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Sammanfattning 
 
För att effektivisera användningen av GIS (Geografiska Informationssystem) kan distribuerade 
geografiska informationssystem nyttjas. En sådan distribution åstadkoms ofta genom att en GIS-
applikation med enkel funktionalitet publiceras åtkomlig för användare anslutna till ett nätverk, intranät 
eller Internet. Då fler och fler får tillgång till GIS ökar behovet av att kunna konvertera mellan olika 
format och mellan olika koordinatsystem. Även här finns krav på effektiviserad och förenklad 
användning. För att bibehålla datakvaliteten krävs att de verktyg som används, genomför korrekta 
transformationer och konverteringar samt att de är användarvänliga. 
 
Vägverket använder sig idag av två mjukvaror för att konvertera och transformera geografiska data, 
FME (Feature Manipulation Engine) samt GTRANS. Denna rapport undersöker funktionalitet samt 
kvalitet på de data som ovanstående mjukvaror levererar. Vägverket har för avsikt att utveckla en 
tjänst för distribuerad användning av FME och/eller GTRANS. Rapporten beskriver även en prototyp 
utvecklad för att möjliggöra distribuerad koordinattransformation och dataformatkonvertering, med 
hjälp av FME via ett nätverk. Denna prototyp består av två komponenter. En komponent (DOT.dll) som 
installeras som ett tillägg till ArcCatalog, på klienter på Vägverkets regionkontor. En annan komponent 
(DOT.exe) installeras på eller i närheten av en SDE-server på Vägverkets huvudkontor. Rapporten 
diskuterar också framtida utveckling. 
 
FME hanterar de flesta förekommande format och koordinatsystem. Koordinattransformeringar utförs 
med millimeterkonsistens men i extremfall kan dock avvikelser uppkomma. Detta har inneburit att 
Lantmäteriet inte kunnat certifiera FME som ett fullvärdigt verktyg att använda i alla situationer och för 
alla typer av koordinattransformationer. Kompletteringar väntas genomföras hos Safe Software för att 
Lantmäteriet skall kunna genomföra ovanstående certifiering.  
 
Slutsatsen är att vi kan rekommendera Vägverket att nyttja FME för dataformatkonverteringar och 
koordinattransformeringar. Vad gäller prototypen som utvecklats under examensarbetet väntas 
utveckling ske som leder till en fullständigt distribuerad tjänst, där klient och server inte nödvändigtvis 
behöver vara anslutna till samma nätverk.    
 

 
  
 

 
 



 
 
 

Abstract 
 
Distributed geographical information systems, DGI, are developed to ensure an effective use of 
geographical information systems. Such distributed systems are often accomplished by providing 
users, connected to a network, access to a GIS with just a few features. Whilst more and more people 
use GIS frequently the need for conversion between formats and transformation between coordinate 
systems increase. In this area there is also a need for cost effective and simple tools. Having the 
intention to preserve the quality of the data it is necessary for the tools to make correct transformation 
and conversion processes. User-friendly applications are also required to ensure consistence in 
transformation and conversion.   
 
The Swedish National Road Administration, SNRA, currently uses two software packages to convert 
and transform geographical data, namely Feature Manipulation Engine (FME) and GTRANS. This 
thesis investigates the data quality after conversion and the functionality for the tools named above. 
The SNRA’s intention is to develop a service for distributed use of FME and/or GTRANS. In addition 
the thesis also describes a prototype developed to enable coordinate transformation and data 
conversion using FME in a distributed environment. 
 
The conclusions considering GTRANS are that it only handles a few data conversions but coordinate 
transformations are handled with full consistence. FME handles almost all existing formats and 
coordinate transformations are in most cases made with a consistence within one millimetre. In 
extreme cases some divergence are discovered and this matter has restrained The Swedish Land 
Survey to certify FME as a tool for coordinate transformations. 
 
The developed prototype consists of two components. One component (DOT.dll) is to be installed as 
an extension to ArcCatalog on computers at SNRA’s regional offices. Another component (DOT.exe) 
is to be installed on, or nearby, a SDE server at SNRA’s main office in Borlänge. 
 
The thesis also discuss possible future development. Safe Software is expected to make changes to 
FME with ambition to improve its consistence. The prototype developed in the final thesis work is to be 
improved by making it a stand-alone application, where the client and server are not necessarily 
connected to the same network. 
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1 Inledning 
 

1 Inledning 
 
Detta examensarbete består av två delar. Den första delen inriktar sig på en jämförelse mellan två 
programvaror, som används för koordinattransformering inom Vägverket. Dessa två är FME (Feature 
Manipulation Engine) framtaget av Safe Software respektive GTRANS, framtaget av Lantmäteriverket. 
Inom Vägverket finns en vilja att utreda skillnaderna mellan dessa i syfte att fatta beslut om vilken 
programvara som bör antas som standard. I detta examensarbete ingår en teoretisk beskrivning av 
grunderna beträffande referens- och koordinatsystem och koordinattransformationer. 
 
Del två av examensarbetet behandlar en prototyp till distribuerad tjänst för koordinattransformering 
och dataformatkonvertering som framtagits inom ramen för examensarbetet. Denna tjänst bygger på 
ESRI’s (Environmental Systems Research Institute) programvara ArcCatalog och FME och är avsedd 
att underlätta arbetet för användare inom Vägverkets regioner. 

1.1 Bakgrund 
 
I och med att användningen av geografiska informationssystem blir alltmer omfattande ökar behovet 
av möjligheter till konvertering mellan olika format och transformering mellan olika koordinatsystem. 
På marknaden finns idag ett flertal produkter som på olika sätt fyller den funktion som ovanstående 
krav ställer på dem.  
 
Vägverket använder sig idag av FME för konvertering mellan olika format samt för transformering 
mellan olika koordinatsystem. Även GTRANS används för transformering mellan olika 
koordinatsystem. Intresse finns från Vägverket att finna varför de skall använda den ena eller den 
andra produkten. 
 
Vägverket är en organisation indelad i sju regioner, fyra resultatenheter och ett huvudkontor. På 
regionerna används ett flertal mjukvaror och personalen upplever ibland svårigheter med att lära sig 
använda dessa. En av dessa mjukvaror, som dessutom används relativt sällan, är FME.  
 
På Vägverkets huvudkontor, beläget i Borlänge, finns en SDE-server (Spatial Database Engine) med 
geografiska data täckande stora delar av Sverige. Vägverket arbetar tillsammans med Landfocus med 
att utveckla en intranätbaserad tjänst - ”Kartarkivet”. Från Kartarkivet kan personalen på regionerna 
idag, via så kallad ”Feature Streaming”, extrahera data från SDE-databasen. Extraheringen resulterar i 
Shape-filer i koordinatsystemet RT 90 2,5 gon väst.  
 
För att möjliggöra konvertering till fler format, transformering till fler koordinatsystem samt enkel 
användning av FME önskar Vägverket utreda möjligheterna för att utveckla en distribuerad tjänst för 
konvertering och transformering av geografisk data.  

1.2 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheter och strategier för att utveckla en distribuerad 
tjänst för konvertering och transformering av geografiska data inom Vägverket. Syftet är även att ta 
fram en prototyp till en sådan tjänst samt att undersöka skillnader mellan GTRANS och FME för att 
kunna ge Vägverket en rekommendation om vilken programvara de bör nyttja. 

1.3 Mål 
 
Målet med examensarbetet är, dels att finna en bästa metod för att konvertera och transformera data, 
dels att utveckla en prototyp för en nätverksbaserad tjänst för konvertering och transformering av data.  
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1 Inledning 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Analysen av vilken metod och verktyg som bäst lämpar sig för konvertering och transformering av data 
är i examensarbetet begränsad till två programvaror, FME från Safe Software och GTRANS från 
Lantmäteriet. 
 
Utvecklingen av prototypen för en konverterings- och transformeringstjänst har begränsats till att göra 
denna baserad på ett lokalt nätverk. Avsikten är att i inledningsskedet låta Vägverket testa prototypen 
innan den utvecklas vidare för distribution till klienter utanför det lokala nätverket. Antal dataformat och 
koordinatsystem som prototypen kan hantera har begränsats till de minimikrav som Vägverket ställt. 
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2 SWECO Position 
 

 

2 SWECO Position 
 
Examensarbetet har utförts vid SWECO Position i Falun och Stockholm som ett uppdrag åt Vägverket 
under perioden januari-juni 2002. 
 
SWECO Position startade sin verksamhet 1996 som en del av SWECO VBB/VIAK. År 2000 
specialiserades verksamheten i ett eget bolag i SWECO-koncernen. Bolaget har i dagsläget ca 50 
anställda och finns etablerat i Falun, Göteborg, Karlstad, Malmö och Stockholm. SWECO Position 
svarar för ca 2 procent av moderkoncernen SWECO:s omsättning och nettoomsättningen under 2001 
uppgick till 48 Mkr. (SWECO, 2002) 
 
SWECO Positions verksamhet är framförallt inriktad på att tillhandahålla konsulttjänster inom 
geografiska informationssystem och geografisk positionering. Detta innefattar produkter som 
kartlösningar, företagsportaler och mobila informationssystem. (SWECO, 2002) 
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3 Geodetiska grundbegrepp 
 
Till grund för beräkningar som rör punkter och andra geografiska objekt ligger ett flertal geodetiska 
teorier och begrepp. Dessa utgör också basen för mjukvaror som används inom detta teknikområde. 

3.1 Referensellipsoider och referenssystem 
 
En punkts läge på en plan yta, t.ex. en karta, måste anges i förhållande till något referenssystem. Ett 
geodetiskt referenssystem kan ses som ett antal punkter på marken som har fastlagda koordinater, 
dvs. de har ett väl definierat läge. Relativt dessa punkter kan sedan nya koordinater i 
referenssystemet anges. Inom olika områden, både geografiskt och verksamhetsmässigt, används 
olika referenssystem med olika noggrannhet. Dessa kan delas in i globala referenssystem, som 
används inom många vetenskapliga tillämpningar, t.ex. satellitpositionering, regionala/nationella 
referenssystem som är specifika för ett visst land samt lokala referenssystem som används t.ex. inom 
kommunal förvaltning. (Eklundh, 2000) 
 
För att definiera ett geodetiskt referenssystem behövs en referensellipsoid. Denna skapas i sin tur 
genom att en rotationsellipsoid, dvs. en kropp som genereras genom att en ellips roteras runt någon 
av sina axlar, placeras i ett visst specifikt läge i förhållande till jorden. Referensellipsoiden är då en 
referensyta som representerar en matematisk form av den verkliga Jorden. (Egeltoft, 1996) 
 
I Sverige används idag det nationella referenssystemet RT 90 (Rikets Triangelnät 1990). Systemet 
baseras på den tredje rikstrianguleringen, genomförd mellan 1967 och 1982 samt en del äldre 
mätningar. RT 90 använder Gauss-Krügers vinkelriktiga, transversala cylinderprojektion och systemet 
används sedan 1988 i framställningen av de allmänna kartorna i Sverige. De regionala 
referenssystemen i Sverige grundar sig på samma mätningar som RT 90 och är tolv till antalet. De 
benämns RT R 01 – 12 och i likhet med RT 90 används Gauss-Krügers projektion för de plana 
koordinaterna, men de har i allmänhet andra medelmeridianer än RT 90. De kommunala 
referenssystemen är ofta en lokal förtätning av ett regionalt referenssystem, dvs. ytterligare punkter 
har mätts in för att förbättra noggrannheten. Inom en och samma kommun kan det finnas olika 
referenssystem. Vissa kommuner, t.ex. Stockholm, har skapat nya enhetliga referenssystem med 
hjälp av satellitteknik. (Eklundh, 2000) 
 
Mätningar i den globala positioneringstjänsten GPS (Global Positioning System) sker i det globala 
referenssystemet WGS 84 (World Geodetic System 1984). Detta system är definierat utifrån en 
referensellipsoid med god global anslutning till geoiden, dvs. ellipsoidens läge ligger nära nivåytan för 
den ostörda medelhavsytan för hela jorden. Bandata i satellitmeddelandet ges i WGS 84 men 
efterberäknade bandata kan erhållas i andra referenssystem. (Lantmäteriverket, 1996) 
 

3.2 Kartprojektioner 
 
Avbildningen av jordytan på en plan yta, t.ex. en karta, görs med hjälp av någon form av 
kartprojektion. Med projektion menas här ”avbildning av referensellipsoiden eller del därav på en plan 
yta” (Lantmäteriverket, 1996). Att konstruera en perfekt kartprojektion är omöjligt; att försöka platta till 
en buktig yta utan att deformera den är teoretiskt omöjligt och detta innebär att ingen kartprojektion 
kan göras helt felfri. Däremot kan en kartprojektion vara ”riktig” i ett visst avseende, t.ex. vinkelriktig, 
ytriktig eller delvis längdriktig. Beroende på egenskaperna för det geografiska område som skall 
avbildas kan man således välja den kartprojektion som ger ett så litet fel som möjligt. Om hela Sverige 
skall avbildas med vinkelriktighet bör en kartprojektion som ger små deformationer för områden 
utsträckta i nordsydlig riktning användas.(Eklundh, 2000) 
 
De flesta svenska landkartorna är gjorda i Gauss-Krügers projektion (även kallad Transversal 
Mercator eller Gauss konforma projektion). Denna projektion är vinkelriktig (konform) med en rätlinjig 
och längdriktig meridian. (Lantmäteriverket, 1996) 

 
 

8 
Distribuerad tjänst för dataformatkonvertering och koordinattransformation 

Ante Erixon & Anders Lindelöf  
 



 
 
 
 

3 Geodetiska grundbegrepp 
 

3.3 Koordinatsystem 
 
Relativa lägen i ett referenssystem uttrycks i koordinater i ett för ändamålet lämpligt koordinatsystem 
knutet till det aktuella referenssystemet (Vennström, 1998). I geodetiska sammanhang finns ett flertal 
sätt att definiera ett koordinatsystem. Ett angreppssätt är att skapa ett tredimensionellt rätvinkligt 
geocentriskt koordinatsystem (x, y, z) med origo i Jordens tyngdpunkt, z-axeln sammanfallande med 
Jordens rotationsaxel, x-axeln i meridianplanet och y-axeln orienterad på ett sådant sätt att systemet 
blir högerorienterat. Alternativet till detta kan vara ett motsvarande tredimensionellt geodetiskt 
koordinatsystem (latitud, longitud och ellipsoidhöjd). Latituden utgörs i detta fall av vinkeln mellan 
ekvatorialplanet och normalen till ellipsoiden i den aktuella punkten, longituden är vinkeln 
meridianplanet i Greenwich och meridianplanet genom punkten och ellipsoidhöjden är normalens höjd 
till ellipsoiden. (Egeltoft, 1996) 
 
I Sverige används, som tidigare nämnts, referenssystemet RT 90. Gauss-Krügers projektion är bra 
längs den längdriktiga meridianen men projektionsfelen ökar ju längre från denna man kommer. Därför 
har koordinatsystemen i referenssystemet RT 90 definierats utifrån flera medelmeridianer i västlig och 
östlig riktning utgående från meridianen 0 gon genom Stockholms gamla observatorium; 7.5 gon V, 5 
gon V, 2.5 gon V samt 2.5 gon O och 5 gon O. Vid arbeten som täcker hela landet, såsom den 
topografiska och ekonomiska kartläggningen, används RT 90 2.5 gon V. Vidare används även 
koordinatsystemet RT 90 uttryckt i latitud och longitud i vissa sammanhang. (Egeltoft, 1996) 
 
Observera att RT 90 2.5 gon V, RT 90 5 gon O eller RT 90 i lat/long är olika koordinatsystem där 
koordinaterna anges i förhållande till referenssystemet RT 90. (Vennström, 1998) 
 

3.4 Koordinattransformationer 
 
För att analysera data från olika källor är det viktigt att man använder ett och samma system för att 
ange det geografiska läget. I praktiken innebär detta ofta att koordinaterna måste räknas om från ett 
system till ett annat. Ordet system kan här tolkas antingen som ett geodetiskt referenssystem eller ett 
koordinatsystem som definierar en punkts läge på ett digitaliseringsbord eller en skärm. (Eklundh, 
2000) 
 
Transformation innebär att man via ett härlett samband transformerar, omvandlar koordinater, från ett 
system till ett annat. Exempel på fall där koordinattransformation måste ske är: 
 

• Byte av koordinatsystem där det geodetiska referenssystemet är detsamma för de båda 
systemen. I detta fall räknas geografiska koordinater om till en kartprojektion eller till 
geocentriska kartesiska koordinater. 

