
Denna presentation är framtagen av projektet ”Framtida effektiv 
trafikstyrning” (tidigare FTTS – Framtida Tågtrafikstyrning) som bedrivs i 
samverkan mellan MDI (människa-datorinteraktion), institutionen för 
informationsteknologi, Uppsala universitet och Trafikverket.

Syftet har varit att ta fram en kunskapsgrund om tågtrafikstyrning samt 
utformning av framtida principer, system och användargränssnitt för 
effektiv operativ styrning.

M i f ti t i l h blik ti f å j kt t fi till ä liMer information, material och publikationer från projektet finns tillgängliga 
via länken: http://www.it.uu.se/research/project/ftts

Kontaktpersoner på Uppsala universitet: Bengt Sandblad, Arne W 
Andersson.
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Inom projektet har vi främst arbetat med den operativa styrningen utifrån 
trafikledarnas och driftledningscentralens horisont.

Denna vision är avsedd som en målbild av hur det framtida trafiksystemetDenna vision är avsedd som en målbild av hur det framtida trafiksystemet 
skulle kunna tillgodogöra sig de resultat som vår forskning resulterat i.

Det är först då de kunskaper och de lösningar som vi tagit fram tas tillvara 
av andra aktörer inom den totala trafikprocessen som potentialen i de nya 
lösningarna kan uppnås.

Visionens grund är: 

- Alla aktörer ska kunna samverka mot ett gemensamt mål. 

- För detta fordras en gemensam plan.

- Planen måste ständigt vara uppdaterad och anpassad till den rådande g pp p
situationen.

- Alla måste bidra till att bästa möjliga information finns tillgänglig .

-
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Bilden listar ett antal problem som idag är välkända, men som inte så ofta 
ställs samman till en total bild av de systembrister som finns idag.

•En gemensam ständigt aktuell plan saknas!

•Information om vad som händer och sker i systemets olika delar förs inteInformation om vad som händer och sker i systemets olika delar förs inte 
vidare.

•Viktig och aktuell information saknas ofta av alla enskilda aktörer.

•Trafikledarna gör ständigt om planen, men information om detta förs 
sällan vidare till andra.

•Alla planerar sina delar baserat på redan inaktuell information.p p

•Viktig information som skulle behövas för bättre omplanering förs inte 
vidare. 

•Resultatet blir att, trots att alla agerar så bra de kan, helheten inte kan 
planeras eller fungera optimalt.

•Det mesta av planering görs på för dåligt underlag.

•I slutändan får även kunderna, passagerarna lida av detta.

Potentialen i att lösa dessa problem är mycket stor!!
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Detta är ”det totala trafiksystemet”, som vi diskuterar det här.

-Driftledningscentralen, Järnvägsföretagen, personal på tågen, 
kunderna/passagerarna, banarbetare/entreprenörer.

-I visionen kan alla ta del av och utgå i sitt arbete från den gemensammaI visionen kan alla ta del av och utgå i sitt arbete från den gemensamma, 
ständigt aktuella operativa planen.

-Trafikplanen tas fram i driftledningscentralen, baserat på så god och 
aktuell information som möjligt. Ansvaret för att ta fram och uppdatera den 
ligger helt på trafikledningen.

-Planen är alltid tillgänglig av alla,

-Planen är det som trafiken styrs ifrån.
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I driftledningscentralen (DLC) arbetar bl a 
- Trafikledare (fjärrtågklarerare) med den operativa planeringen och styrningen 
m.m. De har idag också en rad olika administrativa uppgifter. Det är trafikledarna 
som ska vara ansvariga för att skapa den aktuella trafikplanen.

-Trafikledarna kan vara ständigt uppdaterade om vad som sker, tidigt 
id tifi tö i h k flikt hitt b lö i i blidentifiera störningar och konflikter, hitta bra lösningar innan problemen 
fått besvärliga följder, se effekterna av alternativa lösningar, fokusera på 
problemlösning även under starkt störda tillstånd.
- Idag finns det stora brister i den information trafikledarna in får som 
underlag för sina beslut och sitt agerande. Detta måste förbättras, vilket 
kan stödjas av att planen finns och behovet av korrekt information 
därmed tydliggörs.

- Samordnare/tågledare. Dessa ska se till att trafikledarnas planer blir väl Sa o d a e/tåg eda e essa s a se t att t a eda as p a e b ä
samordnade, samordna mellan olika driftledningscentraler, 
samverka/kommunicera med järnvägsbolagen m fl.
- Informatörer. Dessa informerar främst passagerarna om trafiken, ändrade 
planer m.m.

Aktuella trafikplanen skapas kontinuerligt av trafikledarna. Samordnarna ser vid 
behov till att samordna planeringen mellan trafikledare och DLC-er samt 
k i t d tt d jä ä b lkommunicerar runt detta med järnvägsbolagen.
Allas aktiviteter utgår från trafikplanen som alltid är effektivt tillgänglig för alla.

(Eldrift, bandrift etc har inte tagit med i denna bild, men de är givetvis viktiga 
aktörer)
(I trafikledarnas arbete, som ska stödjas på detta sätt, ingår alla de 
planeringsuppgifter de har, t ex underhållsarbeten som ska trafikledas. Sådant är 
i i f ll 50% t fikl d b t )i vissa fall 50% av en trafikledares arbete.)
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Den aktuella trafikplanen, ständigt vid behov uppdaterad och effektivt 
tillgänglig för alla, är den grund som all annan planering och aktiviteter 
utgår från.

