de som 

redovisats i början på detta kapitel. 

Dimensionen var är av typen user vocabulary och kan använda sig av protokoll som 

PhysicalReaderID, LogicalReaderID, ReadPointID samt BuisnessLocationID. 

PhysicalReaderID är av typen primitiv, vilket menas att de inte ingår i EPCIS systemet. Detta 

protokoll representerar en identitet på en informationskälla som redovisar ett resultat av en 

avläsning av EPC, till exempel en RFID läsare. 

LogicalReaderID är också av typen primitiv. Detta protokoll är en identitet som är resultatet av 

en EPC-avläsning, oberoende av vilken typ av utrustning som har använts för att göra 

avläsningen. 

                                                 
26 GS1 (2007). EPC Information Services (EPCIS) Version 1.0.1 Specification 
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ReadPointID är av typen true som ingår i EPCIS systemet. Detta protokoll anger en läspunkt 

som identifierar den mest specifika plats där en EPCIS händelse ägde rum. Dessa läspunkter 

definieras i EPCIS Capturing Application. ReadPontID är konstruerat för att ge information som 

hur och när en EPCIS händelse är upptäckt. 

BuisnessLocationID är också av typen true. Protokollet anger en Buisness Location som är en 

unik position där ett objekt antas befinna sig i en EPCIS-process tills det rapporteras befinna på 

en annan position27 av en annan relaterad EPCIS-händelse. 

 

EPCIS-systemet organiseras av lager som har olika funktioner i EPSIS ramverket. Dessa är28: 

 Abstract Data Model Layer som specificerar strukturen av EPCIS-data. Lagret utgör 

grunderna för att definiera data i Data definition layer 

 Data Definition Layer som specificerar vilken typ av data som utbyts i EPCIS, vilken 

struktur det har och vad den betyder. All data som definieras i detta lager följer de 

riktlinjer som angetts i Abstract data model layer. 

 Service Layer som definierar de grässnitt och tjänster som kunder inom EPCIS använder. 

 

2.3.1.1 Säkerhet och behörighet i EPCIS 

Frågor som rör säkerhet och behörighet i EPC-nätverket hanteras av EPCIS-systemet och kan 

skräddarsys för varje enskild situation. Det är Service Layer som hanterar behörighet och 

säkerhetsfrågor när det kommer till att begära information som finns lagrad i EPCIS systemet. I 

servicelagret finns det tre gränssnitt som är viktiga29: 

 Capture Interface 

 Query Control Interface 

 Query Callback Interface 

Gränssnittet capture hämtar all information om en EPCIS-händelse, till exempel EPC, tid för 

händelsen etc. Capture returnerar inga data utan måste användas tillsammans med andra 

gränssnitt. 

Query Control Interface arbetar tillsammans med EPCIS Accessing Application och definierar 

medel för EPCIS Accessing Application och handelspartner att få information on EPC-

händelser. Det möjliggör för EPCIS Accessing Application att erhålla uppgifter efter förfrågan 

                                                 
27 GS1 (2007). EPC Information Services (EPCIS) Version 1.0.1 Specification 
28 GS1 (2007). EPC Information Services (EPCIS) Version 1.0.1 Specification 
29 GS1 (2007). EPC Information Services (EPCIS) Version 1.0.1 Specification 
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(on-demand) samt ange prenumerationer för framtida händelser. Resultatet från prenumerationer 

hanteras av Query Callback Interface. 

Query Control Interface verifierar kundernas äkthet för att kunna dela ut behörighet till dem. 

Genom ett antal kommandon kan man begränsa en kunds tillgång till information. Kundens 

identitet definierar hur mycket information han kan begära från en EPCIS-händelse. 

Med hjälp av kommandon i Query Control Interface kan till exempel göras enligt följande: 

 Query Control kan helt vägra ta emot kundens förfrågan 

 Matcha företagsprefix för att se till att kundens förfrågan enbart returnerar den 

information som kunden har rättigheter till. Detta används då kunden begär alla EPCIS- 

händelser inom ett visst tidsintervall, vilket genererar att händelser som kunden inte har 

behörighet till måste sorteras bort 

 När förfrågan handlar om en fysisk plats kan Query Control returnera mindre detaljerad 

information 

 Query Control kan dölja delar av den returnerade informationen genom att blockera vissa 

kommandon i kundens förfrågan 

Ett problem som uppstår med dessa operationer är att kunden i princip kan begära obegränsat 

antal data. Om kunden till exempel begär att se händelser under ett visst tidsintervall kan 

resultatet generera hur många resultat som helst. För att lösa detta har EPCIS implementerar ett 

kommando som heter QueryTooLarge, som indikerar att en kundförfrågan genererar fler resultat än 

tjänsten är villig att presentera. Om kunden får detta meddelande är det en ledtråd att kunden 

behöver specificera sina sökalternativ. 

EPCIS tjänster kan också användas till begränsa vilka typer av frågor som skall behandlas. Detta 

för att undvika frågor som förbrukar mer resurser (till exempel tid) än vad EPCIS är beredd att 

satsa. Kommandot för att förhindra detta heter QueryTooComplex. Detta felmeddelande betyder att 

frågan är av en typ som EPCIS inte vill behandla. 

 

EPCIS Query Control Interface möjliggör för kunder att begära data från EPCIS händelser. Data 

kan begäras on-demand eller som kontinuerliga förfrågningar via prenumerationsfunktionen 

subscribe. Funktionen subscribe hanteras av Query Callback Interface och försäkrar att kunden 

enbart behöver ange sökparametrarna en gång. Kunder som använder subscribe-metoden 

registrerar sig som prenumeranter till en viss typ av EPCIS information. Det kan till exempel vara 

händelser med ett visst företagsprefix eller händelser som inträffar vid en specifik plats. Genom 

information lagrat i subscriptionID verifieras att kunden har rätt att se informationen. 
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2.3.2 Trafikverkets Baninformationssystem 

Trafikverkets informationsdatabas för banobjekt heter BIS. BIS utvecklades då Banverket 

bildades 1988 och utvecklades för att få en bättre och mer detaljerad bild av bananläggningarna. 

Alla objekt inom järnvägssektorn finns redovisade i denna databas. BIS används för att lagra och 

hämta information från det svenska järnvägsnätet. All tänkbar data som rör järnvägsanläggningar 

finns angivet i BIS, till exempel anläggningstyp, position och annan relevant information. BIS 

ligger till grund för övriga system inom järnvägen för att möjliggöra kontroll av händelser och 

planering av aktiviteter, till exempel underhåll30. 

