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Sammanfattning 

Jag har utfört mitt examensarbete på Vilhelmina Kommun i Vilhelmina under fem veckors 

tid. I dagsläget finns det ingen backup på kartprogrammet Solen därav mitt uppdrag. Syftet 

var att finna olika förslag om hur man ska kunna få kartprogrammet Solen till att bli 

redundant. 

Utifrån undersökningar framkom att det finns tre olika förslag åt Vilhelmina kommun. 

Arbetet resulterade i tre alternativ som alla är beskrivna med för och nackdelar samt hur 

man kan införa dessa. 

Undersökningen kring redundansen av Solen bestod av samtal med Cartesia och besök hos 

IT-avdelningen. Med den informationen så producerade jag  tre förslag, lokal installation,  en 

backup-dator och replikering varje natt. 
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1. Introduktion 

Denna rapport utgår ifrån ett examensarbete som pågick under fem veckors tid hos 

Vilhelmina kommun i Vilhelmina. Rapporten beskriver problemet samt lösningarna till att få 

Solen Pro och alla dess tilläggsmoduler redundanta. Här ingår teori, tekniker samt verktyg 

för att få detta att fungera.  

Vilhelmina kommun är en av Sveriges 290 kommuner och Vilhelmina ligger cirka 28 mil ifrån 

Skellefteå.[6] Examensarbetet berörde också två grannkommuner, Åsele kommun och 

Dorotea kommun. Dorotea är grannen i söder och Åsele är grannen i öst. Emellan dessa 

kommuner finns det ett intranät som används flitigt av alla kommunalarbetare. 

Under mitt examensarbete fick jag i uppgift att ta fram en eller flera förslag på hur man kan 

få redundans på programmet Solen Pro och dess tilläggsmoduler. Eftersom det rör sig om en 

kommun är det viktigt att få en bra helhetslösning, men att åstadkomma en smart och billig 

lösning är det viktigaste. Väldigt mycket av kommunens arbete hänger på att Solen ska 

fungera.  

Solen Pro är ett smidigt kartprogram som används dagligen hos Dorotea, Åsele och 

Vilhelmina kommun. Den använder sig utav MapInfo i bakgrunden som är ett världskänt GIS-

system, dvs. den använder sig utav olika lager för att skapa en detaljerad karta efter 

användarens behov. 

Det finns tre olika slags förslag som skulle kunna användas som lösning åt Vilhelmina 

kommuns förutsättningar. 

 Lokal installation 

 En backup-dator 

 Replikering varje natt 

Om allt sköts lokalt skulle det fungera på följande vis: Man skulle upphöra med allt 

samarbete med Åsele och Dorotea runt GIS-systemen. Detta skulle innebära att alla kartor 

och databaser skulle få finnas lokalt inom kommunerna.  

Det andra förslaget är en backup-dator med egen licens. Är en lösning då man har kvar allt 

som det redan är med all administration i Åsele och tunna klienter därifrån. Det som detta 

skulle innebära är att man har en server i Vilhelmina som replikerar och speglar kartorna, 

programmen och databaserna ifrån Åsele. Servern i Vilhelmina har sedan en egen licens till 

MapInfo RT. Alternativen är om man tar och flyttar en ifrån Åsele eller köper in en ny.  

Det sista förslaget är att man delar upp MapInfo RT-licenserna mellan kommunerna och 

replikerar allt ifrån Åsele varje natt. Med denna lösning så har alla kommuner sin egen server 

men ändå så är Åsele huvudservern där all administration måste finnas.  
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Idag så finns allt i Åsele utan någon slags redundans till Vilhelmina. De ansvariga i Åsele har 

säkert någon smart backup men inget som hjälper Vilhelmina kommun om länken skulle gå 

ned. 

Frågan om redundans kom ifrån räddningstjänsten då man undersöker svagheter inom 

kommuner vid katastroftillfällen. Hanteringen av kartor blev en stor fråga under denna 

undersökning då man skulle vara helt lamslagen i Vilhelmina och Dorotea om intranätet 

skulle gå ner. Detta skulle kunna få katastrofala följder ifall inte räddningstjänsten kan se 

vilka som äger vilka fastigheter på kartorna. 

1.1 Problemställning 

Problemet som Vilhelmina står inför är att det inte finns någon redundans på 

kartprogrammet Solen Pro och alla tilläggsmodulerna som följer med.  Eftersom allt sköts via 

ett intranät mellan Vilhelmina och Åsele så finns det bara en fiber mellan dessa två olika 

kommuner. Om någon skulle olyckligt nog råka gräva sönder denna kabel så skulle hela 

Vilhelmina kommun få bli utan Solen vilket kan medföra med att många som arbetar inom 

kommunen inte kan slutföra sina arbetsuppgifter.  