 
• Transformation mellan geodetiska referenssystem, dvs. byte av geodetiskt referenssystem där 

koordinatsystemen är av samma typ för båda systemen, exempelvis vid omräkning från 
referenssystemet SWEREF 93 till ett nationellt referenssystem, t.ex. RT 90. 

 
• Transformation av koordinater från en bild till ett geodetiskt referenssystem. Som exempel kan 

nämnas det fall då en flygbild skall användas som bakgrund till en digital karta i vektorformat. 
För att ange bildens läge i kartans geodetiska referenssystem måste en transformation mellan 
bildens koordinatsystem och det geodetiska referenssystemet etableras. 

 
(Eklundh, 2000) 
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3 Geodetiska grundbegrepp 
 

En koordinattransformation kan matematiskt beskrivas som ett samband av typen 
 





=

=

),(
),(

yxYY
yxXX

     (1) 

 
där X, Y betecknar koordinaterna i det nya tillsystemet och x, y koordinaterna i det ursprungliga 
frånsystemet. Om sambandet antas vara linjärt kan det skrivas som 
 





++=

++=

dycxBY
byaxAX

     (2) 

 
där A, B, a, b, c och d är transformationsparametrar. Detta är en s.k. Affin transformation som innebär 
att skalan ändras i olika riktningar. Ett specialfall av formel 2 är den likformiga Helmertransformationen 
 





++=

−+=

ωω

ωω

cossin
sincos

mymxBY
mymxAX

    (3) 

 
eller 
 





++=

−+=

aybxBY
byaxAX

     (4) 

 
(Vennström, 1996) 
 
Transformation mellan geocentriska kartesiska koordinater (X, Y, Z) och geodetiska koordinater 
(latitud, longitud, ellipsoidhöjd) skrivs vanligen 
 

ϕ

λϕ

λϕ

sin))1('(
sincos)'(
coscos)'(

2 heNZ
hNY
hNX

+−=

+=

+=

     (5) 

 
med 
 

ϕ22 sin1
'

e
aN

−
=      (6) 

)2(2 ffe −=      (7) 
 
där X, Y, Z betecknar de geocentriska kartesiska koordinaterna. ϕ, λ, h betecknar de geodetiska 
koordinaterna, N’ är tvärkrökningsradien, e första excentriciteten, f avplattningen och a halva 
storaxeln. (Lantmäteriverket, 1996) 
 
I dagsläget finns ett flertal programvaror för automatiserad koordinattransformation framtagna. I dessa 
finns de flesta transformationssambanden och parametrarna definierade vilket underlättar arbetet med 
att transformera geografisk data mellan olika referens- och koordinatsystem. I de följande avsnitten 
beskrivs två av dessa programvaror; FME och GTRANS.
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4 Programvaror för koordinattransformation 
 
Vägverket nyttjar i huvudsak två programvaror för koordinattransformation och dataformat-
konvertering, nämligen GTRANS och FME. Detta kapitel behandlar en analys av dessa programvarors 
uppbyggnad och funktionalitet. Vad gäller kvaliteten på de data som programmen levererar efter 
behandling tar denna rapport endast upp ett test av FME. GTRANS har tidigare testats av två 
beräkningsprogram som utvecklats oberoende av varandra och med olika implementering av 
koordinatsambanden. Här framkom att GTRANS levererar data med fullgod kvalitet för svenska krav 
(Carlsson, 2002). I denna rapport ses därav data som levererats av GTRANS som korrekta.  

4.1 GTRANS 
 
GTRANS är utvecklat av Hans Granegård på enheten för högre geodesi vid Lantmäteriverket. 
Programmet har utvecklats för att vara ett avancerat verktyg att använda för 
koordinattransformationer. GTRANS är utvecklat i programmeringsspråket FORTRAN. (Lantmäteriet: 
3, 2002) 
 
4.1.1 Licens och pris 
Programvaran justeras och kompletteras efter hand varför GTRANS ej ses som en kommersiell 
produkt. En kund som vill nyttja programmet betalar en registreringsavgift à 1000 SEK (2002-04-26) 
och får därefter tillgång till programmet. Registreringen gäller för ”eget bruk” men flera installationer 
tillåts trots detta om all konversation med Lantmäteriverket sker genom en kontaktperson. 
(Lantmäteriet, 2001) 
 
4.1.2 Uppgraderingar 
I det fall felaktigheter i programvaran upptäcks, nyttjas ett användarregister för att distribuera rättelser. 
I det fall en ny version utkommit från Lantmäteriverket krävs en ny registrering med tillhörande avgift 
för att få tillgång till programmet. (Lantmäteriet, 2001) 
 
4.1.3 Gränssnitt  
GTRANS har ett grafiskt användargränssnitt som för den ovane användaren kan tyckas något 
komplicerat. Många ikoner är programspecifika. Programmet kräver vana och geodetiskt kompetens 
för att bli använt på rätt sätt (Carlsson, 2002). 
 

 
 
Figur 1. GTRANS grafiska gränssnitt 
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4 Programvaror för koordinattransformation 
 

GTRANS 3.50 är ett Windows NT/2000/98/95 program med flera olika moduler för: 

• Specifikation av in- och utdatafiler och format  
• Val av transformation  
• Definition av koordinatsystem, ellipsoider, transformationer etc.  
• Skapa transformationsparametrar med inpassning och feldetektering med s.k. datasnooping 
• Skapa trianglar för restfelsinterpolation  
• Användardefinierade procedurer i Basic-liknande syntax  
• Grafisk visning av punkter, vektorer, trianglar och konturkarta  
• Inbyggd textredigerare  
• Satsvis bearbetning (batch) av filer.  
• Windows Hjälpfil som innehåller all existerande dokumentation för programmet.  

För att välja transformation används ett koncept baserat på standardiserade koordinatsystemnamn. 
(Lantmäteriet: 3, 2002) 
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4.1.4 Detaljerad funktionalitet 
 
För en komplett redogörelse av GTRANS funktionalitet rekommenderas direktkontakt med 
Lantmäteriet alternativt en licens för egen utvärdering. Nedan presenteras kort, en något mer 
detaljerad funktionalitet än vad som nämnts i avsnitt 4.1.3. 

4.1.4.1 Grundläggande begrepp 
Tabell 1. Grundläggande begrepp som GTRANS nyttjar 
Begrepp Förklaring 
System Ett (geodetiskt) koordinatsystem som är angivet på ett entydigt och 

fullständigt sätt. Varje system anges med ett unikt namn. 
Datum Begreppet DATUM står för referenssystem eller "realiserat geodetiskt 

datum".  
Kartprojektion Om två systemen är likvärdiga kan de skiljas från varandra genom en 

definitionsmässig transformation, t.ex. en kartprojektion.  
Koordinattransformation En koordinattransformation beskrivs alltid av en transformationsfil, TF-fil. I 

TF-filen definieras alltid en transformation från ett system till ett annat 
(FSYSTEM->TSYSTEM). En invers för bakåttransformation kan skapas. 

Tabell GTRANS har ett antal tabeller där olika typer av information om 
koordinatsystem och transformationer lagras. Vid sökning i tabellerna kan 
ersättningstecken ("WILDCARD") användas.  

(Lantmäteriverket: 3, 2002) 

4.1.4.2 Plan transformation 
Parametrar för plan transformation kan bestämmas med hjälp av minsta kvadratmetoden. Följande 
modeller finns definierade:  

• Affin 
• Helmert 
• Unitär (med datasnooping)  
• Konforma och allmänna polynom  

(Lantmäteriet: 1, 2002) 
 
 
4.1.4.3 Höjdtransformation 
Parametrar för transformation i höjd kan bestämmas med hjälp av minsta kvadratmetoden. Följande 
modeller finns definierade:  

• Lutande plan  
• Allmänna polynom 

(Lantmäteriet: 1, 2002) 
 
 
4.1.4.4 Tredimensionell transformation 
Tredimensionell transformation kan endast göras med fördefinierade eller användardefinierade 
parametrar.  

• 7-parameter (Bursa Wolf) 

(Lantmäteriet: 1, 2002) 
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4.1.4.5 Koordinatomvandling 

• Geodetiska (lat long) till/från kartesiska geocentriska koordinater 
• Polära till/från rektangulära koordinater  
• Omvandling mellan fördefinierade och/eller användardefinierade måttenheter  

(Lantmäteriet: 1, 2002) 
 
4.1.4.6 Kartprojektioner 

• Transversal Mercator (Gauss Krüger)  
• UTM  
• Normal Mercator  
• Lambert konisk konform 
• Stereografisk, polär, ekvatoriell och snedaxlig 

(Lantmäteriet: 1, 2002) 
 
4.1.4.7 Fördefinierade transformationer  

• SWEREF 99 (~ETRS 89/WGS84) <-> RT 90 i olika projektioner  
• SWEN 01L geoidhöjder  
• SWEREF 99, ED lat long <-> UTM  
• SWEREF 99 lat long <-> Lambert (Flygkartan)  
• ED 50 UTM <-> RT 90, RT 38  
• Finland <-> RT  
• Regionsystem <-> RT 90  

(Lantmäteriet: 1, 2002) 
 
4.1.4.8 Övrigt  

• Geoidhöjdsinterpolation i rektangulär grid eller med polynom  
• Interpolation av restfel i plan eller höjder med hjälp av Delaunay-triangulation 

(Lantmäteriet: 1, 2002) 
 
4.1.5 Kompabilitet 
 
GTRANS har ett COM-gränssnitt vilket innebär att det kan anropas från andra system. I 
examensarbetet ”Feature Manipulation Engine och GTRANS – Utredning och implementation” vid 
Högskolan i Dalarna har författarna Ericsson och Erbasu beskrivit sådana anrop. Examensarbetet 
omfattar en prototyp som utvecklats i syfte att kombinera GTRANS för koordinattransformationer med 
FME för formatkonverteringar. 
 
Möjlighet finns att via kommandoradskommunikation styra GTRANS. Även batch-filer kan hanteras.   
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4 Programvaror för koordinattransformation 
 

4.1.5.1 Applicerbara koordinatfilsformat 
Det standardkoordinatformat som GTRANS är byggt för är det s.k. KFIL-formatet från Lantmäteriet.  
Övriga format som kan läsas och transformeras är:  

• ARC/INFO ®,  
• DXF, AutoCad ®  
• MAPINFO ®, (.MIF)  
• ASHTECH ®, (C-file, Fillnet)  
• KF85, Kommunförbundets transfereringsformat (ISOK)  
• Kordab, koordinatfilsformat 242, 243  
• PXY-format för Geo-programmet från SBG  
• Diverse typer av koordinatfiler i "fritt format" 

Användaren kan lägga till egna koordinatformatbeskrivningar för sekventiella ASCII-filer i form av 
parameterfiler i en text-baserad syntax. 
 
(Lantmäteriet: 1, 2002) 
 
 
4.1.6 Begränsningar 
 
GTRANS har ett stort antal system för rikets nät, ett flertal RT 90-system och 19 datum definierade.  
 
Utöver de koordinatfilformat som tas upp i avsnittet 4.1.5.1 saknas möjlighet att hantera många idag 
vanliga GIS-format. Det finns ingen grafisk möjlighet att, i kart-/bildformat, studera förändringar som 
koordinattransformationer innebär. 
 
GTRANS erbjuder små möjligheter att transformera mellan olika GIS-format.  

4.2 Feature Manipulation Engine, FME 
 
FME är utvecklat av Safe Software i Kanada. FME är ett verktyg som ger användaren möjligheter att 
beskåda, skapa, redigera, konvertera och transformera geografiska data. Alla produkter knutna till 
FME finns i serier eller suites. Alla FME-serier innehåller tre kärnkomponenter, Workbench, Universal 
Viewer och Universal Translator.  
 
Tabell 2. FME:s produktserier 
Huvudgrupp Serier 
Bas-serier FME Desktop Suite 

FME Professional Suite  
ESRI Suite 

Premium-serier 

Oracle Suite 
FME for GE Smallworld Andra produkter 
FME Enterprise for Unix 

 
Utöver de tre huvudkomponenterna som är utvecklade för användare finns en komponent som vänder 
sig till utvecklare (FME Objects) och en webbaserad komponent (Spatial Direct) för att komma åt eller 
distribuera geografisk information.  
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4 Programvaror för koordinattransformation 
 

4.2.1 Licens och pris 
 
Priset för en licens beror på flera faktorer såsom antal användare, typ av licens och ingående 
komponenter. Priset i svenska kronor är omräknat från priset i US dollar med kurs aktuell per den 15 
maj 2002. En tidsbegränsad utvärderingslicens med full tillgång till de tre kärnkomponenterna kan 
gratis laddas ner från Internet. 
 
Tabell 3. FME licenspriser 

 
Enkla stationära licenser för FME på Windows (95, 98, NT, 2000, XP) 

 
Huvudgrupp Serier Pris i US dollar Pris i svenska kronor 
Bas-serier FME Desktop Suite 699 7.163 

FME Professional Suite  1.999 20.484 
ESRI Suite 2.999 30.731 

Premium-
serier 

Oracle Suite 6.299 64.546 
Andra 
produkter FME for GE Smallworld Kontakta Safe 

 
Flytande licenser för FME på Windows (95, 98, NT, 2000, XP) 

 
Huvudgrupp Serier Pris i US 

dollar 
Pris i 

svenska 
kronor 

Pris för 
varje tillagd 
användare i 

US dollar 

Pris i 
svenska 
kronor 

Bas-serier FME Desktop Suite 2.299 23.558 749 7.675 
FME Professional Suite  5.699 58.398 1.899 19.459 
ESRI Suite 7.799 79.916 2.599 26.632 

Premium-
serier 

Oracle Suite 9.499 97.336 3.159 32.370 
Andra 
produkter FME for GE Smallworld Kontakta Safe 

 
Licens för FME Enterprise for Unix 

 
Pris i US dollar Pris i svenska kronor Pris för varje tillagd 

användare i US dollar 
Pris i svenska kronor 

12.499 128.077 4.999 51.225 
 
(Safe Software: 1, 2002) 
 
4.2.2 Uppgraderingar 
 
Uppdateringsservice – Safe Software skall erbjuda uppdateringar då sådana släppts. Ibland kan 
halvfärdiga uppdateringar göras tillgängliga för nedladdning från Internet för Underhållskunder.  
(Safe Software: 2, 2002) 
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4 Programvaror för koordinattransformation 
 

4.2.3 Användarvänlighet 
 
FME har ett användargränssnitt som för såväl den vane som den ovane användaren kan tyckas enkelt 
att förstå och använda. Konventionella knappar och menyer leder användaren att arbeta med 
programvaran på rätt sätt. Under alla körningar loggas mycket av det som händer bakom det faktiska 
grafiska gränssnittet.  
 