För att underlätta sökning i systemet delar BIS upp anläggningarna i olika typer där objekten 

dynamiska skyltar, som är mest relevant för detta examensarbete, ligger under kategorin 

teleanläggningar. Övriga anläggningstyper under denna 

kategori är detektorer i spår för att upptäcka fel på 

fordon, t.ex. varmgångar i lager, RFID-detektorer för 

”detektering” av passerande fordon, telefoner, 

högtalarsystem samt klockor. 

Sökningar kan göras för plats, anläggningstyp, 

sträckor eller förbindelser. En sökning på 

teleanläggningar i Falun ger följande resultat (Bild 7). 

Mer utförlig information om objektet redovisas i ett 

separat fönster och omfattar information om 

objektets typ, modell, placering, installationsdatum, 

IP-adress (om sådan existerar för objektet) samt 

märkning. 

Märkningen är ett pågående projekt där man ger 

objekten en individuell identitet utifrån objektets typ 

och placering. Detta system går ut på att 

anläggningstypen listas först representerad av två 

bokstäver, IS för skylt, HT för högtalare och U för 

klockor. 

Efter det placeras två kontrollsiffror och sist 

beteckningen för den region objektet finns på. 

Varje objekt i BIS har även ett unikt objektnummer, 

                                                 
30 Trafikverket (2012). BIS - Ban Informations System, www.jarnvagsskolan.se (2012-06-01) 

Bild 7: Översiktstabell för Teleanläggningar i Falun 

            Undre: Detaljerad information om objekt 

 



20 
 

som används om man önskar söka objekt på individnivå. Dynamisk skylt nummer 2 ligger i 

Falun, medan nummer 1 ligger i Borlänge osv. 

 

2.3.3 0felia 

0felia är Trafikverkets verktyg för att registrera de reparationer/underhåll som gjorts av 

entreprenörer eller felavhjälpare. I 0felia lagras de felrapporter som skrivits av 

underhållsentreprenörer och innehåller information om verkligt fel, möjlig orsak samt åtgärd för 

det aktuella objektet. Dessa fakta återges genom förvalda felsymptom samt detaljerad information 

i fritext. Information om objektet, till exempel typ, plats, modell hämtas från systemet BIS31. 

Den information som skall redovisas till Trafikverkets driftledningscentral av reparatören 

innefattar32: 

 Tidpunkt då reparatören åker till platsen 

 Tidpunkt då arbetet påbörjas, kompletterad med en preliminär tidsplan 

 När felsökningen är klar och själva felet har börjat åtgärdats 

 När felet är avhjälpt 

Återrapportering till Trafikverket görs via en blankett som finns i bilaga 2. Resultatet av 

felsökningen skall sedan skrivas in manuellt i 0felia. 

 

Ett av 0felia:s viktigaste syften är att göra det möjligt att föra statistik över anläggningsfel och 

analysera dessa. Detta gör det möjligt att33: 

 Underlätta för budgetering genom information om fel och tågförseningar 

 Planera underhåll 

 Föra detaljerad statistik 

 Utreda återkommande felorsaker 

 

 

 

 

                                                 
31 Trafikverket (2012) 0felia, www.trafikverket.se (2012-06-01) 
32 Törne, B. (2011). Användarhandledning för återrapportering i 0felia. Trafikverket 
33 Trafikverket (2012) 0felia, www.trafikverket.se (2012-06-01) 
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2.4 Informationsfångst och avläsning 

All relevant information som lagrats och gjorts tillgänglig måste kunna presenteras på ett lämpligt 

sätt för användaren. Om informationen finns lagrad i en streckkod eller RFID tagg måste denna 

avläsas på något sätt och informationen kunna presenteras. 

Då streckkoder är den idag vanligaste standarden för informationslagring är utbudet av läsare 

mycket stort. Många streckkodsläsare klarar även av att läsa flera typer av streckkoder, 

datamatriser och DataBar. Möjligheten finns även att använda mobiltelefoner som avläsare för 

streckkoder och datamatriser. 

 

För RFID ser situationen lite annorlunda ut, då avläsning av en RFID-tagg sker via magnetisk 

induktion. Utbudet av RFID-läsare är mindre än för streckkodsläsare och läsavståndet varierar 

mycket. I likhet med streckkodsläsarna kan RFID-läsarna vara både handhållna och stationära där 

de stationära har längst läsavstånd. Handhållna läsare kan se lite olika ut beroende på behov. 

Vanligt är att man har en extern antenn ansluten till en dator via bluetooth eller USB, men man 

kan även använda speciella handdatorer. Dessa handdatorer har en inbyggd RFID antenn och 

tangentbord med en skärm på runt 7 tum. Dessa kostar mellan 10- och 20 000 kr34. 

För externa RFID-antenner finns det typer i varierande pris och storlek. Till dessa behövs även 

utrustning där man kan få resultatet presenterat, till exempel en dator, mobiltelefon eller 

tabletPC. 

 

2.5 Presentation av information 

Resultatet av avläsningen måste kunna presenteras på ett passande sätt. Det måste gå att tyda 

informationen och det måste vara lätt att erhålla den. Det måste även vara lätt att på plats ändra 

på informationen om detta är nödvändigt. 

Följande avsnitt kommer presentera vilka mobila läsutrustningar som finns och lista deras för och 

nackdelar. 

 

De mest relevanta mobila läsutrustningarna som finns idag är mobiltelefoner, tabletPC, 

handdatorer samt bärbara PCs. 

Fördelarna med mobiltelefoner och handdatorer är att de inte behöver extern antenn för att läsa 

1D eller 2D streckkoder och handdatorer kan även läsa RFID-taggs. De är lätta att ha med sig 

                                                 
34 Streckkodsystem AB (2012). RFID handdatorer, www.streckkod.se (2012-06-03) 
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och kan ha ständig internetuppkoppling. De flesta mobiltelefoner och handdatorer har 

touchscreen och handdatorer har oftast också en knapparats. 

Nackdelen med dessa utrustningar är skärmstorleken. Varken mobiltelefoner eller handdatorer 

har en skärm som är större än 7 tum, vilket gör att det blir svårt att få en överblick av 

informationen. Det försvårar även möjligheterna att ändra informationen då varken 

mobiltelefoner eller handdatorer är konstruerade för att skriva längre texter på kort tid. 