Ett stort problem med detta är att alla program är mer eller mindre beroende utav varandra 

för att kunna fungera som man vill. Det som gör det svårt är att om man ändrar ett program 

så kommer ett annat inte att fungera, man måste flytta hela systemet för att kunna göra en 

lösning som fungerar. 

Allt detta eftersom man inte tänkte mer på säkerhet då man implementerade dessa program 

hos kommunerna, hade man gjort något åt säkerheten när det installerades hade allt varit 

mycket lättare.  Eftersom personalen ifrån Cartesia ha kunnat installera in en backup variant 

direkt hos Vilhelmina kommun då.  
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2. Teori 

Här kommer jag beskriva vilka olika program och verktyg som används idag inom kommunen 

och vad de gör och hur de är kopplade till varandra. 

Solen Pro 
Solen Pro är programmet som används för att visa kartor, huvudprogrammet (se bild 1). 
Solen använder sig av MapInfo för att kunna generera olika lager av kartdata med all möjlig 
information.[7] Solens största tilläggsmoduler är Solen FAST, Solen FOLK och ORBIT.[8] 

 Solen FAST är den länk mellan Solen och fastighetsregistret som Vilhelmina 
tillhandahåller.[8] Fastighetsregistret finns på servern ÅKE.[3] 

 Solen Folk är den länk mellan Solen och befolkningsregistret som finns i Vilhelmina, 
Detta register finns på en lokal Oracle-server i Vilhelmina.[8] [5] 

 ORBIT är en tilläggsmodul för ärendehantering i Solen.[8] Med detta verktyg kan man 
genom en karta se och skapa ärenden som finns t.ex. vilka gatulampor som är trasiga 
m.m. 

 Solen Admin används för att administrera Solen och alla tilläggsmoduler.[8] Man kan 
förse användarna med olika rättigheter till olika kartor och tillägg, på detta vis göra 
det väldigt säkert. 

 

 
Bild 1. Solen Pro ser ut i dagligt arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Solen Pro och alla tilläggsmoduler ligger idag på ÅKE vilket är en server som finns i Åsele
finns även Metadatabasen. Metadatabasen innehåller de olika lagren som används för att 
kunna göra en kartbild efter behov, allt detta ligger I Åsele på ÅKE.
Det som finns i Vilhelmina är befolkningsregistret som enligt lag måste finnas inom 
kommunerna. Bild 2 visar väldigt tydligt hur allt är kopplat och vad som är beroende utav 
vad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bild 2. Alla program och tilläggsmoduler är kopplade med varandra.
 
MapInfo 
MapInfo är programmet som läser in kartor till Solens alla
GIS-program (Geographic Information System). Det används för att läsa in lager av kart
men allt detta görs osynligt för användaren
Time). Man kan med lätthet säga att MapInfo är ryggraden i Solen.
 
EDP 
EDP är ett eget system utvecklat utav Cartesia och det var ifrån början ett eget system 
oberoende utav Solen. [8] I EDP 
ByggReda används exempelvis av miljöinspektörerna då man utlovar bygglov. Efter behov så 
utvecklades ett program som heter EDP link vilket gör det möjligt att kunna använd
Solen. Detta gör det enklare för miljöinspektörerna då man kan tydligt se tomten på en 
karta. 
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Licenser                                                                                                                                                 

Idag finns det två typer av licenser till dessa program, en av dem är Solen och alla dess 

tilläggsmoduler, och så finns MapInfo RT-licenserna.  

Vilhelmina kommun tillsammans med Dorotea och Åsele delar på en kommunlicens för  

Solen som betalas till Cartesia. I en kommun finns i teorin oändligt med användare och 

installationer görs bara till de som används inom kommunerna. Den andra licensen som 

används av Solen är MapInfo RT-licenserna. Dorotea, Åsele och Vilhelmina har betalat 

MapInfo för 30 stycken användare och detta resulterar i att endast 30 stycken kan vara 

inloggad samtidigt på Solen.[4] Detta eftersom man loggar in på Solen som finns i Åsele och 

där finns också MapInfo RT-licensen som känner utav hur många inloggade användare som 

finns. Det innebär att om det sitter 30 stycken i Solen oavsett om de är aktiva eller inaktiva, 

så kan inte någon fler använda det i dessa tre kommuner. 

Alla licenser sköts av servern ÅKE där det finns en databas som tillhandahåller dessa 

licenser.[3] 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs förslag till redundant access till kartprogrammet Solen och alla 

tilläggsmoduler. Redundans skulle kunna lösas igenom dessa tre olika förslag.   

För att kunna ta reda på allt som behövs för dessa redundanta förslag krävdes det att ta 

kontakt med både utvecklarna hos Cartesia och IT-avdelningarna i Åsele kommun och 

Vilhelmina kommun. 