 
Figur 3. FME Universal Viewer 

  
Figur 2. FME Universal Translator Figur 4. FME Workbench 
 
FME Universal Viewer ger användaren möjlighet att med ögat konfirmera att förändringar skett i det 
data som transformerats eller konverterats. 
 
FME har utrustats med ett Command Line Interface som ger utvecklare möjlighet att skicka 
parametrar i textsträngar till FME för att utföra önskade operationer. 

4.2.3.1 Gränssnitt 
Med FME kan användaren 
 

• Konvertera data – översätta data mellan ett stort utbud av format 
• Transformera data – transformera koordinater mellan olika koordinatsystem. Här finns 

möjlighet att definiera egna koordinatsystem. RT90 är fördefinierat. 
• Integrera data – slå samman flera dataset 
• Distribuera data – underlätta arbetet med data spatialt, på Internet, på Intranät och i en lokal 

GIS-applikation 
• Kvalitetskontrollera data – upptäcka och identifiera felaktigheter i data 
• Återskapa data – rekonstruera förstörda eller förvrängda relationer 

 
(ESRI Sweden: 2, 2002) 
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4.2.4 Detaljerad funktionalitet 
 
För en komplett redogörelse av FME:s funktionalitet rekommenderas Safe Softwares webbsida där ett 
flertal dokument i pdf-format kan laddas ned. Nedan presenteras kort, en något mer detaljerad 
funktionalitet än vad som tagits upp under punkten 4.2.2. 

4.2.4.1 Grundläggande begrepp 
När data löper genom FME kan en rad olika transformationsoperationer utföras. FME erbjuder ett stort 
antal möjligheter till beräkningar på geografiska data.  
 

FME-funktioner - behandlar ett individuellt dataset i taget genom att ändra dess egenskaper 
eller ta fram nya data med hjälp av den  

• 

• 

• 

FME-fabriker – behandlar en eller flera dataset och arbetar med detta/dessa för att eventuellt 
skapa nya grupper av data som kombinerar eller alternerar de tidigare på något sätt 
FME-styrfiler – Nyttjar funktioner och fabriker för att utföra de operationer användaren önskar 

 

4.2.4.2 Arkitektur 
Tabell 4. FME:s arbetsfördelning 

Arbetsfördelning  
Läsarmodul Tar emot data från en datakälla 
Fabriksmodul Tar in dataset/-s, bearbetar innehållet som en grupp och levererar bearbetat 

data 
Transformationsmodul Transformerar från ett källformat till ett destinationsformat 
Skrivarmodul Exporterar data från FME 
Styrfil Styr alla moduler under körning 
Loggfil Alla moduler skickar information till en loggfil 

 
Figur 5. FME:s arkitektur 
 
(Safe Software, 2001) 
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4 Programvaror för koordinattransformation 
 

 

4.2.4.3 En omvandling 
Användaren väljer; 
 

1. format för det data som skall omvandlas 
2. ett dataset som skall omvandlas 
3. eventuellt vilket koordinatsystem som datasetet är sparat i 
 
4. format för utdata 
5. namnet på utdatafil 
6. eventuellt vilket koordinatsystem som utdatafilen skall sparas i 

 
FME; 
 

7. skapar en styrfil 
8. nyttjar styrfil för att omvandla data 

 
4.2.5 Kompabilitet 
 
FME kan användas på ett flertal olika sätt.  
 

En användare kan via ett konventionellt användargränssnitt nyttja programmet via Windows 
på sin egen station 

• 

• 

• 

Via Command Line Interface kan parametrar skickas “bakvägen” in i FME från en DOS-
prompt eller från ett program utvecklat i något programspråk 
Via FME Objects kan delar av FME nyttjas för att skapa egendefinierade operationer för 
koordinattransformation, formatkonvertering eller annat som FME normalt klarar av att hantera 

4.2.5.1 Applicerbara format 
FME hanterar de flesta, idag förekommande, GIS-dataformat. En fullständig lista över vilka format 
som hanteras återfinns i Appendix A – tabell A.1. 
 
 
4.2.6 Begränsningar 
 
FME hanterar de flesta av marknadens GIS-format och koordinatsystem för ett stort antal länder. Här 
finns möjlighet att titta på, konvertera, transformera, editera och leverera data. Användare kan 
definiera egna koordinatsystem, datum och andra parametrar. FME hanterar såväl polygoner som 
linjer och punkter. 
 
Vissa brister finns i några system som definierats vilket kan leda till små fel i omvandlade koordinater.  
 
Ett kontinuerligt arbete sker för att uppdatera och förbättra FME. 
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5 Lantmäteriets test av FME 
 
Detta kapitel baseras på det arbete utfört av Arbetsgruppen för verifiering av koordinatsamband under 
ledning av Curt Carlsson, Lantmäteriverket. (Carlsson, 2002).  
 
För Vägverket, Banverket samt andra stora aktörer på marknaden, Lantmäteriverket inräknat, har 
information om kvalitén på lägesbestämning blivit allt mer betydelsefullt. Under september 2001 
startades ett projekt kallat ”Arbetsgruppen för verifiering av koordinatsamband” inom Lantmäteriverket. 
Gruppen förväntades undersöka om Safe’s FME och ESRI:s Projection Engine kan certifieras som 
verktyg för alla typer av koordinattransformationer.  
 
I ovanstående verifiering valdes GTRANS som rikslikare vilket innebär att de resultat som presenteras 
i detta avsnitt utgår från att GTRANS beräkningar är helt korrekta.  

5.1 Begränsningar 
 
Lantmäteriets intention har varit att kontrollera algoritmen för projektionen Transversal Mercator, 
algoritmerna för Helmerttransformation och 7-parametertransformation. Eventuella brister i de aktuella 
referenssystemen, vilka resulterat i fel i de transformerade koordinaterna omfattas inte av 
Lantmäteriets verifiering.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Gauss-Krügers projektion. 
(Lantmäteriet: 2, 2002) 
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5.2 Krav för certifiering 
 
I Sverige redovisas koordinater för punktformiga objekt, såsom stompunkter och fastigheters 
gränspunkter, med tre decimaler. Lantmäteriet anser därför att de program som verifieringen avser 
skall vara konsistenta på denna nivå. I nedan redovisade test innebär dessa krav att transformerade 
koordinater inom en millimeter skall överensstämma med korrekta värden. För koordinater som 
transformerats till latitud och longitud skall överensstämmelsen vara inom bågsekundens femte 
decimal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 
• 
• 
• 
• 

skall inom 1 mm 
överensstämma med 
korrekta koordinater i 

respektive projektionszon

RT 90 7.5 gon V 0:-15 (x,y) 
RT 90 5 gon V 0:-15 (x,y) 
RT 90 2.5 gon V 0:-15 (x,y) 
RT 90 0 gon  0:-15 (x,y) 
RT 90 2.5 gon O 0:-15 (x,y) 
RT 90 5 gon O 0:-15 (x,y) 

RT 90 
(lat,long) 

 
 
 
 
Figur 7.  Konsistenskrav för transformering mellan RT90 (lat,long) och RT90 (x,y) 

5.3 Testdata 
 
I syfte att genomföra ett extremt test har det huvudsakliga testdatat hämtats från ett sydsvenskt lokalt 
system med en vridning på 10 grader. En punkt är hämtad från norra Norrland. 

5.4 Metod 
 
En arbetsgrupp om fem personer har; 
 

tagit fram lämpliga testexempel 
haft kontinuerlig kontakt med ansvariga för respektive programvara 
utfört tester 
kommit med ”Förslag till framtida organisation för verifiering” 
levererat testresultat i form av rapporten ”Slutrapport” aktuell per den 2002-03-01 

 
Ansvarig för att ta fram testdata har Bo-Gunnar Reit på avdelningen LG inom Lantmäteriet varit och 
Lars-Håkan Bengtsson, LL, har ansvarat för testerna av FME. 
 
Programvaror, miljöer och versioner redovisas i tabell 6.  
 
Tabell 6. Programvaror och versioner för testförfarande. 
Programvara Version 
FME FME 2002 SR-1 Build 519 under NT 4 
Project Engine ArcInfo8.1.2 Build 671 i ArcObjects-miljö under NT 4 
GTRANS GTRANS 3.51 
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5 Lantmäteriets test av FME 
 

5.5 Testresultat 
 
I testet av Feature Manipulation Engine FME har Lantmäteriet gjort tre huvudsakliga försök. Det som 
undersökts är konsistensen hos koordinater efter; plan Helmerttransformation, projektion till 
Transversal Mercator samt transformation från RT90 (lat, long) till RT90 (x,y). 
 
Samtliga tabeller med data om koordinater finns presenterade i Appendix B. De koordinater som inte 
håller konsistens på den nivå som kraven anger, har markerats med mörk bakgrund. 
 
5.5.1 Plan Helmerttransformation  
 
I detta test nyttjades följande data; 
 
Tabell 7. Filer och definitioner för transformationstest - plan Helmert 
In-koordinater Fictive_xy Tabell B.1.2 
Ut-koordinater med avvikelser Local_xy Tabell B.1.4 
Korrekta koordinater för framåträkning Local_xy_transf Tabell B.1.3 
Korrekta koordinater för bakåträkning Fictive_xy Tabell B.1.2 
FME-definition av koordinatsystem FICTIVE_XY_DEF Tabell B.1.1 
FME-definition av koordinatsystem LOCAL_XY_DEF Tabell B.1.1 

5.5.1.1 Framåträkning 
I detta test har FME transformerat 10 koordinater i ett fiktivt koordinatsystem (x,y) till ett lokalt 
koordinatsystem (x,y) på två olika sätt. Transformeringen gjordes dels enbart med hjälp av FME-
definitionen av koordinatsambandet mellan de två koordinatsystemen, dels med hjälp av FME-makrot 
@Affine. De två filer som skapats jämfördes därefter med en fil med motsvarande koordinater som 
GTRANS transformerat.  

5.5.1.2 Bakåträkning 
Den fil som i framåträkningen skapades utan FME-makrot @Affine transformerades därefter tillbaka till 
det ursprungliga koordinatsystemet. Här jämfördes slutfilen med den ursprungliga fictive_xy.  
 
 

Bakåträkning Framåträkning 

Koordinatfil:  local_xy 
Koordinatsystemsdefinition: LOCAL_XY_DEF 

Koordinatfil:  fictive_xy 
Koordinatsystemsdefinition: FICTIVE_XY_DEF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Test av plan Helmerttransformation (2DH) 

5.5.1.3 Resultat 
FME uppfyller inte de krav som ställts. Den punkt som avviker är dock en extrempunkt. 
 

Fictive_xy till Local_xy; punkten 3003 har fel I både x- och y-koordinaten. Felet i x är på 
centimeternivå och felet i y på decimeternivå. 

• 

• 
• 

Fictive_xy till Local_xy med @Affine; alla punkter uppfyller konsistenskraven 
Local_xy till Fictive_xy; punkten 3003 har fel I både x- och y-koordinaten. Felet i x är på 
centimeternivå och felet i y på decimeternivå. 

 

 
 

22 
Distribuerad tjänst för dataformatkonvertering och koordinattransformation 

Ante Erixon & Anders Lindelöf  
 



 
 
 
 

5 Lantmäteriets test av FME 
 

5.5.2 Algoritm för projektionen Transversal Mercator – Gauss Krüger  
 
I detta test nyttjades följande data; 
 
Tabell 8. Filer och definitioner för transformationstest - plan Helmert 
In-koordinater SW_latlong Tabell B.2.2 
Ut-koordinater med avvikelser Plant(TM) Tabell B.2.3 
Korrekta koordinater för framåträkning Fictive_xy Tabell B.1.2 
Korrekta koordinater för bakåträkning SW_latlong Tabell B.2.2 
FME-definition av koordinatsystem FICTIVE_XY_DEF Tabell B.2.1 
FME-definition av koordinatsystem SWEREF99_DEF Tabell B.2.1 

5.5.2.1 Framåträkning 
I detta test har FME transformerat 10 koordinater i SWEREF 99 (lat,long) till ett fiktivt koordinatsystem 
(x,y) på två olika sätt. Transformeringen gjordes med hjälp av FME-definitionen av 
koordinatsambandet mellan de två koordinatsystemen. Den fil som skapats jämfördes därefter med 
filen fictive_xy som skapats med hjälp av GTRANS utifrån filen SW-latlong.  

5.5.2.2 Bakåträkning 
Den fil som i framåträkningen skapades, transformerades därefter tillbaka till det ursprungliga 
koordinatsystemet SWEREF 99. Här jämfördes slutfilen med den ursprungliga SW_latlong. En 
kompletterande bakåträkning i FME gjordes även med filen fictive_xy till SW_latlong.  
 
 

Bakåträkning Framåträkning 

Koordinatfil:  Plant(TM), fictive_xy 
Koordinatsystemsdefinition: FICTIVE_XY_DEF 

Koordinatfil:  SW_latlong 
Koordinatsystemsdefinition: SWEREF_DEF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Test av algoritm för projektionen Transversal Mercator 

5.5.2.3 Resultat 
FME uppfyller inte de krav som ställts. 
 

Plant(TM) till SW_latlong; samtliga punkter uppfyller konsistenskraven • 

• 

• 

 
SW_latlong till Plant(TM); punkterna 2002, 3002, 3003 och 4001 har fel I både x- och y-
koordinaten som överstiger tillåtna differenser 

 
Fictive_xy till SW-latlong; punkterna 2002, 3002, 3003 och 4001 har fel I både x- och y-
koordinaten som överstiger tillåtna differenser 
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5 Lantmäteriets test av FME 
 

5.5.3 Transformation från RT90(lat,long) till RT90(x,y)  
 
I detta test nyttjades följande data; 
 
Tabell 9. Filer och definitioner för transformationstest - plan Helmert 
In-koordinater RT90_latlong Tabell B.3.2 
Ut-koordinater med avvikelser X antal gon V/O  Tabell B.3.3-8 
FME-definitioner av koordinatsystem FME:s, för projektionszonerna 

färdiga, definitioner (_DEF) 
 

5.5.3.1 Framåträkning 
I detta test har FME transformerat 10 koordinater i RT90 (lat,long) till RT90(x,y) i de olika 
projektionszonerna. Transformeringen gjordes med hjälp av FME-definitionen av koordinatsambandet 
mellan de olika koordinatsystemen. De koordinatfiler som skapats jämfördes därefter med korrekta 
koordinater i respektive projektionszon.  

5.5.3.2 Bakåträkning 
I detta test gjordes ingen bakåträkning.  
 
 

Framåträkning 

Koordinatfil:  RT90_latlong  

 
 
 
 
 
 
 Koordinatfil: RT90(x,y) i de olika 

projektionszonerna  
 
 
Figur 10. Test av transformation från RT90(lat,long) till RT90(x,y) i de olika projektionszonerna 

5.5.3.3 Resultat 
FME uppfyller inte de krav som ställts. 
 

RT90_latlong till RT90_7.5 gon väst; x-koordinaten för punkten 2003 och y-koordinaten för 
punkten 3003 avviker på millimeternivå 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
RT90_latlong till RT90_5 gon väst; samtliga punkter uppfyller konsistenskraven 

 
RT90_latlong till RT90_2.5 gon väst; samtliga punkter uppfyller konsistenskraven 

 
RT90_latlong till RT90_0 gon; samtliga punkter uppfyller konsistenskraven 

 
RT90_latlong till RT90_2.5 gon ost; x-koordinaten för punkten 2001 avviker på millimeternivå 

 
RT90_latlong till RT90_5 gon ost; x-koordinaten för punkten 1001 avviker på millimeternivå. X-
koordinaten för punkten 2001 avviker på centimeternivå och samma punkts y-koordinat 
avviker på millimeternivå. 
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6 Analys- och metodbeskrivning 
 

 
6 Analys- och metodbeskrivning 
 
Grunden för arbetet med framtagandet av en distribuerad tjänst för koordinattransformationer och 
dataformatkonvertering bygger på Vägverkets behov av att, med hjälp av befintliga programvaror, 
förenkla arbetet för användarna. Således har utvecklingsarbetet utgått från att modifiera dessa 
befintliga program i syfte att skapa en väl fungerande prototyp som motsvarar de krav Vägverket ställt 
på densamma.   