Trafikplanen har så hög precision och ”optimalitet” som förhållandena 
medger. Bästa möjliga information utnyttjas på bästa möjliga sätt.

Informationen som planen innehåller ska vara allt det som andra aktörer 
behöver.

Planen verkställs av trafikledaren, främst via den automatiska 
k iexekveringen.

Trafikledarens arbete är att ständigt vara maximalt uppdaterad om vad 
som sker, händelser, störningar, konflikter, förändrade behov m.m. – och 
baserat på detta uppdatera planen.

Planen genomförs/verkställs via automatisk exekvering så nära realtid 
som möjligt. Omplanering kan ske fram till dess planen låses för 
exekvering.

Då signalsäkerhetssystemet inte är intakt behöver man återgå till manuell g y g
exekvering.
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Järnvägsföretagen har ständig fullständig tillgång till planen.

De vet då exakt enligt vilken plan trafiken just nu körs.

De kan då i sin tur agera utifrån detta, planera, göra egna prioriteringar 
m mm.m.

Vid behov kan de kommunicera med trafikledningens samordnare för att 
ge nya önskemål, prioriteringar, ändringar i förutsättningarna för den 
operativa omplaneringen.
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Tågförarna måste ha kännedom om, och förståelse för, planen.

De är experter på att köra enligt planen, med hög precision, och de 
känner den och förstår den.

Planen måste därför ständigt vara tillgänglig för alla tågförare i en formPlanen måste därför ständigt vara tillgänglig för alla tågförare i en form 
anpassad till deras arbetssituation.

Exakt hur visningen av planen i loket ska se ut är inte klart. Det ska visa 
den del av planen som är viktig för föraren att känna till. Den bör 
dessutom vara anpassad till ERTMS/ETCS.

Tågförarna kan i sin tur förmedla viktig information om förändrade 
förutsättningar, störningar, förväntade förseningar m.m. till trafikledningen.

Detta bör ske så automatiserat och förenklat som möjligt.

På detta sätt kan en effektiv samverkan mellan tågförare och trafikledning 
skapas, utan att det medför något krav på arbetsinsats. Tidsödande och 
krångliga samtal kan minimeraskrångliga samtal kan minimeras.

Annan ombordpersonal kan utifrån planen ge bättre service m.m.
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En viktig fördel kan, baserat på planen, skapas för passagerarna och 
andra transportkunder.

Den bästa möjliga information och service kan levereras direkt till dem.

Exakt hur detta kan se ut i framtiden är inte alls genomarbetat Bilden ärExakt hur detta kan se ut i framtiden är inte alls genomarbetat. Bilden är 
bara en grov idéskiss.

Men i form av en ”app” kan man kombinera elektroniskt färdbevis, aktuell 
färdinformation, information om förändringar och deras effekter, ge tillgång 
till service, tjänster m.m.

Att skapa sådana tjänster om man har tillgång till aktuell plan är tekniskt 
tt i t å k li tsett inte så komplicerat.

Mervärdet för passagerarna kan bli omfattande!

De har alltid tillgång till bästa möjliga information och stöd.
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Detta sammanfattar vad visionen ger.

Nyttan av att alla har full tillgång till bästa möjliga information är stor.

Trafikledarna kan göra bästa möjliga plan.

A d k ti lt t t lAndra kan agera optimalt gentemot planen.

Suboptimeringar undviks.

Alla samverkar mot ett gemensamt mål: På rätt plats i rätt tid samt bästa 
möjliga hantering av störningar.
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Detta är inte en vild vision – det är mer realistiskt och konkret än så!
Viktiga delar av visionen finns redan och har utförligt testats och funnits fungera i 
praktiken!
FTTS-projektet har tagit fram en kunskapsmässig grund. (FTTS –
forskningsprojektet som utvecklat kunskapsgrunder, prototyper etc)
STEG-systemet har utformats, utvecklats, införts, testats och utvärderats. 
(STEG- Styrning av Tågtrafik via Elektronisk Graf , Trafikverkets projekt med att 
utveckla och installera ett ”skarpt” operativt testsystem)
Försök har gjorts och pågår i DLC Norrköping och DLC Boden. Många lärdomar 
kan dras från dessa försök.
Sverige har också unika möjligheter att nå långt mot visionen, bl a genom att det 
är samma person - trafikledaren - som planerar i den korta tidsskalan och 
samtidigt genomför/exekverar planensamtidigt genomför/exekverar planen. 

Framtiden bli spännande.
Kan Sveriges framtida system för samordnad tågtrafikstyrning baseras på de här 
beskrivna idéerna?
Kan visionen realiseras? Vi är övertygade om det!

-
Genom Europeiska kontakter vet vi att det finns ett intresse för detta även i andra 
länder.
Något liknande finns egentligen inte någon annanstans i världen idag, där man 
både planerar och styr baserat på en central organisation och en elektronisk 
graf.
I ett planerat EU-projekt (ON-TIME) ska vi föra in det arbete som görs i Sverige.p p j ( ) g g
(ON-TIME: Kontaktperson på Trafikverket är Magnus Wahlborg.)
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