3.1 Lokal installation 

Då det inte finns något förutom befolkningsregistret lokalt installerat i Vilhelmina, så är en 

lokal installation en väldigt lockande variant för att uppnå redundans. Varje kommun får på 

så  sätt var sin installation av Solen. Detta innebär att allt samarbete med Solen upphör och 

man delar på MapInfo RT-licenserna. Allt slags administrationsarbete skulle behöva skötas 

lokalt i de tre kommunerna, vilket skulle öka den administrativa bördan. 

3.1.1 Access till Solen 

För att få access till Solen genom att göra en lokal installation så skulle det krävas att man 

installerar om alla program inklusive Solen i Vilhelmina. Alla tilläggsmoduler är beroende 

utav varandra och skulle man ta bort en skulle allt fallera. Förslaget går ut på att  installera 

en virtuell server som har Windows Server installerat. Sedan skulle man vara tvungen att 

köpa hjälp av utvecklarna på Cartesia för att komma och installera om allt igen, så som det 

gjordes i Åsele då systemet installerades. Det skulle krävas en installation av en databas.  

Utöver detta skulle dessutom krävas att man ändrar sökvägen på alla datorer i kommunen så 

att man inte söker sig fram till Åsele.  

3.1.2 Nätverkstopologi 

Detta förslag har inte riktigt något med intranätet att göra då allt är kopplat på samma LAN, 

dvs. det berör bara LANet inom varje kommun. Topologin skulle se ut som att användaren 

sitter på sin dator på kontoret och ansluter emot servern som finns i källaren. Däremot om 

någon medarbetare i Vilhelmina skulle behöva komma åt kartor i Åsele så skulle man behöva 

använda sig av intranätet och ansluta till Åseles Solen-program.  

3.1.3 Licenser 

För att få detta att fungera så skulle man bli tvungen att köpa in fler MapInfo RT-licenser 

eftersom det skulle bli tio stycken licenser per kommun om man delar upp dem. Det skulle 

krävas ett inköp på minst 60 ytterligare MapInfo RT-licenser i kommunerna. Själva Solen-

licensen berörs inte av denna förslag då man bara kopierar licensfilen tre gånger och delar 

upp den. 
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3.2 En backup-dator 

Ett annat förslag ska vara med en backup-dator vilket är välbetänkt när man tänker på en 

katastrofsituation, då man har en lokal variant av allt men bara en användare kan använda 

den. Den enda riktiga användning för denna lösning skulle vara om kartorna behövs under 

katastroftider.  

3.2.1 Access till Solen 

Tanken med detta förslag är att man har en lokal server i Vilhelmina som tar en backup av 

Åseles server varje natt. Det bästa sättet att göra detta på är att installera en virtuell server i 

Vilhelmina med Windows Server. 

För att få detta att fungera så krävs det en replikering av Åseles server. En lösning på det är 

att använda sig av följande verktyg: DFS replication. DFS replication är utvecklat av Microsoft 

och finns som tjänst att installera i Windows Server. [1][2] DFS replication tar data som man 

väljer och replikerar det ditt man vill.  Sedan måste man installera databasen på den virtuella 

servern och göra en database mirroring ifrån Åseles server på alla inställningsfiler och Solen-

licensen.  

Det som är ett problem är att när man blint kopierar filer ifrån Åsele så kommer alla 

inställningar vara desamma, varför man måste ställa in i DFS replication att inställningsfilerna 

ska exkluderas ifrån att replikeras. Sedan måste dessa filer ställas in att söka t.ex. var 

licensen för programmet finns manuellt. Till slut måste man skapa en sökväg på datorerna 

som berörs av katastrofbehandling av Solen lokalt på deras datorer. Annars kommer det inte 

att fungera.  

3.2.2 Nätverkstopologi 

Själva användaraspekten av Solen kommer inte att ändras. Alla användare söker sig emot 

Åseles ÅKE där Solen finns. Detta sker genom intranätet som finns mellan kommunerna.  

Med detta förslag vill man ha den lokala varianten av Solen som en sökväg som ansluter till 

den lokala virtuella servern i Vilhelmina. 

3.2.3 Licenser 

Detta förslag ska vara helt fri ifrån yttre nätverk så måste den lokala databasen tillhandahålla 

licenser både till Solen och till MapInfo RT. Solen är inget problem då det är bara att kopiera 

dessa filer och använda dem som man vill. Däremot måste man antigen köpa en ny MapInfo 

RT-licens eller bara plocka ut en av de 30 som finns i Åsele. Det skulle innebära att större 

delen av tiden skulle man bara kunna vara 29 stycken aktiva användare på Solen då backup-

datorn alltid måste ha en licens till sig själv. 
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3.3 Replikering varje natt 

Det sista förslaget kan vara den svåraste av dem alla att lösa då det kräver väldigt mycket att 

ställa in inställningarna efter den lokala servern samtidigt som den lokala servern tar 

information från servern i Åsele. Man kan säga att den här förslaget är en blandning av både 

den första och andra förslagen.  