6.1 Analys av förutsättningar 
 
Vägverket använder idag ESRI ArcCatalog för att hantera geografisk information. ArcCatalog är en av 
tre klientprodukter som ingår i ESRI’s ArcGIS 8.1. Produkten är avsedd att vara ett hjälpmedel för att 
organisera och strukturera lagring av geografisk data och kan närmast liknas vid Utforskaren i 
Windows. ArcCatalog innehåller även möjlighet att grafiskt granska data samt att editera och granska 
metadata. (ESRI Sweden: 1, 2002) 
 
För konvertering och transformering av geografiska data används programvarorna GTRANS 
respektive FME. (Nämnda programvaror beskrivs i detalj i avsnittet 4. Programvaror för koordinat-
transformation) 

6.2 Open GIS Consortium (OGC) 
 
Open GIS Consortium, som grundades 1994, är en sammanslutning av över 220 företag, 
organisationer, institutioner och myndigheter verksamma inom områden som berör geografisk 
information och informationsteknologi. Syftet med OGC är att gemensamt skapa förutsättningar för ett 
ökat och förenklat utbyte mellan olika teknologier som involverar geografisk data. Inom ramen för 
detta har OGC tagit fram en mängd rekommendationer, specifikationer och riktlinjer för hur geografisk 
information skall implementeras. OGC’s riktlinjer kan appliceras t.ex. vid utveckling av GIS-
programvaror och databaser, uppbyggnad av distribuerade karttjänster på webben eller anpassning 
av operativsystem. (Open GIS Consortium Inc.: 1, 2002) 
 
Tanken är att OGC’s arbete skall vara ”öppet”, dvs. alla aktörer på marknaden skall ha tillgång till de 
riktlinjer och specifikationer som OGC tar fram. På så sätt kan dessa aktörer redan från grunden 
anpassa sitt arbete utifrån en enhetlig ”standard” och framtidens utveckling av produkter, system och 
tjänster förenklas. I dagsläget (maj 2002) finns följande specifikationer framtagna: 
 

• Simple Features for OLE/COM 
• Simple Features for CORBA 
• Simple Features for SQL 
• Catalog Interface 
• Coordinate Transformation Services 
• Grid Coverages 
• Web Map Server Interfaces 
• Geography Markup Language (GML) 

 
(Open GIS Consortium Inc.: 3, 2002) 
 
Programvaruleverantörer kan genom OGC få sina produkter testade och “certifierade” enligt OGC’s 
specifikation, dvs. OGC konfirmerar att produkten följer de uppsatta riktlinjerna. I nuläget har omkring 
20 programvaror genomgått denna process, däribland ESRI’s ArcGIS 8.1 som följer specifikationen 
Simple Features for OLE/COM. Ett flertal leverantörer har implementerat OGC’s specifikationer för 
utvecklingen av sina programvaror men ännu inte fått dessa testade och certifierade av OGC. Till 
dessa hör Safe Software’s FME som, i likhet med ESRI ArcGIS 8.1, byggts upp enligt OGC’s Simple 
Features for OLE/COM. (Open GIS Consortium Inc.: 2, 2002) 
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6 Analys- och metodbeskrivning 
 

 
Den specifikation som i första hand kan anses anknyta till detta examensarbete är den som definierar 
riktlinjer för implementering av tjänster för koordinattransformation; Coordinate Transformation 
Services. Specifikationen definieras i ett projektdokument OGC 01-009 (2001-01-12) och innehåller en 
detaljerad beskrivning av de gränssnitt och metoder som bör finnas i programvaror ämnade att 
transformera data mellan olika koordinatsystem. (Open GIS Consortium Inc., 2001) 
 
Dokumentet är i första hand riktat till de programvaruleverantörer som tillhandahåller programvaror för 
koordinattransformation, såsom Safe Software/FME. Då den prototyp som framtagits inom detta 
examensarbete endast är ett verktyg för att styra FME inifrån ESRI ArcCatalog har OGC’s 
specifikation inte ansetts vara applicerbar vid utvecklingsarbetet. 
 
Utöver de specifikationer som nämnts ovan har OGC tagit fram s.k. Recommendation Papers, dvs. 
dokument som ger en mer allmän vägledning. Ett av dessa är projektdokument OGC 01-014r5 (2001-
11-10) som beskriver OGC’s rekommendationer avseende definierande data för referenssystem och 
koordinattransformationer. Dessa data avses distribueras mellan klient- respektive serverbaserade 
programvaror, på det sätt som sker i den framtagna prototypen för en distribuerad tjänst för 
koordinattransformation och dataformatkonvertering. Projektdokumentets rekommendationer skall 
fungera som en grund för framtida specifikationer och är i första hand inriktat på att ge information om 
modeller för att definiera referenssystem och koordinattransformationer för punktkoordinater. OGC 
lägger i dokumentet stor vikt vid att beskriva hur skapandet av XML-dokument för överföring av 
system- och transformationsparametrar skall ske. (Whiteside, 2001) 
 
6.2.1 Konventioner för element och attribut i XML-dokument 
 
OGC definierar i sin rekommendation hur element och attribut i XML-dokumentet skall skrivas. De 
punkter som befunnits vara relevanta, och som följts i framtagandet av prototypen är: 
 

1. Element och attribut i XML-dokumentet skrivs med engelska ord 
2. I de fall då ett element/attribut består av två eller flera ord används inte mellanslag eller 

understreck och varje enskilt ord inleds med stor bokstav. 
3. Element med en enskild sträng föredras före attribut 
4. Tvåbokstavs prefix används inte i element och attribut 

 
(Whiteside, 2001) 
 
6.2.2 Datamodell för XML-dokument 
 
Beträffande strukturen hos XML-dokumentet beskriver OGC ett antal alternativa toppelement som kan 
användas utifrån det givna behovet. De rekommenderade alternativen är: 
 

1. CoordinatReferenceSystem. Elementet kan användas för att överföra definitionen av ett 
enskilt referenssystem. 

2. CoordinateTransformationMetadata. Detta element kan användas vid transformation från ett 
specificerat koordinatsystem (source coordinate reference system) till ett annat specificerat 
koordinatsystem (target coordinate reference system).  

3. CoordinateTransformationDefinition. I det fall då de ingående koordinatsystemen för 
transformationen ej specificerats kan detta element användas. 

 
(Whiteside, 2001) 
 
För utvecklingen av prototypen och den ingående kommunikationen via XML-dokument har 
toppelementet CoordinateTransformationMetadata valts eftersom det är den modell som närmast 
anknyter till det aktuella syftet.  
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6 Analys- och metodbeskrivning 
 

6.2.3 Informativa riktlinjer 
 
I Annex B i OGC’s projektdokument 01-014r5 ges informativa riktlinjer avseende förväntad 
användning av definierande data för referenssystem och koordinattransformationer. OGC belyser tre 
huvudområden för användningen: 
 

• Beskrivning av specifikt referenssystem eller specifik koordinattransformation för en 
användare 

• Unik identifikation av specifikt referenssystem eller specifik koordinattransformation för en 
programvara 

• Tillhandahållande av data för programvara för koordinattransformation 
 
(Whiteside, 2001) 
 
Det sist uppräknade området har ansetts vara det applicerbara i det aktuella fallet; det data som 
överförs är avsett att användas av programvaran FME för koordinattransformation. 
 
OGC beskriver vidare tre alternativa sätt att överföra definierande data: 
 

• Överföring av enbart identifikation för referenssystem eller koordinattransformation 
• Överföring av fullständig definition av referenssystem eller kooridnattransformation 
• En kombination av ovanstående; delar av överföringen består i en fullständig definition, resten 

består i identifikation för referenssystem eller koordinattransformation 
 
(Whiteside, 2001) 
 
I detta fall ses det först uppräknade området som applicerbart. Den framtagna prototypen inkluderar 
överföring av enbart identifikation för de referenssystem som avses i den faktiska 
transformationsprocessen.  
 
6.2.4 Konformitet 
 
Kommunikationen i den framtagna prototypen följer OGC’s rekommendation endast i de delar som 
nämnts ovan. 
 
Eftersom OGC’s rekommendation formellt avser transformation av enskilda punkter, och inte som i det 
aktuella fallet, hela dataset, har den av OGC definierade modellen ej appliceras till fullo.  Vidare 
bygger OGC’s modell på en struktur som i nuläget ej varit möjlig att efterleva. Anledningen är att 
varken ESRI’s ArcCatalog eller Safe Software’s FME är anpassade till den aktuella 
rekommendationen. Eftersom hela grunden för utvecklingen av prototypen utgår från dessa två 
programvaror har den realiserade modellen i första hand anpassats utifrån detta faktum och är 
således inte att betrakta som konsistent med OGC’s rekommenderade modell. 
 
För att i framtiden vidareutveckla prototypen och uppnå full konformitet med OGC’s riktlinjer krävs 
följande grundsteg 
 

• OGC tar fram en fullständig specifikation utifrån de rekommendationer som ges i 
projektdokument 01-014r5 

• ESRI anpassar produkten ArcCatalog till ovanstående specifikation 
• Safe Software anpassar produkten FME till ovanstående specifikation 
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6 Analys- och metodbeskrivning 
 

Givet dessa förutsättningar kan den framtagna prototypen till en distribuerad tjänst för 
koordinattransformation och dataformatkonvertering anpassas för konformitet med OGC’s 
rekommendation. Detta innefattar en överföring av transformeringsinformationen som inkluderar: 
 

• Namn på varje specificerad datastruktur och enskilt objekt 
• Betydelse hos varje specificerat namn 
• Innehåll i varje specificerad datastruktur 
• Inbördes följd hos de i strukturen ingående komponenterna 
• Skalbarhet och möjliga val avseende varje objekt i strukturen 
• Datatyp hos varje enskilt objekt 
• Specifikation av möjliga alternativa värden för varje objekt 
• Specifikation av ”XML-tagg” för varje enskilt element och attribut 

 
(Whiteside, 2001) 
 

6.3 Val av metod, tekniker och verktyg för utveckling av prototyp 
 
Prototypen, som döpts till ”Distribuerad Omvandlingstjänst (DOT)”, har utvecklats med hjälp av ett 
flertal tekniker och verktyg. I följande avsnitt beskrivs de val som gjorts i detta avseende. För att ge 
läsaren en ökad förståelse för bakomliggande fakta som lett fram till de genomförda valen beskrivs 
varje enskild teknik eller verktyg övergripande. 
 
Utvecklingsarbetet har skett i Microsoft Visual Basic 6.0 som befunnits vara den mest lämpade miljön 
för utveckling av prototypen utifrån kundens krav. Denna utvecklingsmiljö är förhållandevis enkel att 
arbeta med och Visual Basic är det programmeringsspråk som utvecklarna har djupast kunskaper 
inom. Visual Basic är väl anpassat för komponentbaserad utveckling och språket är kompatibelt med 
ESRI ArcObjects. 
 
6.3.1 Component Object Model (COM) 
 
Komponentbaserad systemutveckling har under de senaste åren blivit allt mer utbredd och det finns 
idag ett flertal komponentteknologier. Den vanligaste av dessa teknologier är Microsofts Component 
Object Model (COM). Modellen specificerar hur komponenter skall konstrueras för att möjliggöra 
kommunikation mellan olika applikationer. Arkitekturen är uppbyggd för att kunna fungera i olika 
miljöer och kallas vanligen för en binär standard för objekt. Fördelen med komponenttekniken är att 
underhållet av program förenklas samtidigt som skalbarheten ökar. Stöd för COM finns idag i en 
mängd programmeringsspråk och programvaror. (Microsoft Corporation, 1998) 
 
COM-gränssnittet beskriver en samling metoder samt definierar hur dessa skall anropas. En befintlig 
programvara som stödjer COM kan vidareutvecklas och anpassas utifrån de fördefinierade metoder 
och anrop som tillhandahålls av leverantören. Ett publicerat gränssnitt går inte att påverka men 
däremot kan man skapa nya funktioner som kommunicerar med standardgränssnittet. (Microsoft 
Corporation, 1998) 
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6 Analys- och metodbeskrivning 
 

6.3.2 ESRI ArcObjects 
 
ESRI ArcObjects är en utvecklingsplattform som baseras på Microsofts COM-teknik (se avsnittet 6.3.1 
Component Object Model). ESRI tillhandahåller genom detta verktyg ett mycket stort antal gränssnitt, 
metoder och objekt som möjliggör anpassning av produkterna inom ArcGIS-familjen (ArcMap, 
ArcCatalog, ArcScene m.fl.). En slutanvändare kan bygga egna funktioner som anropar befintliga 
metoder och klasser för att på så sätt skräddarsy produkten utifrån det egna behovet. Genom detta 
tillgängliggörs de i programvaran ingående funktionerna och utvecklingsarbetet förenklas avsevärt. 
(ArcObjects Online: 1, 2002) 
 
Den vanligaste utvecklingsmetoden vad gäller ArcObjects är att använda de i ArcCatalog och ArcMap 
inbyggda programmeringseditorerna i vilka funktioner byggs med VBA-kod (Visual Basic for 
Applications). Fördelen med denna metod är att den är enkel men den saknar viss funktionalitet som 
behövs för att bygga mer avancerade funktioner. För att kunna tillgodogöra sig all funktionalitet i 
ArcObjects bör funktionen istället byggas som en helt självständig ActiveX-komponent i Visual Basic 
(se avsnittet 6.3.3 ActiveX och Dynamic Linked Library). Förutsättningen är att alla de nödvändiga 
procedurerna och gränssnitten implementeras i komponenten. (ArcObjects Online: 2, 2002) 
 
Val och motivering: Eftersom grunden för framtagandet av prototypen är ESRI ArcCatalog har 
ArcObjects valts som grundplattform för utvecklingen. För utvecklingen av prototypen har tillgången till 
all funktionalitet i ArcObjects funnits vara av stor vikt varför den senare utvecklingsmetoden valts. 
Således gjordes valet att utveckla den klientbaserade delen av prototypen som en ActiveX-
komponent. 
 