 

TabletPCs, i synnerhet iPad, har en större skärm och möjligheter till ständig internetuppkoppling. 

De har även kamera med möjligheter att läsa 1D och 2D koder. Önskar man läsa av RFID koder 

behövs en extern antenn. 

Här är nackdelen avsaknaden av ett tangentbord. Touchtangentbord är inte designat för att skriva 

längre texter. 

 

Bärbara datorer finns i många olika storlekar och vikter. Skärmstorlek kan variera mellan 10 till 25 

tum. Bärbara datorer kan ha ständig uppkoppling till internet men kan varken läsa 1D, 2D eller 

RFID utan extern antenn. 

Fördelen med bärbara datorer är att de är konstruerade för att skriva på. Ett fysiskt tangentbord 

gör det enkelt att skriva fritext. Valet av skärmstorlek kan göras utifrån de krav på 

användarvänlighet som finns. 

 

2.6 Användargränssnitt 

När valet av utrustning för presentation görs måste man välja på vilket sätt informationen skall 

visas för användaren. Om användaren även ska få möjligheter att ändra eller lägga till information 

måste detta kunna göras via utrustningen. Då tillkommer två viktiga frågor: 

1. Hur skall användargränssnittet se ut? 

2. Hur skall uppkopplingen mot centrala system se ut? 

Det som kanske är allra viktigast är att användargränssnittet blir så användarvänligt som möjligt, 

att all nödvändig information presenteras i den form som användaren är van, att det ska gå lätt att 

ändra eller lägga till information samt att det ska gå snabbt att lära sig. Det måste även vara lätt att 

installera eventuell programvara i utrustningen. 

Hur uppkoppling mot centrala system skall utformas ställer stora krav på säkerhet. Inga 

obehöriga skall kunna komma åt informationen och det skall gå att se vilka som har hämtat och 

eventuellt ändrat information. 
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Då man inte på förhand vet vilken typ av utrustning (mobil, tabletPC, miniPC eller handdator) 

som skall användas är det svårt att konstruera speciella applikationer till dessa då de arbetar med 

olika plattformar (Apple, Microsoft, Android mfl). 

Lösningen på detta kan vara att skapa en lösning som använder en webbläsare. På så sätt får man 

en lösning som är oberoende av plattform och kräver inga klientinstallationer på utrustningarna. 

Det underlättar även central administration vilket gör det enklare att kontrollera behörigheter för 

externa företag, till exempel entreprenörer som utför servicearbete35. 

Användargränssnittet kan då konstrueras med samma verktyg som man gör webbsidor med, det 

vill säga HTML och JavaScript. För att göra gränssnittet snabbare kan man även använda de 

inbyggda funktioner som erbjuds inom HTML5, till exempel LocalStorage, GeoLocation och 

asp.net. 

 

2.6.1 HTML5 LocalStorage 

För att göra webbapplikationer snabbare behövs det verktyg för att föra över vissa data till 

användarens webbläsare så att de kan kommas åt utan att behöva kontakta webbservern mer än 

en gång. 

Den första lösningen på detta problem var att inkludera s.k. cookies för att lagra små mängder 

information. Denna lösning har dock nackdelar, till exempel36: 

 Cookies saktar ned webbapplikationen då de skickas varje gång en ny begäran görs 

 Cookies sänder okrypterat data hela tiden 

 Cookies kan bara lagra ca 4 KB information 

 

HTML LocalStorage möjliggör lagring av större datamängder direkt på användarens webbklient. I 

likhet med cookies finns dessa data kvar i datorn även om webbklienten stängs ned, men data 

som lagras i localstorage sänder, till skillnad från cookies, inga data tillbaka till webbservern om 

inte användaren gör det manuellt37. 

 

2.6.2 GeoLocation 

HTML5 GeoLocation är ett verktyg för att hämta positioner för användare utifrån GPS, IP-

adress, WiFi etc. De användare som godkänt applikationen kan spåras i realtid via externa 

                                                 
35 Bemersjö, L. (2012) Trafikverket IT, Trafikverket, Borlänge (Muntlig information) 
36 Pilgrim, M. (2012) Dive into HTML5, http://diveintohtml5.info/index.html (2012-06-04) 
37 Pilgrim, M. (2012) Dive into HTML5, http://diveintohtml5.info/index.html (2012-06-04) 
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internetapplikationer. Genom att skapa speciella positionsobjekt och tilldela dessa relevant 

information kan man som användare komma åt informationen genom att anropa objektet via 

olika kommandon. 

Den aktuella positionen anges i standarden WGS84 (World Geodetic System) som består av 

longitud -och latitud-koordinater. 

 

2.6.3 Asp.net mvc 

Asp.net mvc är ett programmeringsspråk utvecklat av Microsoft. Mvc står för Model View 

Controller och språket används framförallt när man önskar programmera en webbapplikation. 

Modellerna i asp.net är den del som hanterar data mellan applikationen och databasen, till 

exempel anrop som att hämta data till applikationen, ändra det och lagra det på databasen igen38. 

Oftast används en Windows SQL-server tillsammans med webbapplikationer kodade i asp.net.  

Views (Vyerna) är den del av asp.net som hanterar användargränssnittet. Oftast renderas vyerna 

utefter hur innehållet i databasen ser ut. Vyerna kan innehålla produktlistor, programfunktioner, 

bilder och liknande39. 

Controllers är den största delen i asp.net. Det är controllern som hanterar alla interaktioner 

mellan användaren och applikationen och renderar de vyer som korresponderar med de val som 

användaren har gjort. Controllern arbetar också med modellen i asp.net och möjliggör att 

användaren kan ändra information i databasen via användargränssnittet i applikationen40. 

 

2.7 Övrig forskning och projekt 

Elektronisk ID och informationsdelning är i ständig utveckling och projekt utförs på många 

företag och statliga verk. 

Detta avsnitt beskriver i korthet tre projekt vars resultat och teori är av intresse för detta arbete. 

 

                                                 
38 Microsoft (2009). Asp.net mvc overview, http://www.asp.net (2013-03-07) 
39 Microsoft (2009). Asp.net mvc overview, http://www.asp.net (2013-03-07) 
40 Microsoft (2009). Asp.net mvc overview, http://www.asp.net (2013-03-07) 
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2.7.1 RFID inom den svenska järnvägen 

Trafikverket påbörjade 2009 ett projekt med RFID inom godstrafiken i Sverige. Då 60-70% av 

godsvagnarna kommer från ett annat europeiskt land sågs ett behov av en europeisk standard för 

RFID och informationsutbyte41. 

