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Förord 
 
Denna rapport är en delrapport inom projektet: 
 
CATD  Framtida tågtrafikstyrning. Beslutsstöd och användargränssnitt 

Banverkets FoU, dnr S00-3165/08 
 
För ytterligare information om projekten hänvisas till projektrapporterna samt till information 
på adressen http://www.hci.uu.se/projects/ 
 
Projektrapporterna tas fram med olika status: arbetsmaterial, remissversion resp. slutrapport.  
 
Samverkan har skett med projektet TOPSim, Simulering inom planering, utbildning och drift 
Banverkets FoU, dnr S00-3164/08 
 
Denna rapport, C12. Sammanfattande slutrapport från CATD-projektet, beskriver det arbete 
som bedrivits inom CATD-projektet under projektperioden 2001-01-01 till 2002-12-31. 
 
 
I CATD projektet har följande personer deltagit 
MDI, Uppsala universitet 
   Bengt Sandblad, projektledare 
   Arne W Andersson 
   Arvid Kauppi 
   Johan Wikström 
 

Högskolan Dalarna 
   Thomas Kvist 
 

Banverket projektering 
   Peter Hellström 
 

Banverket 
   Jan Byström (kontaktperson CATD) 
   Magnus Wahlborg (kontaktperson TOPSim) 
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1. Inledning  
 
Sedan tidigare har forskning om nya användargränssnitt och beslutsstöd för tågtrafik-
ledning bedrivits inom Banverket inom insatsområdet ”Framtida tågtrafikstyrning”. 
Arbetet har resulterat i en kunskapsbas om människa-maskininteraktion samt i en 
grundläggande analys av arbetet med att styra tågtrafik. Prototyper av en ny generation 
av användargränssnitt har utvecklats. Grundläggande studier av praktiskt fungerande 
beslutsstöd för trafikledare har också genomförts. 

CATD-projektet har vidareutvecklat de prototyper som tidigare tagits fram inom 
andra projekt: FTTS, Människa-systeminteraktion i samband med framtida tågtrafik-
styrning, implementerat dessa i en form som tillåter tester i en simulerad miljö samt 
påbörjat tester och utvärderingar av prototypernas användbarhet i praktisk tågtrafik-
styrning.  

Projektet har nära samverkat med ett annat projekt, för vilket medel erhållits från 
Banverkets F&U-program: TOPSim, fas 3. Simulering inom planering, utbildning och 
drift. Inom CATD-projektet har krav på nödvändigt simulatorstöd tagits fram och över-
lämnats till TOPSim-projektet, som därefter implementerar kraven. De nya simulator-
prototyper som TOPSim levererat har använts för att genomföra de nödvändiga testerna 
och utvärderingarna av användargränssnitt och beslutstöd. 

Projektet har dessutom bidragit till utvecklingen av den kunskapsbas om simulatorer 
inom tågtrafikområdet som TOPSim-projektet tagit fram.  

F&U-arbetet skett i nära samverkan med intressenter inom Banverket samt med andra 
forskargrupper inom landet och internationellt. 

Inom projektet Datorstödd tågledning har Peter Hellström, Högskolan Dalarna, 
tidigare tagit fram vissa grundläggande kunskaper om beslutsstöd inom tågtrafik-
styrning samt genomfört experiment med optimerande algoritmer för omplanering i 
störda trafiksituationer. Arbetet med beslutsstödjande funktioner har baserats på detta. 

 
Forskningen har haft som syfte att genom grundläggande undersökningar samt 
experimentell verksamhet kunna prova nya användargränssnitt och beslutsstöd för 
tågtrafikstyrning i en simulerad miljö. Avsikten är att genom sådana experiment få fram 
mer kunskap om vilka användargränssnitt och beslutsstöd som kan innebära i praktiken 
fungerande hjälpmedel i morgondagens system för tågtrafikstyrning. 
   Syftet kan sammanfattas i följande punkter: 
• Följa kunskapsutvecklingen inom forskningsområdet. 
• Genom grundläggande undersökningar, utformning av prototyper, implementation av 

dessa samt genomförande av experiment i simulerad miljö, ta fram förslag till 
praktiskt fungerande beslutsstöd för trafikledare. 