 
6.3.3 ActiveX och Dynamic Linked Library 
 
En ActiveX-komponent är en gruppering av körbar kod (såsom en exe-, dll- eller ocxfil) som följer en 
viss bestämd specifikation för att tillhandahålla objekt. Genom ActiveX-tekniken kan komponenter 
återanvändas och samlas i applikationer och tjänster. Att använda standardiserad kod på detta sätt är 
en av grundstenarna i det som kallas komponentbaserad systemutveckling. (Microsoft Developer 
Network Library: 1, 2002) 
 
Komponenter kan köras antingen i en process eller som en självständig del utanför processen. En 
ActiveX DLL är en komponent som är ”osynlig” och kan köras i en annan applikations process. 
Klienten kan vara själva applikationen eller en annan komponent som applikationen använder. 
(Microsoft Developer Network Library: 2, 2002) 
 
DLL (Dynamic Linked Library) är en körbar fil som fungerar som ett bibliotek av funktioner som 
används av en applikation. En DLL fungerar i princip som en server; från vilken en funktion laddas in i 
det virtuella minnet hos den anropande klienten; applikationen. Anropet är dynamiskt; endast den 
informationen som behövs kommer att laddas in i minnet och flera applikationer kan använda samma 
DLL samtidigt. Fördelen med detta är att mindre minnesutrymme tas i anspråk jämfört med det fall då 
varje enskild applikation har en egen implementation av funktionen. Då en DLL laddas in i det virtuella 
minnet hos klienten blir samtliga funktioner i DLL:en tillgängliga och när användningen av funktionerna 
är klar tas DLL:en automatiskt bort från det virtuella minnet. Om en DLL innehåller en COM-
komponent kan klienten få åtkomst till komponentens gränssnitt och använda sig av dess funktioner. 
(Microsoft Developer Network Library: 3, 2002) 
 
Val och motivering: Anledningen att angreppssättet med ActiveX DLL valts i sammanhanget beror 
på två saker. För det första, och som tidigare nämnts, har ESRI ArcObjects anpassats på ett sådant 
sätt att utveckling med ActiveX-tekniken ger tillgång till mer funktionalitet än vid utveckling med VBA-
kod i de enskilda programmen. För det andra möjliggör den valda utvecklingsmetoden att klientdelen 
av prototypen enklare kan distribueras som ett programtillägg i form av en DLL-fil. Dessutom innebär 
detta att programkoden döljs vilket varit ett önskemål från SWECO Position. 
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6 Analys- och metodbeskrivning 
 

6.3.4 Extensible Markup Language (XML) 
 
Under de senaste åren har behovet av metadata, alltså data som beskriver annan data, blivit allt mer 
aktualiserat. Ett hjälpmedel för att lagra och beskriva information om data är Extensible Markup 
Language, XML. XML är ett leverantörs- och plattformsoberoende lagringsformat framtaget av W3C 
(World Wide Web Consortium). I likhet med HTML (Hypertext Markup Language), som används för 
framställning av information på Internet, byggs XML upp med s.k. ”taggar” och deklarationer. Men i 
motsats till HTML, som är inriktat på att strukturera information för en webbläsare, fokuserar XML på 
att tillhandahålla en beskrivning av själva informationen och hur den relateras till annan information. 
(Carter, 1997) 
 
Inom GIS-området är behovet av metadata omfattande och därför har ett särskilt beskrivningsspråk; 
Geography Markup Language (GML) tagits fram. GML utnyttjar XML-kodning för överföring och 
lagring av geografisk information och hanterar både geometri och egenskaper till lägesrelaterade 
objekt. (Cox, 2002) 
 
Val och motivering: För kommunikationen mellan den klientbaserade och den serverbaserade delen 
av prototypen har XML valts som överföringsformat. Detta val grundar sig på att ett XML-dokument är 
sökbart, dvs. information som skrivs till dokumentet av den ena delkomponenten kan enkelt läsas av 
den andra genom en enkel utsökningsprocess. På så sätt säkerställs funktionaliteten i processen och 
risken för fel minimeras. I en eventuell vidareutveckling av prototypen torde GML-formatet väljas för 
överföring av data. 
 
 
6.3.5 Document Object Model (DOM) 
 
För att arbeta mot ett XML-dokument kan man använda Document Object Model (DOM). DOM är ett 
gränssnitt som lagrar XML-data i en hierarki och används för att manipulera de olika ingående 
komponenterna. Gränssnittet är avsett att hantera XML- och HTML-dokument och innehåller en 
modell för de objekt som används för att bygga upp dessa dokumenttyper. (Karim, 2002) 
 
DOM har tagits fram och definierats av W3C och tillhandahåller de objekt som gör det möjligt att 
definiera och strukturera element, s.k. noder och dess underelement enligt XML-standarden. Parsern 
bygger upp en hierarki som liknar XML-strukturen och program och script kan dynamiskt 
tillgängliggöra och uppdatera innehållet, strukturen och layouten hos dokumentet. (Wood, 1998) 
 
Val och motivering: Den klientbaserade delen av prototypen nyttjar DOM-gränssnittet för att skapa 
det XML-dokument som serverdelen sedan läser. De för transformationsprocessen nödvändiga 
parametrarna skickas därefter till FME. Anledningen till att just DOM valts är att detta är en teknik som 
är enkel att implementera i Visual Basic. Vidare innebär användandet av DOM och den struktur XML-
dokumentet därigenom får, att sökningen i det skapade dokumentet kan göras effektiv.  
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7 Utveckling av distribuerad omvandlingstjänst 
 
Inom ramen för examensarbetet har en prototyp till en distribuerad omvandlingstjänst framtagits. 
Prototypen DOT, skall ses som det första steget i utvecklingen mot en fullständig tjänst. Genom att 
låta de presumtiva användarna testa och utvärdera prototypen underlättas fortsatt utveckling och 
möjligheten att uppfylla användarnas krav tillgodoses på bästa sätt. Syftet med prototypen och 
tjänsten är att underlätta användarens interaktion gentemot ArcCatalog respektive FME. Genom att 
skapa en ”osynlig” koppling mellan de båda programvarorna förenklas arbetet med att konvertera och 
transformera geografiskt data. Användaren utnyttjar endast ArcCatalogs gränssnitt och den 
nödvändiga kommunikationen med FME sker automatiskt. 
 
Prototypen består av två huvuddelar; en ActiveX-komponent (DLL) som implementeras som ett tillägg 
i ESRI ArcCatalog hos klienten samt en komponent för kommunikation gentemot FME på en server 
(se figur 11). Båda komponenterna har utvecklats med Microsoft Visual Basic 6.0. Kommunikationen 
mellan de båda komponenterna sker via XML-dokument där den önskade transformations- och/eller 
konverteringsprocessen specificeras. 

7.1 Kravspecifikation 
 
Genom den dialog som förts med Vägverket avseende framtagandet av en prototyp till en tjänst för 
formatkonvertering och koordinattransformering har en enkel kravspecifikation framtagits. Nedan 
angivna krav skall uppfyllas av prototypen. Den skall: 
 

• hantera SDE Feature Layer samt ESRI Shape-filer som indata 
• hantera AutoCAD dwg/dxf, ESRI Shape, MapInfo MIF/MID samt Svenska kommunförbundets 

format KF-85 som utdata 
• hantera RT 90-systemen (0 gon, 2.5 gon V/Ö, 5 gon V/Ö samt 7.5 gon V), det geografiska 

koordinatsystemet WGS 1984 (uttryckt i latitud och longitud) samt det lokala systemet för 
Stockholm; ST 74. Angivna koordinatsystem skall hanteras som in- och utdataformat. 

• om inget koordinatsystem finns angivet för ett dataset, automatiskt sätta det till RT 90 2.5 gon 
V 

 
Utöver de formella krav som Vägverket ställt på prototypen har Erixon och Lindelöf, samt de bådas 
handledare Michael Östling, Sweco Position, funnit att följande funktioner bör finnas; 
 

• dokumentation över ingående komponenter, installationsanvisning samt 
användarhandledning 

• varje körning skall loggas i en loggfil 
• dataöverföring skall ske via XML för att underlätta framtida utveckling 

  

7.2 Systemspecifikation (Övergripande) 
 
DOT är tänkt att installeras på och utnyttjas via ett lokalt Windows- eller NT-nätverk. DOT består av 
två huvudkomponenter där den ena installeras hos klienter på Vägverkets regionkontor och den andra 
på en server i närheten av den plats där man lagrat digitalt kartdata. Klientdelen är en COM-
komponent som integreras i ESRI ArcCatalog och serverdelen är en komponent för kommunikation 
gentemot FME. Dessa två komponenter kommunicerar sinsemellan via XML.  
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 DOT.exe SDOT.ini 

 
 SDE 

 FME 
DOT.mdb 

 
Figur 11. Systemdiagram 
 
Syftet med ovan beskrivna struktur är framförallt baserad på en framtida utveckling av tjänsten. 
Genom att inte integrera FME-delen av prototypen på klientsidan, t.ex. genom att bygga den som en 
COM-komponent kopplad till ArcCatalog, utgör den framtagna prototypen till tjänsten en god grund för 
webbaserad kommunikation. En integrering av FME-delen på klientsidan hade avsevärt försvårat en 
sådan vidareutveckling. 
 
Den filbaserade kommunikation som i nuläget sker mellan de i prototypen ingående 
delkomponenterna med XML via det lokala nätverket kan relativt enkelt byggas om till en distribuerad 
webbtjänst. I detta fall kan XML-filerna från klienterna överföras via intranät/Internet till servern där 
FME finns. Detta skulle medföra att tillgången till tjänsten blir mycket mer omfattande.  
Överföringen av informationen kan t.ex. ske med hjälp av SOAP-teknik (Simple Object Access 
Protocol) vilket är ett XML-baserat protokoll ämnat för en decentraliserad och distribuerad miljö (Se 
avsnitt 7.4). 
 

7.3 Detaljerad systemspecifikation 
 
Prototypen har indelats i två huvudkomponenter, nämligen en klientkomponent respektive en 
serverkomponent. Först beskrivs funktionen och uppbyggnaden hos klientkomponenten följt av en 
specifikation av kommunikationen mellan de båda komponenterna. Detta följs av en ingående 
beskrivning av serverkomponenten och den loggning som sker vid den parameterbaserade 
kommunikationen med FME. Därefter beskrivs den i komponenterna inbyggda felhanteringen samt 
hanteringen av utdata. Avsnittet avslutas med de begränsningar som gäller för prototypen, en 
diskussion beträffande den förväntade kvaliteten hos utdata samt en beskrivning av Erixons och 
Lindelöfs syn på tänkbar framtida utveckling av tjänsten DOT.   
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7.3.1 Klientkomponent 
 
Den del av prototypen som integreras i ESRI ArcCatalog har utvecklats som en ActiveX dll-komponent 
i Visual Basic baserat på ESRIs komponentbibliotek ArcObjects. Komponenten läggs till i ArcCatalog 
via standardmenyn ”Customize” som en ny funktion och aktiveras beroende på användarens val. 
Komponenten skapar med hjälp av DOM en XML-fil genom vilken serverkomponent hanterar den 
vidare kommunikationen med FME. 

7.3.1.1 Funktion 
Totalt består komponenten av tre delar, nämligen en basmodul, en klassmodul samt ett formulär.  
 

• Basmodulen modDOT ger tillgång till grundläggande systeminformation, t.ex. uppgiften om 
vem som för närvarande är inloggad på datorn. Vidare innehåller denna modul en funktion 
som läser information om de servrar som finns anslutna på den aktuella datorn. Modulen läser 
dessutom en ini-fil som specificerar nödvändiga parametrar för funktionen.  

 
• Formuläret frmDOT svarar för den nödvändiga dialog med användaren som inte täcks av 

ArcCatalogs användargränssnitt  
 

• Klassmodulen clsDOT består av ett antal gränssnitt som definierats av ESRI. Dessa utgör 
grunden för all interaktion gentemot programmet. Vidare ingår här en del för hanteringen av 
de XML-filer som används för kommunikationen med serverkomponenten.  

 
Till dessa tre komponenter skall även läggas den ini-fil; DOT.ini i vilken diverse grundparametrar 
specificeras. Genom denna struktur kan funktionen enkelt konfigureras om vid behov.  
 
Komponentens funktion beskrivs enklast i följande steg: 
 

1. Då ArcCatalog startas skapas automatiskt en koppling mellan programmet och komponenten 
genom att ett ”handtag” bildas av klassmodulen clsDOT. I detta skede initialiseras också 
funktionen och nödvändiga variabler skapas och specificeras. 

 
2. Då användaren markerar/väljer ett dataset ur filträdet i ArcCatalog initialiseras en pekare och 

komponenten känner av vilken typ av dataset som valts. Om datasetet är av typen ”SDE 
Feature Layer” eller ”ESRI Shape” aktiveras knappen ”Transformera/konvertera med FME”.  
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Figur 12. Funktionen läggs till som en knapp i ArcCatalogs standardgränssnitt och aktiveras då användaren väljer att 
markera ett dataset av typen SDE Feature Class eller ESRI Shape. 

 
3. När användaren trycker på knappen ”Transformera/konvertera med FME” läser klassmodulen 

clsDOT av filen DOT.ini via funktionen Read_INI. Därefter tar komponenten hand om den 
grundläggande informationen om det valda datasetet; namnet på filen, den fysiska 
lagringsplatsen samt i vilket koordinatsystem det är angivet. Uppgiften om koordinatsystem 
styr sedan den fortsatta processen. Koordinatsystemet kan vara av tre typer: 

 
• Geografiskt koordinatsystem 
• Kartesiskt koordinatsystem 
• Okänt koordinatsystem 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 13. En bekräftelse på den fil som valts visas och funktionen känner automatiskt av vilket koordinatsystem som 
är angivet för datasetet. 

 
I dagsläget är komponenten begränsad till att endast hantera koordinatsystemen RT 90 2,5 
gon V, WGS84 lat/long samt det lokala systemet för Stockholm; ST74 för indata. Om inget 
koordinatsystem finns angivet visas ett meddelande om detta och därefter ges en varning om 
att koordinatsystemet automatiskt kommer att sättas till RT 90 2.5 gon V. 
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4. I nästa steg initialiseras formuläret frmDOT och användaren ombeds välja utformat och 
koordinatsystem för den fil som skall skapas. Då användaren konfirmerat sitt val går kontrollen 
tillbaka till klassmodulen och processen fortsätter. Om användaren inte angett både format 
och koordinatsystem för utdata avbryts processen och användaren ombeds köra processen 
på nytt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Figur 14. Användaren ombeds specificera vilket format det valda datasetet skall konverteras till samt vilket 
koordinatsystem som önskas. 

 
5. I klassmodulen konverteras användarens val av utdataformat och koordinatsystem till en för 

FME läsbar syntax. Därefter anropas funktionen GetUNCPath i basmodulen modDOT som 
konverterar sökvägen till datasetet till s.k. UNC-syntax (Universal Naming Convention).  

 
6. Klassmodulen anropar funktionen GetWindowsLoginUserID i modDOT genom vilken 

komponenten får tillgång till användarens inloggningsnamn. Detta behövs senare i processen 
för att skapa en specifik katalog i vilken användarens utdata sparas. 

 
7. Slutligen startas funktionen CreateXML i klassmodulen där en xml-fil för den valda processen 

skapas med hjälp av gränssnittet DOM. I denna xml-fil anges all information som behövs för 
att FME skall kunna transformera och/eller konvertera det valda datasetet. Denna fil sparas i 
en specifik katalog (definierad i DOT.ini) och serverkomponenten läser sedan informationen i 
filen för att slutföra användarens förfrågan. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Figur 15. FME anropas. 

 
8. När arbetet med processen avslutats skickas ett meddelande från FME som beskriver var det 

färdiga datat har sparats. För varje körning skapas automatiskt en katalogstruktur som byggs 
upp av dagens datum följt av användarnamn och en specifik kontrollsiffra. Denna information 
finns även i loggfilen LogFil.log (se även avsnittet 7.3.2 Serverkomponent) 
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Figur 16. Ett meddelande visas när konverterings-/transformeringsprocessen avslutats. Här beskrivs även var det 
data som skapats har lagrats i filstrukturen. 