En förstudie genomfördes år 2009 med kraven att systemet skulle: 

 Klara hastigheter över 160 km/h 

 Ha öppna standarder (EU standard/TSI) 

 Vara lätt att underhålla 

 Vara robusta 

 Vara användbart i andra transportslag (Intermodala) 

 Ha ett flertal leverantörer 

 Vara konkurrenskraftiga 

Godsvagnar förses med två vänstermonterade taggar på 0,5 till 1,1 meters höjd och fasta avläsare 

placeras på strategiska platser längs spåret. Projektet använder luftprotokollet ISO 18000-6C för 

RFID med ultrahög frekvens. Platser som anses strategiskt lämpliga för utplacering av RFID- 

detektorer är bangårdar, hamnar, terminaler m.fl. Förhoppningen är att skapa ett nätverk av 

RFID-detektorer i hela landet till år 2015.  

 

Det finns även goda möjligheter att kombinera RFID-information med övriga tekniker. Genom 

att kombinera RFID med till exempel GPS kan man få en i realtid detaljerad information på varje 

enskilt fordon. Även för vagnunderhåll innebär RFID en förbättring. Detektorer för mätning av 

till exempel värmeutveckling, vibrationer och axelbredd hos godsvagnar finns redan placerade i 

spåret på strategiska platser och genom att kombinera denna teknik med RFID-märkning går det 

                                                 
41 Andersson, L & Ivansson, G. (2011) Trafikverket. Swedish Railway Administration, GS1 

Bild 8: Godsvagn med vänstermonterad RFID tagg 
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att identifiera exakt vilken vagn som har fått mätvärdena från de övriga detektorerna. På så sätt 

effektiviseras felsökning och underhåll för de tågföretag som använder vagnarna. 

Projektet förväntas även ge fördelar till samtliga inblandade parter. För Trafikverket innebär 

RFID-systemet att mätvärden och detektorinformation kan kopplas till rätt vagn, vilket förenklar 

underhåll för godsvagnar och spår, trafikstörningar minskar och vagnsammansättning blir enklare 

att förmedla till andra parter. För järnvägsföretagen innebär RFID ökade möjligheter att spåra 

fordon, minskade underhållskostnader för fordon samt effektivare rangering av godsvagnar. För 

transportköparen medför RFID att intermodala transporter stöds och kan spåras på ett enkelt 

sätt, planering vid lastning och lossning blir effektivare samt att leveranstid kan beräknas på ett 

mer exakt sätt. På sikt innebär även ett RFID-system att befintliga vagnar utnyttjas på ett 

effektivare sätt och på så sätt minskar transportkostnader och miljöpåverkan blir mindre. 

 

2.7.2 Global Data Synchronisation Network 

Utvecklad av GS1 utgör Global Data Synchronisation Network (GDSN) ett stabilt och globalt 

system för att synkronisera data som berör fler parter i en bransch. Genom certifierade GDSN- 

nätverk kan berörda parter snabbt dela på information om varor med GS1:s scheman GTIN eller 

GLN. Processen ser ut som följer42: 

1. Säljaren registrerar en produkt och tillhörande information i datapoolen 

2. Informationen delas i nätverket 

3. Mottagaren ”prenumererar” på säljarens publicerade data 

4. Säljarens datapool publicerar informationen för säljaren 

5. Köparen skickar en bekräftelse till säljarens datapool där leverantören informeras om de 

åtgärder som vidtagits av säljaren med hjälp av den erhållna informationen 

 

2.7.3 MobileCom/B2C 

I juni 2011 genomförde GS1 en pilotstudie i den nya standarden B2C. Genom användandet av 

mobiltelefoner med internetanslutning hoppades GS1 att kunna skapa effektiv kommunikation 

mellan varuinformation som publicerats av ägarna till konsumenter, återförsäljare, 

internetbaserade applikationer och reglering genom avläsning av streckkoder på förpackningarna. 

                                                 
42 GS1 (2012). How GDSN works, www.gs1.org (2012-05-10) 
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Anledningen till att studien utfördes var för att utveckla GDSN till att vara tillgängligt för alla. 

Eftersom GDSN använder en modell där affärspartners emellan delar information är 

informationen inte tillgänglig för alla eller vart som helst i världen.  

Det nya systemet innehöll information hämtade från GDSN’s datapooler och certifierade tredje-

parter och ett register med GTIN matchades med platser för den delade produktinformationen. 

Sex steg kan beskriva hur processen ser ut. Vi antar att en kund använder en mobiltelefon och 

skannar streckkoden på förpackningen och den sedan behandlas av en internetuppkopplad 

applikation. Dataflödet blir då enligt följande43: 

 Steg 1 och 2: Den lagrade informationen i GTIN schemat avkodas från streckkoden och 

skickas till ONS-servern 

 Steg 3: ONS skickar vidare informationen till den relevanta databasen 

 Steg 4 och 5: Informationen som lagrats i produktens databas skickas tillbaka till 

användarens mobiltelefon 

 Steg 6: Informationen bearbetas i applikationen och resultatet visas på lämpligt sätt 

 

För att informationen skulle kunna delas på ett effektivt sätt behövdes deltagare. De sju viktigaste 

listas här som44: 

1. Producenter (Brand Owners) 

Över 30 producenter tillhandahöll information om över 900 produkter 

2. GDSN Datapool 

Nätverk för att sända produktinformationen till sammanställarna 

3. Certifierade 3:e partners 

Agerar som produktbank och är ansvariga för att tillhandahålla produktbilder till 

sammanställarna 

4. Sammanställare (Aggregators) 

Ansvariga för att kombinera informationen i GDSN-datapoolerna med utökat data från 

3:e partnerna och lägga in GTIN-informationen i ONS-servrar 

5. ONS (Online Nameing Service) 

Ta emot information från sammanställarna och para ihop de med rätt GTIN 

6. Gateway tjänster 

                                                 
43 GS1 (2012). GS1 Trusted Source of Data – Project report 
44 GS1 (2012). GS1 Trusted Source of Data – Project report 



28 
 

Möjliggöra kommunikation mellan databank och mobilapplikation. Byta 

produktinformation mellan IAP och ONS. I pilotrapporten användes GS1 Alliance 

Sandbox 

7. Internet Application Providers (IAP) 

Skanna streckkoder för att erhålla GTIN och sända det vidare till Gateway-tjänsten, ta 

emot informationen och presentera den för användaren på ett lämpligt sätt 

 

Resultatet visade tydligt att det är möjligt för producenter att dela 

information om produkter till konsumenter via internetbaserade 

applikationer. Resultatet visade även att det är viktigt att ställa 

höga krav på de data som delas då GDSN kan innehålla mycket 

som kan blandas ihop av applikationen. Det behövs även en ny 

standard för att försäkra att ONS kan bearbeta informationen i 

förpackningarnas streckkoder.  