3.3.1 Access till Solen 

Tanken med detta förslag är att man ska ha en lokal server med Solen i Vilhelmina som alla 

användare ska använda sig av samtidigt som administratören ska göra ändring i Åsele på den 

servern. Detta eftersom man ska replikera allt som användarna behöver ifrån Åsele och 

administratörerna skriver in sina ändringar i Åsele som i sin tur replikeras till Vilhelmina. 

För att få detta förslag att fungera så behöver man en server. Detta löses smartast med en 

virtuell server som finns i Vilhelmina. På den servern måste man ha en databas som kan 

replikera databasen som finns i Åsele. Själva replikeringen av Åseles server måste ske med 

DFS replication.   

Man måste på samma sätt som med en backup ändra alla inställningar på replikeringen så 

alla inställningar blir på den replikerade lokala servern i Vilhelmina. och att inställningsfilerna 

exkluderas ifrån replikeringen.  

3.3.2 Nätverkstopologi 

Den här lösningen innebär att användarna som vill använda Solen kommer använda en lokal 

sökväg till servern i Vilhelmina. Samtidigt kommer administratören använda sig av intranätet 

för att nå servern i Åsele om hen vill göra ändringar. 

3.3.3 Licenser 

Det som är problemet med detta förslag är att MapInfo RT-licenserna måste köpas in till 

varje lokal kommun. I detta fall så skulle det behövas ett inköp på cirka 60 stycken fler 

licenser, då man behöver 30 stycken aktiva användare per kommun för att kunna använda 

Solen. Solen-licenserna är som sagt kommunlicenser så de får kopieras och flyttas som man 

vill inom kommunerna.  
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4. Resultat 

Här kommer de sammanfattade resultaten av de olika förslagen som jag studerade under 

mitt examensarbete.  

4.1 Lokal installation 

Det finns nu en lokal installation av Solen och alla tilläggsmoduler på en virtuell server i 

Vilhelmina. Alla användare på kommunen ansluter sig till den servern då man vill använda 

Solen. 

4.2 En backup-dator 

Det finns en backup-server som väntar på att någon användare ska använda den. Det kan 

hända när som helst att någon ska använda den. Det ska gå fort att använda sig av denna, så 

den är alltid igång. 

4.3 Replikering varje natt 

Alla användare använder sig av den lokala replikeringen utav Solen ifrån Åsele, samtidigt 

som administratören bara behöver göra arbete ifrån ett håll.  

4.4 Kostnad 

Det som skulle kosta är att man anställer Cartesia att installera om allt eller om man försöker 

göra det själv.  

Om man lägger upp alla tre förslagen och jämför dessa, det första förslaget skulle kunna bli 

det dyraste då det kräver personal ifrån Cartesia och egna licenser. Andra förslaget skulle 

kunna bli det billigaste då allt som behövs är en enkel virtuell server och några arbetstimmar 

ifrån IT avdelningen, dessutom så kräver den bara en licens för att fungera. Det sista 

förslaget är varken dyrare eller billigare än de andra, det är mitt i mellan utav dessa då det 

inte kräver någon personal ifrån Cartesia men det kräver nog en hel del arbetstimmar ifrån IT 

avdelningen för att få det till att fungera.   

Det finns en virtuell server miljö i Vilhelmina idag så själva servern skulle vara kostnadsfritt 

att installera. [5] 
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5. Diskussion 

Jag tycker att jag har fått fram tre kompletta förslag som täcker de områden som fanns med i 

uppgiften. Med förslagen som finns kommer Vilhelmina kommun garanterat välja en av 

dem. Vilken det blir är svårt att säga men jag skulle tro att backup-datorn är billigaste och 

snabbaste alternativet.  Med detta alternativ så får kommunen en redundant lösning i 

kristider, vilket kan visa sig vara riktigt effektivt. 

Eftersom jag aldrig kunde testa dessa metoder i verkligheten och bara ta fram dem 

teoretiskt var det väldigt klurigt att ta reda på exakt allt som måste göras. Det som är gjort 

nu är bara en översiktlig bild på hur en backup skulle kunna se ut. Jag är dock helt övertygad 

om att ifall kommunen använder någon av mina metoder behövas en utökad studie där mer 

detaljerade planer tas fram. 

Min handledare blev riktigt nöjd över mina förslag och tyckte jag hade gjort ett bra jobb. 
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