7.3.1.2 Kommunikationen via XML 
Den XML-fil som skapas av klientkomponenten strukturerar informationen om den konverterings- 
och/eller transformeringsprocess som användaren önskar genomföra. Filstrukturen byggs upp med 
hjälp av gränssnittet Document Object Model (se även avsnittet 6.3.5 Document Object Model). DOM-
gränssnittet tillhandahåller ett antal objekt som gör det möjligt att definiera element i XML-filen i en 
viss specifik hierarki. Enligt OGC’s rekommendation (se avsnittet 6.2 Open GIS Consortium) byggs 
strukturen upp utifrån toppelementet CoordinateTransformationMetadata. Detta följs av 
underelementen: 
 

• Infile: Här anges information om den fil som användaren väljer i ArcCatalogs trädstruktur. I 
detta ingår filens namn, fysiska lagringsplatsen, format samt vilken kategori filen tillhör (enligt 
ESRIs definition). Vidare anges filens koordinatsystem samt dess enhet. Om inget 
koordinatsystem angivits för filen sätts det automatiskt till RT 90 2,5 gon V.  

• Outfile: I denna avdelning anges användarens val av format och koordinatsystem för den fil 
som skall skapas. Dessutom inkluderas destinationen till den plats där den nya filen skall 
sparas. 

• Metadata: Användarens inloggningssignatur och det aktuella datumet skrivs till XML-filen. 
Denna information behövs för att förenkla lagringen av utdata; användaren kan enkelt söka 
efter filerna utifrån sitt användarnamn och datumet då processen slutfördes. 

• ServerInformation: Här ingår information som är specifik för SDE-servrar. Uppgifter om server, 
lösenord m.m. behövs endast för SDE Feature Layer. Om användaren istället väljer en 
shapefil kommer ingen information att skrivas i denna del av XML-filen.  

 
 
7.3.2 Serverkomponent 
 
Den del av prototypen som läser XML-filen och behandlar dess innehåll består av tre delar, en 
konfigurationsinställningsfil (ini), en exekverbar fil (exe) som är tänkt att installeras på en SDE-server 
eller en annan server i dess närhet och en Accessdatabas (mdb).  

7.3.2.1 Exekverbar fil 
Den exekverbara filen DOT.exe är en applikation utvecklad i Visual Basic som sköter 
kommunikationen mellan XML-filen, Accessdatabasen och FME. Applikationen består av två delar; ett 
formulär och en modul. Ingen av dessa två delar är synlig för användaren. Kommunikationen med 
FME sker via FME:s inbyggda ”Command Line Interface(CLI)”. Den exekverbara filens funktion kan 
delas upp i följande steg; 
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• Timer  – Startas då exe-filen körs. En message-box talar om att timern startats (vid ett tillfälle).  
• Read_INI – Innan körningen startar, läses filen SDOT.ini. Här finns information om vem som 

administrerar tjänsten samt nödvändiga sökvägar. 
 

1. FillListXml & CheckXML – Kollar i XML-inkatalogen och räknar hur många filer som 
finns där 

2. Indexera & FinnFil – I det fall att det finns filer i katalogen XML-in indexeras dessa och 
den äldsta filen väljs. Här tas även reda på namn och datum för senaste uppdatering 
av den äldsta filen. 

3. ReadXML – Den äldsta filen läses av och applikationens FME-parametrar fylls med 
värden  

4. ReadXML– Föregående körnings loggnummer i databasen läses och den aktuella 
körningens loggnummer skrivs till databasen. Användaren får ett meddelande om att 
dennes körning har startat, var data sparas och vilket loggnummer körningen fått. 

5. MapFile_RunFME – Beroende på, i XML-filen definierade, indata- och utdataformat 
skapas textsträngar som skickas till FME via CLI för att skapa en styrfil (mapping file). 
En loggfil för skapandet av styrfilen skrivs.   

6. MapFile_RunFME – Då produktionen av styrfilen är klar skapas textsträngar som 
tillsammans med styrfilen skickas som parametrar till FME som konverterar och/eller 
transformerar datat. En loggfil för konverteringen/transformationen skapas. 
Då konverteringen/transformationen är klar, fortsätter körningen. 

7. Attach_prj – I det fall koordinatsystemet för utdata är RT 90 2,5 gon väst eller ST74, 
kopieras en prj-fil från katalogen där DOT.exe är installerad till den för körningen 
aktuella katalogen. Detta för att ArcCatalog ska känna igen det ”nya” 
koordinatsystemet. 

8. Stegen upprepas i det fall det finns fler filer i XML-katalogen    

7.3.2.2 Access-databasen 
Access-databasen DOT.mdb består av en tabell, LogTable, med ett fält, LogIdNr (nyckel, typ = Tal). 

7.3.2.3 Konfigurationsinställningsfilen 
I SDOT.ini definieras databaskopplingen, sökvägar samt vem som administrerar tjänsten. 
 
 
 

 
 
Figur 17. SDOT.ini – ini-fil med sökvägar, databaskoppling och administrator för serverkomponenten. 
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7.3.3 Loggning 
 
Från det steg där serverkomponenten börjar arbeta loggas nedanstående steg i filen LogFil.log och 
som sparas, en för varje dygn. 
 
Loggade steg; 

• Indexering 
• Selektering av den äldsta filen 
• Läsning av XML-fil 
• Numrering av körning 
• Start av styrfils-produktion 
• Start av konvertering/transformation 

 

 
 
Figur 18. För varje körning loggas sex händelser och eventuella fel. LogFil.log sparas en per dygn då körningar 
exekverats. 

 
 
7.3.4 Felhantering & Kontroller 

7.3.4.1 Klientkomponent 
Felhanteringen och kontrollerna i klientkomponenten är: 
 

• Skapandet av kopplingen gentemot ArcCatalog kontrolleras. 
• Funktionen aktiveras endast om inget fel inträffat. 
• Eventuella fel vid användarens selektion av data detekteras och hanteras. 
• Funktionen hanterar fel som kan uppkomma vid användarens interaktion med formuläret 

frmDOT. Detta inkluderar kontroll av att användaren gjort de nödvändiga val som funktionen 
kräver för att fortsätta processen. 

• Skapandet av XML-filerna kontrolleras och innehållet i desamma valideras för att undvika fel i 
den vidare kommunikationen gentemot FME. Dessutom kontrolleras utkatalogen för de XML-
filer som sparas och filerna ges automatiskt unika filnamn för att undvika överlagring. 

7.3.4.2 Serverkomponenten 
De fall som kontrolleras är; 
 

• Om det finns sökvägar i SDOT.ini som inte stämmer 
• I de fall då det finns filer i katalogen XML-in som inte är XML-filer (dvs. saknar xml-

extensionen) flyttas dessa till katalogen Flyttade_Filer. 
• I LogFil.log syns eventuella fel för hela körningen, i MapFil.log syns fel vid styrfils-

produktionen och i FmeLog.log syns fel vid själva konverteringen/transformeringen. 
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7.3.5 Utdatahantering 
 
Då FME behandlat indata skapas en struktur enligt nedanstående figur. Under katalogen Data-ut 
skapas en katalog med det aktuella datumet om den inte redan finns. Till katalogen Flyttade_Filer 
flyttas de filer som inte har XML som extension. 
 
Under katalogen med det aktuella datumet skapas en katalog med den aktuella användaren om den 
inte redan finns. I filen LogFil.log sparas loggningar från det aktuella dygnets alla körningar. 
 
Varje körning får ett loggnummer och en katalog med samma nummer. I denna katalog sparas det 
konverterade/transformerade datat som får samma namn som dess ursprungsdata, en loggning från 
styrfils-produktionen (MapFilLog), en loggning från konverteringen/transformationen (FmeLog) och 
styrfilen för den aktuella körningen (MapFil).     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 19. Datastruktur 
 
7.3.6 Begränsningar 
 
Prototypen kan enbart hantera indata i form av SDE Feature Layer samt ESRI Shape-filer. De 
utformat som stöds är begränsade till AutoCAD dwg/dxf, ESRI Shape, MapInfo MIF/MID samt 
Svenska kommunförbundets format KF-85. 
 
När det gäller koordinatsystem begränsar sig funktionen till de i Sverige vanligt förekommande RT 90-
systemen (0 gon, 2.5 gon V/Ö, 5 gon V/Ö samt 7.5 gon V), det globala referenssystemet WGS 1984 
(uttryckt i latitud och longitud) samt det lokala systemet för Stockholm; ST 74. Detta gäller enbart för 
utdata. För indata gäller endast tre av de ovanstående koordinatsystemen; RT 90 2.5 gon V, WGS 
1984 och ST 74. Anledningen till detta är att de övriga systemen saknar definition (prj-fil) i ArcCatalog. 
ST74 finns formellt inte definierat i ArcCatalog men denna definition (prj-fil) ingår som ett tillägg till 
funktionen DOT.  
 
Ovanstående resonemang innebär i praktiken att användaren kan transformera ett dataset från t.ex. 
RT 90 2.5 gon V till RT 90 5 gon V. Det nya koordinatsystemet kommer dock i ArcCatalog tolkas som 
”okänt koordinatsystem” såvida inte den nödvändiga prj-filen för RT 90 5 gon V finns definierad.  
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7.4 Webbtjänster 
 
Med Microsofts COM-teknik (se avsnittet 6.3.1 Component Object Model) är det relativt enkelt att 
bygga distribuerade applikationer, så länge applikationen är avsedd att användas i lokala nätverk. För 
Internets heterogena och asynkrona miljö är dock denna teknik mindre väl lämpad. I framtiden 
förväntas webbtjänster (Web Services), dvs. distribuerade applikationer, baserade på klienter och 
servrar som kommunicerar över Internet, bli alltmer vanliga. En webbtjänst definierar ett gränssnitt 
genom vilket en eller flera klienter kan nå de i tjänsten definierade metoderna. Webbtjänster låter 
programvaror och komponenter kommunicera oavsett var dessa är placerade och ger ökade 
möjligheter för utbyte mellan olika plattformar och system. (DATABITENs Webbskola, 2002) 
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Figur 20. Systemarkitektur för en webbtjänst 
 
Figur 20 ger en allmän beskrivning av de i en webbtjänst ingående delarna. Längst bort från klienten 
finns datalagret som lagrar den information som webbtjänsten kräver. Tillgången till datat styrs genom 
ett lager för dataåtkomst, som förhindrar operationer och metoder från att göra oönskade ändringar i 
datalagret och säkerställer dataintegriteten. Nästa lager delas vanligen in i två delar; ett lager som 
innehåller de operationer och metoder som utgör grunden i webbtjänsten, dvs. själva ”logiken” i 
tjänsten. Det andra lagret, ”fasaden”, tillhandahåller ett enkelt gränssnitt till de ingående operationerna 
och metoderna. Slutligen innehåller webbtjänsten en s.k. lyssnare, ett lager som tar emot anrop från 
klientapplikationer och expedierar detta genom att skicka det vidare i tjänsten. Om tjänsten returnerar 
ett svar ansvarar lyssnaren för att paketera svaret i ett meddelande som sedan skickas tillbaka till 
klienten. Vidare hanterar lyssnaren överföring av kontrakt och annan information mellan webbtjänsten 
och klientapplikationer. (Microsoft Developer Network Library: 4, 2002) 
 
7.4.1 Simple Object Access Protocol (SOAP) 
 
Förutsättningen för byggandet av webbtjänster är de kommunikationsprotokoll som hanterar och tolkar 
den överförda informationen. Ett exempel på ett sådant protokoll är HyperText Transfer Protocol 
(HTTP), som är det vanligaste protokollet för kommunikation på Internet. Simple Object Access 
Protocol (SOAP) är ett protokoll baserat på XML (se avsnittet 6.3.4 Extensible Markup Language) för 
utbyte av information i decentraliserade och distribuerade miljöer. SOAP är ett abstrakt protokoll, dvs. 
det specificerar inte hur data skall skickas rent fysiskt. Primärt definierar SOAP ett ramverk för 
strukturen i överföringen och konventioner för anrop av procedurer. (DATABITENs Webbskola, 2002) 
 
SOAP-meddelanden kan överföras med hjälp av olika typer av protokoll som bärare. Den nuvarande 
specifikationen definierar dock endast bindningar avseende HTTP. Ett SOAP-meddelande 
struktureras enligt följande: 
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• Envelope; en behållare på toppnivå som paketerar själva meddelandet 
• Header; en allmän behållare där specifika kännetecken för meddelandet ingår. SOAP 

definierar attribut för att klargöra hur kännetecknen skall hanteras och huruvida dessa måste 
tolkas av mottagaren eller ej. 

• Body; här ingår obligatorisk information för mottagaren av meddelandet. Detta element 
inkluderar även rapportering av fel. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Body Block 

Body Block 

Header Block 

Header Block 

SOAP Body 

SOAP Header 
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Figur 21. Strukturen hos ett SOAP-meddelande. 
 
(Microsoft Developer Network Library: 4, 2002) 
 
7.4.2 Web Services Description Language (WSDL) 
 
SOAP, som beskrivits ovan, definierar ett ramverk för meddelandestruktur men definierar inte själva 
meddelandet. Web Services Description Language (WSDL) kan användas för att beskriva de typer av 
meddelanden som en webbtjänst kan skicka och ta emot. WSDL ger en möjlighet att tillvarata 
fördelarna med SOAP genom att tillhandahålla en metod för webbtjänster att interagera med andra, 
liknande, tjänster. (Microsoft Developer Network Library: 4, 2002) 
 
WSDL är i praktiken ett XML-dokument, uppdelat i abstrakta respektive konkreta definitioner. De 
abstrakta definitionerna beskriver SOAP-meddelanden på ett plattformsoberoende sätt. Specifika 
delar, som bindningar och portadresser för dessa, återfinns i de konkreta definitionerna. (Tapang, 
2001) 
 

 
 

41 
Distribuerad tjänst för dataformatkonvertering och koordinattransformation 

Ante Erixon & Anders Lindelöf  
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7.4.3 Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) 
 
För att kommunicera med en webbtjänst behöver klientapplikationen ha tillgång till det WSDL-
dokument som beskriver hur kommunikationen skall ske.  Om klientapplikationen ”vet” var detta 
dokument finns kan det enkelt anropas via HTTP. I annat fall måste klientapplikationen söka efter 
WSDL-dokumentet och en metod för att utföra denna sökning är att använda Universal Description, 
Discovery and Integration (UDDI). (Skonnard, 2002) 
 
UDDI definierar ett Application Programming Interface (API), ett gränssnitt för interaktion med 
centraliserade informationskällor för webbtjänster. Enskilda utvecklare kan registrera sin webbtjänst 
via UDDI varpå användare kan söka information om tjänsten. Specifikationerna i UDDI är med andra 
ord en metod för att publicera och finna information om webbtjänster. (Skonnard, 2002) 
 
7.4.4 OGC’s specifikation för implementation av webbkarttjänster 
 
OGC har tagit fram en specifikation för implementation av webbkarttjänster; Web Map Service 
Implementation Specification. Detta beskrivs i projektdokument OGC 01-068r3 (version 1.1.1, 2002-
01-16). Specifikationen är, som namnet anger, framförallt inriktad på tjänster innefattande 
kartpresentation på webben. Specifikationen behandlar operationer som en webbaserad karttjänst kan 
implementera samt regler för hantering av parametrar, format och resultat. 
 
För en webbtjänst för konvertering och transformering av geografisk data finns inga direkta riktlinjer 
eller direktiv i specifikationen. Dock kan vissa delar i projektdokumentet anses vara applicerbara i 
framtagandet av den tjänst som nämnts ovan. Mer specifikt är detta OGC’s riktlinjer avseende: 
 

• Versionshantering och versionsändringar 
• Generella regler för anrop via HTTP 
• Regler för anrop av parametrar 
• Metadata om webbtjänsten 

 
(de La Beaujardière, 2002) 
 
7.4.5 Framtidsvision 
 
Tanken med den prototyp som framtagits inom ramen för detta examensarbete är, som tidigare 
nämnts, att skapa en plattform för en framtida utveckling av en, via intranät/Internet distribuerad, tjänst 
för koordinattransformation och dataformatkonvertering. Genom att låta användare inom Vägverket 
testa och utvärdera den framtagna prototypen kan utvecklingen av en sådan tjänst göras effektiv då 
möjligheten att tillvarata användarnas krav och önskemål ökar. 
 