 

 

  

Bild 9: Skärmdump från test av mobil 

applikation 
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3. Syfte 

Vid underhållsarbeten på trafikinformationsutrustning så skulle det underlätta för entreprenörer 

om det ute på fält direkt gick att avrapportera att underhåll genomförts samt vilken typ av fel 

man avhjälpt. Idag finns ingen bra metod för att göra detta vilket medför att arbetet blir mer 

tidskrävande och att detaljer om arbetet kan gå förlorat. Detta gör att servicerapporter kan bli 

svåra att tolka i efterhand. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om detta går att lösa med hjälp av elektronisk 

ID märkning. Vilka möjligheter ges med denna teknik och hur skulle det kunna organiseras? 

De följdproblem som skall undersökas i arbetet är: 

 Vilka standarder finns det för elektronisk ID märkning idag? 

 Vilken information kan/bör lagras i identiteten eller centrala databaser? 

 Vilka standarder använder Trafikverket för identifiering och märkning av utrustning? 

 Hur skall identiteten på märkta objekt se ut och hur skall de kopplas upp mot centrala 

system innanför Trafikverkets brandväggar? 

 Hur kan information göras tillgänglig till entreprenörer i fält och hur skall säkerhetsfrågan 

lösas? 

 

För att lösningen skall kunna tillämpas i framtiden är det mycket viktigt att den blir så enkel som 

möjligt att använda. Det skall vara lätt för behörig personal att komma åt identiteten och redigera 

information. Den information som finns lagrad skall vara så relevant och strukturerad som 

möjligt. Det är även viktigt att identiteten utformas så att den kan tillämpas på andra typer av 

utrustningar i samma koncept. 
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4. Metod 

Den mesta av expertisen inom elektronisk ID-märkning finns hos företaget GS1. Det var således 

deras material och expertis som primärt användes för att utföra detta arbete. Det fanns inga 

intentioner att uppfinna nya standarder eller system för elektronisk ID-märkning, snarare 

handlade det om att undersöka vilken lösning som passade ändamålet bäst och sedan undersöka 

och testa hur detta kunde göras på bästa sätt. Det behövdes därmed kartläggas vilka lösningar det 

fanns för elektronisk identitet, programvara till smartphones eller tabletPCs, system för 

informationsdelning och säkerhet. De undersökta alternativen ställdes mot trafikverkets krav på 

användarvänlighet, effektivitet och pris. 

 

När det kom till identitet och schemaval på informationsbärare var det viktigt att ha ett brett 

tankespektrum så att lösningen kunde användas på inte bara dynamiska skyltar, utan även på 

andra typer av utrustning i samma koncept, utan att behöva starta om från ruta noll igen. 

Då Trafikverket har egna riktlinjer och system för att identifiera objekt och utrustning vart det 

nödvändigt att undersöka hur detta löstes och hur man kan koppla samman dessa med de 

standarder som erbjuds inom elektronisk id märkning. 

 

Åsikter från experter inom GS1 och fristående konsulter var av stor vikt för att välja rätt metod 

för problemet. Detta blev speciellt aktuellt när det kom till att undersöka möjligheter att dela 

information mellan Trafikverket och entreprenörer. Personal på Trafikverkets IT avdelning gav 

råd om framtagandet av databaser och användargränssnitt. 

Det var viktigt att det utvecklade systemet hade anknytning till framförallt BIS för att kunna dra 

nytta av Trafikverkets egna system för positionering av objekt och inte behöva definiera ett helt 

nytt system för detta. En annan anledning till detta är också att mycket av informationen i 

felrapporterna i 0felia bygger på information från BIS. 

 

De tester som utfördes hade fokus på möjligheterna att programmera och läsa av den 

elektroniska identiteten med hjälp av den valda utrustningen (Mobiltelefon, tabletPC, handdator 

eller bärbar dator) samt utveckling av webbapplikationer. 
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4.1 Önskemål från uppdragsgivare 

Ansvariga på Trafikverket hade många visioner om hur det framtida systemet för effektiv 

felanmälning skulle se ut. Det viktigaste var att det nya systemet skulle vara så enkelt att det blev 

självklart och att ingen skulle tveka om att börja använda det. 

Det var också viktigt att den nya identiteten var nationellt anpassad för anläggningstyp. De 

nummerserier som tilldelades de olika anläggningarna skulle i sig innehålla så lite information som 

möjligt om det enskilda objektet och om möjligt även länkas till en databas där användaren kunde 

skriva in information om utfört arbete mm. 

 

4.2 Möten med GS1 

Den teknik som GS1 rekommenderade för detta projekt var passiva RFID taggs av typen UHF 

som standard för informationsbärare. Fördelen med att använda UHF är att standarderna är väl 

utvecklade och att säkerheten för informationsdelning är hög. Användarminnet i taggen kan delas 

upp i två delar, en skrivskyddad del och en överskrivbar del. Den skrivskyddade delen kan 

innehålla länkar till den centrala databasen där man kan lagra information om skyltens position, 

komponentlista, tillverkare och kopplingsschema. På så sätt kan man spara minnesutrymme på 

taggen och även välja hur mycket av informationen som skall vara tillgänglig för läsaren på plats. 

Den överskrivbara delen kan användas av reparatörer för att skriva in korta servicerapporter och 

annan nödvändig information om arbeten som utförts på skylten. Till detta är det lämpligt att 

använda speciella RFID handdatorer, då de befintliga appar som finns till telefoner och tabletPCs 

inte är tillräckligt avancerade i nuläget. Dock kan man använda dessa appar, tillsammans med 

RFID läsare med bluetooth, till att registrera läsningar och statistik över olika avläsningar som 

gjorts över tid. Det kan då vara en bra ide att även märka skyltarna med streckkoder eller data 

matrix koder som kan läsas av med mobilkameror etc. 