De tekniker som beskrivits i detta avsnitt kan alla anses vara användbara vid en framtida utveckling av 
DOT. Den befintliga systemarkitekturen är väl anpassad för en sådan utveckling. Istället för att 
kommunikationen sker via det lokala nätverket kan den implementeras i en webbtjänst. Klienterna 
skickar då anrop till tjänsten i form av SOAP-meddelanden. Kommunikationen mellan webbtjänsten 
och FME på serversidan sker på motsvarande sätt som på klientsidan. Kommunikationen innefattar 
överföring av de filer som behövs för processen, antingen binärt i själva meddelandena eller som ett 
bifogat ”paket”. Webbtjänsten definieras med WSDL och UDDI för att möjliggöra enkel skalbarhet i 
arkitekturen. Den tänkta systemarkitekturen, som redovisas nedan, motsvarar den som beskrivits 
ovan i avsnitt 7.2, med den skillnaden att kommunikationen mellan klient och server sker via en 
webbtjänst. 
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8 Diskussion och slutsatser 
 

8 Diskussion och slutsatser 
 
Syftet med examensarbetet har varit att undersöka möjligheter och strategier för att utveckla en 
distribuerad tjänst för konvertering och transformering av geografiska data inom Vägverket. 
Undersökningen har huvudsakligen baserats på den rapport som Lantmäteriet under perioden 
September 2001 –mars 2002 färdigställt i avseende att verifiera FME som ett fullvärdigt verktyg för 
koordinattransformationer och formatkonvertering i alla situationer. 
 
Vidare har syftet varit att ta fram en prototyp till distribuerad tjänst för koordinattransformation och 
dataformatkonvertering. 
 
Utvärderings- och utvecklingsarbetet har förflutit enligt plan och de resultat som presenteras nedan 
baseras på informationssökning, analys och programmering. 

8.1 Rekommendation avseende val av programvara 
 
Lantmäteriet har utvecklat programvaran GTRANS i syfte att underlätta arbetet med 
koordinattransformationer inom myndigheten. Tack vare att programvaran utvecklats av Lantmäteriet  
har, för Sverige, korrekta algoritmer och parametrar implementerats. I Sverige anses därför resultat av 
omvandlingar och beräkningar gjorda med GTRANS som norm. Programmet begränsas dock av 
bristen på funktionalitet vad gäller dataformatkonverteringar samt möjlighet att i grafiskt läge kunna 
betrakta data. 
 
FME är en programvara utvecklad av Safe Software som hanterar koordinatsystem från hela världen 
och ett flertal olika format. Det test som Lantmäteriet genomfört visar att i huvuddelen av alla 
koordinattransformationer utfaller resultatet med fullgod konsistens. I extrempunkter, långt ifrån aktuell 
medelmeridian, kan dock avvikelser förekomma varför Lantmäteriet, än så länge, inte kan certifiera 
FME som ett verktyg som kan användas i alla situationer och för alla typer av 
koordinattransformationer. Ett kontinuerligt arbete med att, tillsammans med Safe Software, förbättra 
FME pågår. Lantmäteriet räknar med att inom kort kunna certifiera FME som ett fullgott verktyg i klass 
med GTRANS. 
 
Med tanke på att FME’s konsistens för punkter inom ett rimligt avstånd från medelmeridianen är god 
samt det faktum att GTRANS inte klarar av de krav som Vägverket har beträffande 
dataformatkonvertering kan vi ge rekommendationen att nyttja FME. Rekommendationen lämnas dock 
med förbehållet att Lantmäteriet fullföljer arbetet med att säkerställa FME’s omvandlingskvalitet. För 
svenska förhållanden och extrema punkttransformationer vill vi dock poängtera att GTRANS alltjämt 
ses som rikslikare. 

8.2 Prototyp 
 
Utvecklingen av prototypen har utgjort omkring ¾ av det totala examensarbetet. Kontinuerliga 
diskussioner med beställaren Vägverket har förts i syfte att få feedback angående utvecklingsarbetets 
fortskridande samt för att anpassa prototypen till de behov och önskemål beställaren har.  
 
Den framtagna prototypen uppfyller majoriteten av de krav som ställts av Vägverket i 
kravspecifikationen. Saknas gör dock möjligheten att hantera vissa koordinatsystem för indata, vilket 
grundar sig i bristen på nödvändiga definitionsfiler i ESRI ArcCatalog. Avvikelsen från den 
ursprungliga kravspecifikationen har i samtal med Vägverket lett till en revidering av densamma. 
Härvidlag anser vi oss ha uppfyllt samtliga de krav som ställts på prototypen. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att de delkomponenter som utvecklats uppfyller målet för 
examensarbetet samt att prototypen är en god grund för vidareutveckling. Tilläggas bör att prototypen 
redan i dag kan nyttjas av Vägverkets användare och den kan fungera som en plattform för framtida 
arbete. 
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8.2.1 Kvalitet 
 
Kvalitén hos de filer som transformerats och/eller konverterats via prototypen DOT beror enbart på de 
i FME inbyggda algoritmerna. Således ger prototypen samma kvalitet på utdata som FME ger. 
 
Ett kvalitetsproblem uppstår då inget koordinatsystem finns angivet för indata. Prototypen specificerar 
i detta fall automatiskt koordinatsystemet (RT 90 2.5 gon V) och resultatet av processen blir därefter. 
Det innebär att det är av största vikt att man redan vid lagringen av ett dataset anger i vilket 
koordinatsystem detta är definierat. 
 
8.2.2 Framtida utveckling  
 
För fortsatt utveckling av prototypen har följande huvudlinjer identifieras: 
 

• Dataformat och koordinatsystem: Prototypen kan relativt enkelt byggas ut för att möjliggöra 
hantering av fler format och koordinatsystem. Det totala antalet begränsas egentligen endast 
av de format och koordinatsystem som finns definierade i ArcCatalog och FME. Däremot kan 
viss svårighet uppstå beroende på bristen på kompatibilitet mellan definitionen av 
koordinatsystemen hos dessa båda program. För att lägga till nya lokala koordinatsystem i 
prototypen och ArcCatalog krävs att motsvarande parametrar för desamma läggs till i FME’s 
databas. 

• Hantering av utdata: Strukturen för hur utdata lagras och hur processen loggas kan 
vidareutvecklas. I detta ingår även möjligheten att automatiskt synkronisera metadata för den 
fil som genomgått transformerings-/konverteringsprocessen. På detta sätt skulle det 
ursprungliga metadatat för filen kunna uppdateras direkt och detta skulle minska behovet av 
manuell efterbearbetning. 

• Felhantering: Kontroller och detektering/hantering av fel kan vidareutvecklas för att uppnå 
högre säkerhet beträffande prototypens funktionalitet. 

• Distribuering via intranät/Internet: Vägverket har för avsikt att på sikt nyttja idéer och delar 
av denna prototyp för att skapa en motsvarande tjänst distribuerad via intranät eller Internet. 
Här finns planer på att implementera tjänsten i det nuvarande Kartarkivet. Genom tekniker 
som SOAP, WSDL och UDDI kan tjänsten göras webbaserad. (Se avsnittet 7.4 Webbtjänster) 

• GML som överföringsformat: I samband med att tjänsten implementeras i Kartarkivet finns 
möjligheten att, istället för att leverera utdata i en katalog på nätverket, via elektronisk post 
eller på annat sätt överföra det omvandlade datat i form av en GML-fil. Detta är det 
utvecklingssteg som vi anser vara mest aktuellt i den närmaste framtiden (1-2 år).  

• Anpassning till OGC’s rekommendation: En framtida implementering av OGC’s 
rekommendation för definierande data för referenssystem och koordinattransformationer i 
ESRI ArcCatalog respektive FME möjliggör en anpassning av prototypen utifrån de av OGC 
uppställda riktlinjerna. (Se även avsnittet 6.2 Open GIS Consortium)   
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8.3 Personliga reflektioner 
 
Vi har under examensarbetet fått möjlighet att fördjupa oss i kunskapsområden som vi under 
utbildningstiden endast kommit i flyktig kontakt med. Här vill vi nämna komponentbaserad 
systemutveckling och programmering för filhantering. Dessutom har vi kunnat fördjupa oss inom 
dataformatkonvertering och koordinattransformering i allmänhet samt mjukvaror för detta i synnerhet. 
 
Runt om i Sverige finns stor kompetens inom teknikområdet, såväl hos myndigheter som privata 
företag. Vi ser det som ett privilegium att fått möjlighet att komma i kontakt med denna kompetens, 
som berikat avslutningen av vår civilingenjörsutbildning. Vi har också fått en inblick i rollen att arbeta 
som konsult och därmed insett att ett gott kommunikativt arbete gentemot olika intressenter och 
beställare effektiviserar arbetet och minimerar risken för missförstånd. 
 
Under examensarbetet har vi insett behovet av enkla verktyg för att styra konvertering och 
transformering mellan format och koordinatsystem. Många av de vi varit i kontakt med ser detta 
område som komplicerat och invecklat, vilket ofta försvårar och därmed försenar den enskildes arbete. 
 
Vår utvecklade prototyp visar hur man ur användarens synvinkel får ett enkelt och hanterbart verktyg 
för att utföra omvandlingar som tidigare krävt kunskaper om ett flertal programvaror. Dessutom visar 
prototypen hur man, på ett enkelt sätt, kan distribuera tillgången till dessa verktyg vilket både ger 
ekonomiska och organisatoriska fördelar.  
 
De val och begränsningar vi gjort under examensarbetet har lett fram till ett resultat som på många 
sätt påverkats just av dessa val och begränsningar. Hade valen och begränsningarna gjorts på annat 
sätt skulle resultatet ha blivit ett annat.  
 
Vår avslutande personliga reflektion är att vi nu känner oss väl förberedda för en framtid som kan 
innefatta en fortsatt utveckling av de i detta examensarbete ingående delarna. 
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Tabell A.1  Format som FME hanterar 

Format  Läsa  Skriva  

ASCII Tabular Ja Ja 

Autodesk AutoCAD DWG/DXF Ja Ja 

Autodesk MapGuide SDL Ja Ja 

AutoKa Transfer File FF (extra plug-in nödvändig) Ja Ja 

BC MOEP Ja Ja 

CGDEF Ja Ja 

CITS/QLF Ja Ja 

CSV (Comma-Separated Value) Ja Ja 

Danish DSFL Ja Nej 

dBase III (DBF) Ja Ja 

Design Files (DGN) (Bentley/Intergraph) Ja Ja 

DMDF (Digital Map Data Format) Ja Nej 

ESRI ArcInfo Export (E00) Ja Nej 

ESRI ArcInfo (Generate) Ja Ja 

ESRI Shape Ja Ja 

Facet XDR Ja Ja 

FFS Ja Ja 

GenaMap (extra plug-in nödvändig) Ja Nej 

GDMS Ja Nej 

GDS (extra plug-in nödvändig) Ja Nej 

Geogrid OVL/ASC (extra plug-in nödvändig) Ja Ja 

IDRISI Ja Ja 

INTERLIS (extra plug-in nödvändig) Ja Ja 

Laser-Scan IFF Ja Ja 

MapInfo MID/MIF Ja Ja 

MapInfo TAB Ja Ja 
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OGDI Ja Nej 

Oracle SQL Loader ASCII Nej Ja 

PenMetrics GRD Ja Ja 

PHOCUS PHODAT Ja Ja 

PNG/GIF Nej Ja 

RASTER Image (GIF) Nej Ja 

SAIF Ja Ja 

SDTS Ja Nej 

Shockwave Flash Nej Ja 

SLF (extra plug-in nödvändig) Ja Nej 

SPANS (extra plug-in nödvändig) Ja Ja 

Swedish KF85 Ja Ja 

Swedish MASIK Ja Ja 

Tiger/Line Ja * 

USGS DEM (Digital Elevation Model) Ja Nej 

VML Nej Ja 

VPF (VMAP, DNC, VRF, DCW, DIGEST) Ja Nej 

VRML Nej Ja 
 
(Safe Software: 3, 2002)
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Samtliga tabeller i Appendix B är hämtade ur rapporten ”Slutrapport”, Carlsson. 
  

B.1 Plan Helmerttransformation (2 DH) 
 
Ingångsdata 
 

Tabell B.1.1 
I FME, av Lantmäteriet, fördefinierade koordinatsystem 

 
 FICTIVE_XY_DEF
DESC_NM Beskrivning Fiktiva X & Y 
SOURCE Källa Bo-Gunnar Reit 
EL_NAME Ellipsoid GRS 80 
PROJ Projektion Transversal 

Mercator, TM 
UNIT Enhet Meter 
PARM1 Parameter 1 

(medelmeridian) 13.58547 
SCL_RED Skalfaktor 1.000002540000 
X_OFF False easting 84182.8790 
Y_OFF False northing -6226307.8640 
MAP_SCL Skala 1.0  

 
 LOCAL_XY_DEF  
DESC_NM Beskrivning Lokala X & Y 
SOURCE Källa Bo-Gunnar Reit 
EL_NAME Ellipsoid GRS 80 
PROJ Projektion Transversal Mercator 

Affin, TMAF 
UNIT Enhet Meter 
PARM1 Parameter 1 

(medelmeridian) 13.58547 
PARM2 Parameter 2  -17750.777646393760000 

PARM3 Parameter 3  21934.0260402047900000 

PARM4 Parameter 4 0.9848984763438585 

PARM5 Parameter 5 0.17313289133221131 

PARM6 Parameter 6 -0.17313289133221131 

PARM7 Parameter 7 0.9848984763438585 

SCL_RED Skalfaktor 1.000002540000 
X_OFF False easting 84182.8790 
Y_OFF False northing -6226307.8640 
MAP_SCL Skala 1.0  

 
Tabell B.1.2 
Fictive_xy  

Fiktiva X- och Y-koordinater 

Punkt X Y 

1001 -17574.3537 47653.9280 

1002 -16825.8469 172436.1968 

1003 -12464.8852 297178.1879 

2001 321905.8876 -121830.4567 

2002 317238.1055 165479.7468 

2003 334078.6827 452498.3743 

3001 1096612.1162 103004.4395 

3002 1107161.9555 329783.7203 

3003 1135809.4138 555304.0166 

4001 1444545 972 .6 340431.6004  

Tabell B.1.3 
Local_xy_transf 

X- och Y-koordinater transformerade mha GTRANS 

Punkt X Y 
1001 -3625.3905 26140.8048 

1002 -24492.1023 149168.2623 

1003 -41793.9393 272781.4852 

2001 360071.5035 -82008.9118 

2002 305731.3658 200154.3233 

2003 272625.2597 485754.1900 

3001 1084152.1720 273557.7642 

3002 1055279.7401 498738.8565 

3003 1044449.5 71 9 725813.2700  
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Utdata 
 