Genom att lagra den mesta av informationen om objekttyp i en central databas blir det enklare att 

serietillverka taggs. GS1 rekommenderar att schemat GIAI, med företagsprefix och serienummer, 

används för detta. Fördelen är att taggarna själva inte behöver innehålla information om 

objekttyp, vilket är fallet med till exempel SGTIN eller GRAI. Detta kan registreras i databasen 

efter att taggen placerats på ett specifikt objekt. Trafikverket kan skapa ett eget EPCIS-system för 

detta ändamål och bestämma vilken information som skall finnas och hur mycket av den som 

skall vara tillgänglig för externa entreprenörer. Trafikverket har även ett registrerat företagsprefix 

hos GS1. Frågan är om det går att använda eller om det är lämpligt att registrera ett nytt så att 
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underhållsarbeten får en egen. Gamla Banverket och Vägverket har även företagsprefix och det är 

viktigt att tänka på hur detta bör lösas så att inga ytterligare problem uppstår. 
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5. Resultat 

5.1 Val av informationsbärare 

Det första steget i projektet var att bestämma vilken typ av informationsbärare som skulle 

användas. Det stod klart ganska tidigt att RFID passade bäst till projektet. Detta på grund av att 

Trafikverket redan arbetar med denna teknik och att det finns större möjligheter till 

informationslagring för denna teknik. En annan fördel är att taggen ej behöver vara synlig, vilket 

medför att den blir mindre känslig för skadegörelse. 

En backup med data-matrix var även ett alternativ. Det var dock inte något som testades under 

detta projekt. 

Den standard för RFID som användes var UHF RFID efter råd från experter inom Trafikverket 

och företaget GS1. På grund av säkerhetskraven valdes även taggar utan skrivbart minne för att 

taggen själv inte skulle innehålla någon information om objektet. 

 

5.2 Val av teknisk utrustning 

De olika elektroniska utrustningarna som undersöktes var mobiltelefon, tabletPC (iPad), 

handdator samt bärbar PC. 

Efter möten med IT-ansvariga på Trafikverket fick vi tipset att göra användargränssnittet webb- 

baserat, vilket gjorde att valet av teknisk utrustning inte blev lika omfattande. Det enda viktiga var 

att utrustningen hade en webbläsare och stöd för trådlös internetanslutning. Det finns dock några 

riktlinjer för hur valet av sådan utrustning skall göras. 

Då informationsmängden behöver vara relativt omfattande och kunna presenteras på ett 

övergripligt sätt är varken mobiltelefon eller handdator lämpligt, å grund av att skärmarna på 

dessa verktyg är för små. 

Det är även viktigt att man som reparatör enkelt kan skriva sammanfattade rapporter i fritext och 

det är då till fördel att ha ett fysiskt tangentbord. 

I detta fall handlade det mer om att visa konceptet och skapa ett system som kan lagra och 

presentera informationen på ett bra sätt. Därför användes en vanlig android telefon för att hämta 

och sända information. Det användes även en stationär dator för att simulera administrationen av 

information. 
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Den mobiltelefon som användes hade ingen inbyggd RFID-läsare så det var därför nödvändigt 

att välja en extern sådan som kunde ansluta till telefonen via bluetooth. Läsavståndet varierar 

beroende på vilken typ av läsare som används och ju längre läsavstånd man önskar desto större 

och dyrare blir utrustningen. I detta fall var läsavständet inte av största vikt, så fokus låg istället på 

att ha en läsare som var så liten och smidig som möjligt. Valet av RFID-läsare blev således 

BlueBerry RFID UHF EPC Class1 Gen2 configuration, en RFID läsare som fästs på en nyckelring 

och ansluts till telefonen via bluetooth och hade ett läsavstånd på ca 30cm. 

För att RFID identiteten skulle kunna registreras i mobiltelefonen och skickas vidare till 

webbapplikationen behövdes det ett extra program i telefonen. För projektet användes ett 

program som hette SerialMagic Gears. Det är ett gratisprogram som tar emot avläsningar från 

externa antenner eller mobilkamera och omkodar dessa till textsträngar. 

 

5.3 Identitet och Informationsinnehåll 

När identiteten för RFID-taggen skulle bestämmas uppstod det lite funderingar som måste 

undersökas. Trafikverket har ett eget system för att tilldela identiteter till objekt inom 

trafikinformationsutrustning, systemet beskrivs under avsnitt 2.3.2. 

Då Trafikverkets databas BIS redan innehåller så mycket information om varje enskilt objekt låter 

det på förhand enklast om man tillämpar RFID-standarden med schemat GIAI för taggen och 

sedan länka samman den med rätt objekt i BIS. Det fanns inget behov att skapa en helt ny 

informationsplatform för RFID-taggen. Detta möjliggjorde att ett av önskemålen från 

Trafikverket enkelt kunde lösas. 

Trafikverket ville att RFID-numret själv inte skulle innehålla information om objektet. Därför 

användes RFID-numret endast till att hämta informationen från en extern databas. Den 

information som lagrades i databasen hämtades direkt från BIS och tilldelades RFID-numret via 

manuell inmatning i testsystemet. 

 

5.4 Applikationen 

Den applikation som utvecklades var uppdelad i två delar, en för dator och en för mobiltelefon. 

Syftet med detta var att skilja på användare och administratör där administratören använder 

gränssnittet för datorn och användaren gränssnittet för mobiltelefonen. Från datorn kan man 

lägga till objekt i databasen och tilldela dessa olika data, till exempel anläggningstyp, geografisk 

placering, datum för installation och BIS identitet. Man kan även skapa felrapporter för alla 
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objekt som man kan komma åt via mobiltelefonen. Felrapporten innehåller olika textfält där 

administratören kan lägga till information.  

Man kopplar sedan dessa data till en RFID-tagg som man fäster på det aktuella fysiska objektet. 

Mobildelen i applikationen är byggd för att göra avläsningar och komplettera den information 

som redan finns. Genom att läsa av RFID-taggen kommer användaren åt all information som 

administratören lagt till om objektet och kan även se alla felrapporter som objektet haft och läsa 

dessa. Användaren har endast läsrättigheter till denna information. 

Om det skulle finnas en öppen felrapport för objektet kan användaren öppna denna och lägga till 

information. 

Webbapplikationen skulle utvecklas utefter de krav som Trafikverket hade på säkerhet, men även 

utefter de metoder och önskemål som arbetats fram under arbetets tidigare moment. 