Tabell B.1.4 
Koordinatfilen Fictive_xy  till Local_xy 

med hjälp av parametrar i tabell B.1.1 
 Jämförelse med Local_xy_transf 
Punkt X Y ∆-x ∆-y 
1001 26140.804763215 -3625.3904797155 0.00003678500070 -0.000020284499897 
1002 149168.262325543 -24492.1022572147 -0.00002554300590 -0.000042785297410 
1003 272781.485201347 -41793.9393282265 -0.00000134698348 0.000028226502764 
2001 -82008.9117679469 360071.503461988 -0.00003205309622 0.000038011989091 
2002 200154.323288684 305731.365765038 0.00001131597674 0.000034962024074 
2003 485754.189180367 272625.257403677 0.00081963301636 0.0022963230184889 
3001 273557.764221508 1084152.17199543 -0.00002150802175 0.000004569999874 
3002 498738.856342473 1055279.73952422 0.00015752698528 0.000575779937208 
3003 725813.216907564 1044449.48870961 0.05309243605006 0.108390390058048 
4001 567638.159366895 1385724.97298055 0.00073310500011 0.001919450005516 

 
Tabell B.1.5 

Koordinatfilen Fictive_xy  till Local_xy 
med hjälp av parametrar i tabell B.1.1 och FME-makrot @Affine 

 Jämförelse med Local_xy 
Punkt X Y ∆-x ∆-y 
1001 26140.8047632302 -3625.39047963037 0.0000367698012269 -0.0000203696299650 
1002 149168.262325546   -24492.1022571148   -0.0000255460035987 -0.0000428851999459 
1003 272781.485204145   -41793.939313071    -0.0000041450257413   0.0000130710031954 
2001 -82008.9117654498    360071.503484357   -0.0000345502048731   0.000038011989091 
2002 200154.323288662    305731.365764961    0.0000113379792310   0.0000350390328094 
2003 485754.190018057    272625.259744713   -0.0000180570059456 -0.0000447130296379 
3001 273557.764221452    1084152.17199511   -0.0000214520259760   0.0000048899091780 
3002 498738.856528828    1055279.74006821   -0.0000288279843517   0.0000317899975926 
3003 725813.270024111    1044449.59714649   -0.0000241110101342 -0.0000464899931103 
4001 567638.160104611    1385724.97494346   -0.0000046109780669 -0.0000434599351138 
 

Tabell B.1.6 
Koordinatfilen Local_xy till Fictive_xy 

reversen till tabell B.1.4 med hjälp av parametrar i tabell B.1.1 utan FME-makrot @Affine 
 Jämförelse med Local_xy 
Punkt X Y ∆-x ∆-y 
1001 47653.928039741   -17574.3537137834 -0.0000397409967 0.000013783399 
1002 172436.196782279   -16825.8469467591 0.0000177210020 0.000046759098 
1003 297178.187893523 -12464.8852032544 0.0000064769993 0.000003254399 
2001 -121830.456735324 321905.887586962 0.0000353240030 0.000013037992 
2002 165479.746805108 317238.105536551 -0.0000051080133 -0.000036550977 
2003 452498.373870227 334078.680202121 0.0004297730047 0.002497879032 
3001 103004.439478025 1096612.11620142 0.0000219749927 -0.000001420034 
3002 329783.720176745 1107161.95495828 0.0001232550130 0.000541719841 
3003 555303.983043886 1135809.29775451 0.0335561139509 0.116045489907 
4001 340431.60001625 1444545.69509542 0.0003837500117 0.002104580170 
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Tabell B.2.2 
SW-latlong 

Koordinater i SWEREF 99 (lat, long)  

Pkt Latitud 
(grad, min, s) 

Longitud 
(grad, min, s) 

h 

1001 56.0.000000 13.0.000000 0.0 
1002 56.0.000000 15.0.000000 0.0 
1003 56.0.000000 17.0.000000 0.0 
2001 59.0.000000 10.0.000000 0.0 
2002 59.0.000000 15.0.000000 0.0 
2003 59.0.000000 20.0.000000 0.0 
3001 66.0.000000 14.0.000000 0.0 
3002 66.0.000000 19.0.000000 0.0 
3003 66.0.000000 24.0.000000 0.0 

4001 96.0.000000 20.0.000000 0.0 

 

  

Ellipsoiden GRS 80 
 

  

 

  
Skalkorrektion = 768.720644 mm/km (skala 1.000768720644) 

a = 6378137 m 
f = 1/298.257222101 

B.2 Algoritm för projektionen Transversal Mercator  
 
Ingångsdata 
 

Tabell B.2.1 
I FME, av Lantmäteriet, fördefinierade koordinatsystem 

 
 FICTIVE_XY 
DESC_NM Beskrivning Fiktiva X & Y 
SOURCE Källa Bo-Gunnar Reit 
EL_NAME Ellipsoid GRS 80 
PROJ Projektion Transversal 

Mercator, TM 
UNIT Enhet Meter 
PARM1 Parameter 1 

(medelmeridian) 13.58547 
SCL_RED Skalfaktor 1.000002540000 
X_OFF False easting 84182.8790 
Y_OFF False northing -6226307.8640 
MAP_SCL Skala 1.0  

 
 SWEREF 99  
DESC_NM Beskrivning Sweref 99 
SOURCE Källa Bo-Gunnar Reit 
EL_NAME Ellipsoid GRS 80 
PROJ Projektion LL 
UNIT Enhet Grader 

MAX_LAT Maximal latitud 90.0 

MAX_LNG Maximal longitud 180.0 

MIN_LAT Minimal latitud -90.0 

MAX_LNG Maximal longitud -180.0 

QUAD  1 
MAP_SCL Skala 1.0  

 
 

mX 9307.3170−=∆ bsX 600920.18461=Ω
mY 2975.2687=∆ bsY 821333.6101=Ω 

mX 2679.4260−=∆ bsZ 745660.29908=Ω
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Utdata 
 

Tabell B.2.3 
Koordinatfilen SW_latlong till Plant(TM) 
med hjälp av parametrar från tabell B.2.1 

 Jämförelse med Fictive_xy 
Punkt X Y ∆-x ∆-y 
1001  -17574.3536747079 47653.9280181542 -0.000025292098 -0.000018154198 
1002 -16825.8469409011 172436.196798018 0.000040901101 0.000001982000 
1003 -12464.8852478787 297178.187947632 0.000047878699 -0.000047631969 
2001 321905.8875903 -121830.456721422 0.000009700016 0.000021422005 
2002 317238.105464673 165479.746833464 0.000035326986 -0.000033464021 
2003 334078.682781194 452498.374288545 -0.000081193983 0.000011455035 
3001 1096612.11619735 103004.439453834 0.000002650078 0.000046165995 
3002 1107161.95554477 329783.720292447 -0.000044770073 0.000007552968 
3003 1135809.41396475 555304.015920638 -0.000164750032 0.000679361983 
4001 1444545.69717525 340431.600436177 0.000024750130 -0.000036176993
 

Tabell B.2.4 
Koordinatfilen Plant(TM) till SW_latlong 

Inversen av tabell B.2.3 
 Jämförelse med SW_latlong 
Punkt X Y ∆-latitud ∆-longitud 
1001 13 55.9999999999992 0 0 0  0 0 .0000000029 
1002 15.0000000000002 55.9999999999991 0 0 -.0000000008 0 0 .0000000032  
1003 16.9999999999857 55.9999999998619 0 0 .0000000515 0 0 .0000004972   
2001 10.0000000000455 58.9999999997994 0 0 -.0000001637 0 0 .0000007222   
2002 15.0000000000002 59.0000000000007 0 0 -.0000000008 0 0 -.0000000027 
2003 19.9999999886597 58.9999999784985 0 0 .0000408251 0 0 .0000774054   
3001 14 66.0000000000029 0 0 0  0 0 -.0000000104 
3002 18.9999999969623 65.9999999949976 0 0 .0000109357 0 0 .0000180087  
3003 23.9999988515905 65.9999990265665 0 0 .0041342742 0 0 .0035043606   
4001 19.999999985022 68.9999999820013 0 0 .0000539208 0 0 .0000647953 
 
 

Tabell B.2.5 
Koordinatfilen Fictive_xy till SW_latlong 
med hjälp av parametrar från tabell B.2.1 

 Jämförelse med SW_latlong 
Punkt X Y ∆-latitud ∆-longitud 
1001 12.9999999997125 55.9999999997707 0 0 .000001035 0 0 .0000008255             
1002 15.0000000000454 56.000000000366 0 0 -.0000001635 0 0 -.0000013177            
1003 16.9999999992615 56.0000000003123 0 0 .0000026586 0 0 -.0000011243            
2001 10.0000000004084 58.9999999998966 0 0 -.0000014703 0 0 .0000003722             
2002 14.9999999994311 59.0000000003241 0 0 .000002048 0 0 -.0000011668            
2003 19.9999999887224 58.9999999777643 0 0 .0000405994 0 0 .0000800485             
3001 14.0000000010172 66.0000000000239 0 0 -.000003662 0 0 -.0000000859            
3002 18.9999999970429 65.9999999945921 0 0 .0000106456 0 0 .0000194684             
3003 23.9999988657071 65.9999990241073 0 0 .0040834544 0 0 .0035132137             
4001 19.999999984188 68.9999999822556 0 0 .0000569232 0 0 .0000638798 
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B.3 Transformation från RT90(lat,long) till RT90(x,y) 
 
Ingångsdata 
 
 

Tabell B.3.1 
Grundparametrar 

False easting 1500000 

False northing 0 
RT 90 7.5 gon väst 11.308277777778 
RT 90 5.0 gon väst 13.558277777778 
RT 90 2.5 gon väst 15.808277777778 
RT 90 0 gon 18.058277777778 
RT 90 2.5 gon ost 20.308277777778 

Medelmeridian 

RT 90 5.0 gon ost 22.558277777778 

Skalfaktor 1.0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabell B.3.2 
RT90_latlong 

koordinater i RT90 (lat, long) 
Punkt Latitud 

(grad, min, s) 
Longitud 
(grad, min, s) 

1001 56 0 0.43844 13 0 0.9.55706 
1002 56 0 0.39306 15 0 10.50397 
1003 56 0 0.33148 17 0 11.44662 
2001 59 0 1.80798 10 0 8.20051 
2002 59 0 1.72115 15 0 10.78705 
2003 59 0 1.53033 20 0 13.34493 
3001 66 0 4.90241 14 0 11.09208 
3002 66 0 4.72007 19 0 14.36704 
3003 66 0 4.42934 24 0 17.58608 

4001 69 0 6.02962 20 0 16.09010 
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Utdata 
 

Tabell B.3.3 
Koordinatfilen RT 90_latlong till RT 90 7.5 gon väst 

med hjälp FME:s inbyggda definition 
Punkt X Y ∆-x ∆-y 
1001 1605697.78574373 6209228.07133465 -0.0000346 -0.000044  
1002 1730430.01666534 6214093.64131907 -0.0000191 0.000035  
2001 1424950.66999282 6542774.71677961 0.0000204 0.000007  
2002 1712256.81777072 6547908.14762611 -0.0000261 0.000029  
2003 1998799.08443898 6574572.44740966 -0.0011097 0.000261  
3001 1622304.89171080 7324842.40688876 0.0000112 -0.000011 
3002 1848656.06789891 7343642.31461267 -0.0000127 0.000101  
3003 2073211.66772287 7380538.18771924 -0.0007192 0.002977  
4001 1846872.50948763 7681429.40908509 0.0001149 0.000112 
 

Tabell B.3.4 
Koordinatfilen RT 90_latlong till RT 90 5 gon väst 

med hjälp FME:s inbyggda definition 
Punkt X Y ∆-x ∆-y 
1001 6208071.57287911 1465337.71155483 0.0000209 0.000045 
1002 6208872.81224335 1590120.18907168  -0.0000434 0.000028 
2001 6547478.29258962 1295707.63407089 0.0000104 0.000029 
2002 6542936.06809984 1583020.11251393 0.0000002 -0.000014 
2003 6559902.40716209 1870034.98718845 -0.0000621 0.000012 
3001 7322285.80391927 1520192.45127379 -0.0000193 0.000026 
3002 7332941.37004345 1746968.39548240 -0.0000434 0.000018 
3003 7361694.69792494 1972478.51288656 -0.0001249 0.000613 
4001 7670333.48251162 1757457.18377409 -0.0000116 0.000026  
 

Tabell B.3.5 
Koordinatfilen RT 90_latlong till RT 90 2.5 gon väst 

med hjälp FME:s inbyggda definition 
Punkt X Y ∆-x ∆-y 
1001 6211485.57718350 1324997.64923642 0.0000165 -0.000036 
1002 6208223.57707226   1449758.29315119 0.0000277 0.000049 
2001 6556539.59932893 1166613.04274374 -0.0000289 -0.000044 
2002 6542317.57452300 1453723.27857100 -0.0000230 0.000029 
2003 6549601.32923487 1740999.62050579 -0.0000349 -0.000006 
3001 7323393.58209843 1418059.17190447 0.0000016 -0.000004 
3002 7325904.63363532 1645024.64925717 -0.0000353 0.000043 
3003 7346514.24634455 1871249.29025759 -0.0000445 0.000142 
4001 7662532.33198902 1667745.32920800 0.0000110 -0.000008 
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Tabell B.3.6 

Koordinatfilen RT 90_latlong till RT 90 0 gon 
med hjälp FME:s inbyggda definition 

Punkt X Y ∆-x ∆-y 
1001 6219474.71659676 1184758.94084275 0.0000032 -0.000043 
1002 6212145.05392455 1309425.40777226 -0.0000246 0.000028 
2001 6569966.83723289 1037762.27100209 -0.0006329 -0.000102 
2002 6546052.09988585 1324459.94642488 0.0000141 -0.000025 
2003 6543659.92687291 1611788.87042259 0.0000271 -0.000023 
3001 7328165.72934586 1316010.49814168 -0.0000459 -0.000042 
3002 7322532.23909290 1542930.99609195 0.0000071 0.000008 
3003 7334997.58220369 1769632.83987325 -0.0000037 0.000027 
4001 7658028.80133146 1577840.81459696 -0.0000315 0.000003 

 
Tabell B.3.7 

Koordinatfilen RT 90_latlong till RT 90 2.5 gon ost 
med hjälp FME:s inbyggda definition 

Punkt X Y ∆-x ∆-y 
1001 1044704.14939809 6232049.77689805 -0.0004980 0.000002   
1002 1169202.96210113 6220642.56182006 -0.0000201 -0.000001 
2001 909252.782035527 6587771.96839936 -0.0044994 -0.000936 
2002 1195324.03648598 6554143.06053249 -0.0000325 0.000014  
2003 1482497.11326896 6542072.78314387 -0.0000439 0.000031  
3001 1214152.19728916 7336602.17636952 0.0000305 0.000011  
3002 1440793.03260818 7322824.22891253 -0.0000125 -0.000008 
3003 1667736.56314999 7327145.08484188 -0.0000419 0.000050  
4001 1487847.04318446 7656824.50022625 -0.0000263 0.000016 
 

Tabell B.3.8 
Koordinatfilen RT 90_latlong till RT 90 5 gon ost 

med hjälp FME:s inbyggda definition 
Punkt X Y ∆-x ∆-y 
1001 6249227.58107179 904918.040902132 -0.0038718 -0.000402  
1002 6233727.56360077 1029173.71509898 -0.0006008 0.000001   
2001 6609970.50785228 781184.933663364 -0.0215523 -0.004963  
2002 6566597.79797211 1066410.56886856 -0.0003721 -0.000069  
2003 6544838.44349688 1353218.02502286 0.0000031 -0.000023  
3001 7348702.73215943 1112590.75896107 -0.0000594 -0.000161  
3002 7326780.59996777 1338716.18621994 0.0000322 -0.000020  
3003 7322956.91939077 1565666.80806130 0.0000092 0.000039   
4001 7658919.85515456 1397867.20098079 0.0000454 0.000019   
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