Webbapplikationen utvecklades av Trafikverkets IT-avdelning under ledning av Björn Engqvist45. 

 

5.4.1 Administrationsgränssnittet 

Följande avsnitt går igenom alla steg och funktioner som administratören kan använda i 

webbapplikationen. När applikationen startas kommer både administratör och användare till 

samma startsida: 

De funktioner som finns är listade i den nedre delen och går att komma åt från både dator och 

mobiltelefon men informationen går bara att ändra om man använder datorn. Funktionen 

                                                 
45 Trafikverket ITC 2012-2013 

Bild 10: Förstasidan för webbapplikation 
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Emulera läsning är en testfunktion för administratören med syfte att kunna köra systemet utan en 

avläsning från mobiltelefon. 

5.4.1.1 Anläggningar 

Under funktionen anläggningar listas alla objekt som lagts in i databasen komplett med 

beskrivning. Den information som finns om varje objekt är i nuläget Anläggningstyp, 

Installationsdatum, BIS märkning, Stationsplats, Placering på station, Felrapporter samt RFID-nummer. 

Som administratör kan man ändra informationen på alla objekt genom att välja funktionen edit. 

Genom att välja delete kan administratören även ta bort objekt. 

Om administratören vill lägga till ett objekt använder han funktionen Create new. Han kan då 

skapa nya objekt utifrån förvalda anläggningstyper och ge dem information likt den ovan. 

Administratören kan också skapa felrapporter för alla objekt i listan. Han klickar då bara på 

siffran under kolumnen Felrapporter. Administratören kan även läsa eventuella felrapporter som 

redan finns för varje objekt. 

 

5.4.1.2 Felrapporter 

Om administratören väljer att skapa en ny felrapport kommer han till följande sida 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 11: Lista över anläggningar 

Bild 12: Ny felrapport 
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Här kan administratören lägga till information om det fel som rapporterats till honom via till 

exempel telefon. All information som skrivs in här kan ses av användaren när han läser av taggen. 

När administratören tycker att han gett all information som han fått skapar han felrapporten och 

då finns den kopplad till aktuellt objekt i listan över anläggningar. 

 

Om administratören vill undersöka en felrapport som redan finns klickar han på siffran för det 

objekt han vill läsa och kommer då till följande sida där han kan se status på arbetet samt numret 

för felrapporten. 

 

Bild 13: Felrapport för objekt 

 

Om administratören vill se datum för de olika stegen i felrapporten klickar han på Status och kan 

då se när användaren blivit klar med respektive steg (Bild 13). Alla steg som finns med är 

hämtade direkt från 0felia. Användaren måste själv checka av statusen under sitt arbete. Det går i 

nuläget inte att hoppa över ett steg utan de måste gås igenom i rätt ordning, även om ett steg inte 

behövs. 

 
Bild 14: Uppdaterad felrapport 
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Bild 15: Loggade tidpunkter för de olika stegen 

 

Om administratören vill se vilken åtgärd som användaren gjort klickar han på Edit och kan då 

läsa vad som gjorts under textfältet Åtgärd (Bild 14). Texten i fältet Felbeskrivning och 

Orsaksbeskrivning är den information som lagts till av administratören när felrapporten skapats. 

 

5.4.1.3 Anläggningstyper 

Funktionen Anläggningstyper låter administratören skapa olika kategorier av anläggningstyper. Det 

är i dessa kategorier som anläggningarna sedan skapas. De kategorier som är tillagda i detta 

exempel är dynamiska skyltar av antingen typen 40tums Display, som oftast visar listor på 

avgående och ankommande tåg, samt 3x7 tums display som oftast sitter på spårets plattform. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under beskrivning anges vilken typ av RFID-tagg som använts för att märka upp den. I det här 

fallet är det ett klistermärke. Under beteckning kan ytterligare information om märkningen läggas 

till.  

Om administratören vill skapa en ny kategori går det att göra härifrån. Det är bara att ange ett 

namn på kategorin, beskrivningen och beteckningen. Man måste inte fylla i alla fält direkt utan 

det går att ändra i efterhand. 

 

5.4.2 EPCIS läsare 

EPCIS läsaren är inbyggd i applikationen för att på ett effektivt sätt kunna komma åt RFID- 

numret i en tagg. Vid avläsning med RFID antenn erhålls ett 24 siffror långt hexadecimalt tal. 

Detta är bra för att hålla informationen hemlig, men kopplingen till databaser blir mycket svårare. 

EPCIS översätter denna kod till ett enklare RFID-nummer, i detta fall bestående av 13 siffror 

Bild 16: Anläggningstyper 
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från 1 till 9. Det är detta nummer som används för att göra kopplingen mellan tagg och plats i 

databasen. 

Serien på RFID-nummer kan bestämmas i samspråk med GS1 och för att göra det så enkels som 

möjligt är numren i detta fall organiserade så att objekt ett har nummer 1111111111111, objekt 

två har nummer 1111111111112 o.s.v. 

 

5.4.3 Användargränssnittet 

Det gränssnitt som användaren har tillgång till ser i stort sett ut som administratörens. Skillnaden 

är att användaren direkt kan komma åt aktuellt objekt genom att skanna en tagg. Detta görs med 

hjälp av den mobila RFID-läsaren och mobiltelefonen. 

Eftersom applikationen är webb-baserad räcker det att användaren har en enhet som är ansluten 

till internet och har stöd för bluetooth. Friheten att välja den typ av läsenhet som passar bäst är 

styrkan med denna lösning. 

 

5.4.3.1 Avläsning och rapportering 

Avläsning av taggen sker med den mobila RFID-antennen. I mobiltelefonen registreras koden av 

SerialMagic. Koden som avläses är den hexadecimala. Kopplingen mellan denna kod och RFID- 

numret sker via EPCIS läsaren i applikationen, vilket gör att koden som erhålls vid avläsning av 

taggen är oanvändbar om applikationen inte är igång. Detta för att ingen utomstående skall kunna 

läsa av taggen och komma åt informationen. 

Om taggen finns registrerad i databasen kommer användaren direkt till informationssidan för 

aktuell anläggning. 

Där kan användaren se all information om anläggningen som lagts till av administratören. Om 

det skulle existera en felrapport på objektet kan användaren öppna den och läsa den information 

som administratören lagt till (avsnitt 5.4.1.2). 

 

Under reparationen kan användaren hela tiden ändra status för felrapporteringen och på så sätt 

kontinuerligt rapportera sitt arbete, något som tidigare skulle göras via röstsamtal till 

driftledningscentralen. Så fort användaren hittar felet med anläggningen kan han skriva i fritext i 

applikationen om vad han hittar och ladda upp detta med ett knapptryck. I och med detta loggas 

automatiskt datum och exakt tid för varje steg i reparationsprocessen. 
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I nuläget finns det ingen koppling mellan applikationen och Trafikverkets databaser BIS och 

0felia. Applikationen har enbart tagit de viktigaste funktionerna och beteckningarna och skapat 

ett fristående system. Anledningen till detta är att varken 0felia eller BIS är designat för att köras i 

webbläsare och kan således inte köras i en mobiltelefon eller tabletPC. Tanken är att i framtiden 

få applikationen att kopplas direkt till BIS och 0felia då dessa system är väl utvecklade och känns 

igen av både administratörer och entreprenörer. 

 

5.5 Applikationens och Databasens uppbyggnad 

Webbapplikationen och databasen utvecklades av Per Engqvist46 på Trafikverket och är 

programmerat i språken ASP.net mvc, JavaScript, Csharp och de synliga vyerna är kodade i 

HTML.  Applikationen är uppbyggd med controllers för anläggningar (FacilityController), 

anläggningstyper (FacilityTypeController), startsida (HomeController), EPCIS-läsare 

(RFIDController), status (StatusController), statustyper (StatusTypeController) samt steg 

(StepController). 

FacilityController innehåller all information om de anläggningar som finns i databasen. 

FacilityTypeController innehåller den information om de individuella anläggningstyper som finns 

representerade under anläggningar. HomeController hanterar startsidan och RFID-controller 

hanterar EPCIS-läsaren. StatusTypeController hanterar de olika statustyper som ett objekt kan ha 

och StatusController tillåter användaren att ge ett objekt något av de olika statustyperna som 

finns. 

 

När applikationen körs i mobiltelefon väntar applikationen hela tiden på information från RFID-

läsaren. Startsidan på applikationen hanterar textsträngar som skickas från SerialMagic och 

omkodats av EPCIS-läsaren. Omkodningen i EPCIS sker via webbserver. RFID-numret som 

erhållits av EPCIS-läsaren klistras in i programmet som genomför kopplingen via RFID-numret 

och anläggningsinformationen. Denna koppling görs via JavaScript. 

 

Databasen är av typen Windows sql och är uppbyggd med hjälp av entity framework code first. Detta 

används för att det på ett enklare sätt går att representera relationer mellan olika objekt. Alla 

anläggningar och tillhörande information finns lagrad i databasen, även de felrapporter som 

kopplats till anläggningarna. Varje gång användaren vill hämta information och ändra den görs 

detta via anrop mellan applikationen och databasen. Informationen som hämtats lagras 

                                                 
46 Trafikverket ITC 2012-2013 
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provisoriskt i applikationen och användaren kan då ändra på den om han önskar och sedan lagra 

den åter på databasen. Innehållet i databasen bestämmer hur gränssnittet i applikationen 

moduleras enligt relationen mellan asp.net och Windows SQL. 
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6. Analys av resultat 

Resultatet av detta arbete bör ses som ett test av informationsdelning i ett mycket tidigt stadium. 

Det är ett anpassat system för Trafikverkets önskemål och använder teknik som redan existerar. 

Syftet med denna studie är att visa att det går att effektivisera felanmälningsprocesser med denna 

teknik, vilket jag anser uppfyllt. 

Den ursprungliga tanken om hur systemet skulle se ut, som beskrivs i inledningen, har förändrats 

mycket under arbetets gång. Vissa förslag och idéer har valts bort och andra har lagts till, 

framförallt på grund av kraven på användarvänlighet och säkerhet. 

 

Den applikation som skapats till 

detta projekt simulerar kopplingen 

till BIS och 0felia, men tanken är att 

systemet i framtiden skall kunna 

göra kopplingen direkt. 

 

Huvuddelen i detta projekt var att 

undersöka hur dagens tekniska 

lösningar kunde anpassas utefter 

Trafikverkets behov. 

Applikationen som skapats visar ett 

användarvänligt system där både 

användare och administratör enkelt 

kan lagra, hämta och ändra 

information via mobil läsutrustning. 

 

Många steg i den nuvarande 

felrapporteringsprocessen kan nu elimineras och då rapportering sker i realtid, utan att 

reparatören behöver ha telefonkontakt med DLC, minskas risken för att detaljer om arbetet går 

förlorat.    

Bild 17 Modell av projektets resultat 
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7. Slutsats 

Det system som utvecklats under detta projekt visar framförallt att det går att använda teknik 

med elektronisk identitet för att effektivisera felrapportering på Trafikverkets utrustning. De steg 

som kvarstår och bör utvecklas i framtiden är att applikationen har direkt kontakt med 

nödvändiga databaser och program i Trafikverkets system, till exempel BIS och 0felia. När 

koppling sker på detta sätt måste säkerheten garanteras då dessa system ligger innanför 

Trafikverkets brandvägg. Applikationen måste känna igen den enskilde användaren så att ingen 

obehörig kan komma åt eller ändra informationen i taggen. Man måste även utforma den färdiga 

applikationen så att användaren på enklast möjliga sätt kan beskriva det arbetet han utfört och att 

det samtidigt framgår tydligt vad det är han gjort på plats, så att DLC kan göra bra prognoser på 

när felet kan vara åtgärdat. Det är också av vikt om man önskar gå tillbaka och undersöka 

felrapporter i efterhand. 

 

Det är även viktigt att själva identiteten i taggarna utformas på ett bra sätt. Trafikverket har redan 

nummerserier för olika projekt inom godstrafiken och det är mycket viktigt att dessa inte blandas 

ihop. Det kan då vara lämpligt att skapa en helt ny nummerserie med hjälp från GS1 så att detta 

inte genererar problem i framtiden. 

 

Man måste också se över vilken information som är viltigast för entreprenören att ange när denne 

är på plats och reparerar en anläggning. Alla olika steg i felrapporteringen som finns idag är 

kanske inte nödvändiga för dessa typer av utrustning. Det kan vara en ide att anpassa gränssnittet 

i applikationen utifrån vilken typ av objekt som avläses. På så sätt blir felrapporten automatiskt 

optimerad till rätt anläggningstyp och senare analys kan göras mycket enklare.  
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