• Implementera prototyper som utformats inom projektet Människa-systeminteraktion i 
samband med framtida tågtrafikstyrning samt genomföra tester och utvärderingar 
med dessa prototyper. 

• Formulera krav på utveckling av de simulatorsystem som skall utvecklas inom 
TOPSim-projektet samt testa och utvärdera de prototypsystem som TOPSim-
projektet levererar tillbaka.  

• Formulera preliminära krav på simulatorsystem för framtida utbildning och träning 
av trafikledare. 

• Samverka med andra forskargrupper samt bidraga till uppbyggnad av ett nationellt 
nätverk för forskning om tågtrafikstyrning. 
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2. Genomförda projektaktiviteter 
 
Enligt projektplanen ska följande aktiviteter ha genomförts inom CATD-projektet: 
 
Aktivitet 
A. Litteraturstudier och forskarkontakter 
B. Fortsatta experiment med tidigare TOPSim-prototyp 
C. Förutsättningar för nya beslutsstöd/gränssnitt 
D. Prototyper av nya beslutsstöd 
E. Experiment med beslutsstöd 
F. Implementation av användargränssnitt för trafikstyrning 
G. Experiment med gränssnitt 
H. Kravspecifikation för simulatorsystem 
I. Test och utvärdering av simulatorsystem 
J. Krav på tränings- och utbildningssimulator 
K. Rapportskrivning och presentationer 
L. Forskarseminarium 
 
I enlighet med projektplanen har följande arbete genomförts, vilket utförligt beskrivs i 
delrapporterna från projektet: 
 
A. Litteraturstudier och forskarkontakter 
Vi har kontinuerligt följt kunskapsutvecklingen inom området, bl a genom att aktivt deltaga i 
nationella och internationella konferenser och studiebesök. Vid dessa har också forskar-
kontakter etablerats. Inom landet har vi ett aktivt kunskapsutbyte med forskarkollegor. 
 
B. Fortsatta experiment med tidigare TOPSim-prototyp 
Inledningsvis genomfördes en rad experiment med den då existerande simulatorprototypen, 
för att testa och utvärdera funktionalitet och stabilitet. 
 
C. Förutsättningar för nya beslutsstöd/gränssnitt 
Ett utredningsarbete har genomförts för att få underlag för hur praktiskt fungerande 
beslutsstöd bör utformas, utvecklas och införas. Olika teoretiska ansatser har prövats. 
Resultatet idag är att vi ser det som nödvändigt att integrera beslutsstödjande funktioner i 
trafikledarnas gränssnitt. I framtiden kan man förmodligen tänka sig andra lösningar, som 
också beskrivs i en av delrapporterna, men idag ser vi den integrerade lösningen som den som 
kan fås att bli praktiskt genomförbar. De beslutsstödjande funktionerna har som syfte att 
stödja tidig upptäckt av konflikter och störningar, identifiera handlingsalternativ samt 
utvärdera effekterna av föreslagna åtgärder. 
 
D. Prototyper av nya beslutsstöd 
I enlighet med vad som sagts ovan har beslutsstödjande delar utformats som en del av 
användargränssnitten.  
 
E. Experiment med beslutsstöd 
Eftersom nu beslutsstöden inkluderats i gränssnitten har inga separata experiment genomförts 
med beslutsstöd, utan detta ingår som en del av gränssnittsexperimenten. 
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F. Implementation av användargränssnitt för trafikstyrning 
De inom FTTS-projektet utformade prototyperna har implementerats i ett programsystem som 
vi kallar SIMSON. Detta har skett genom att FTTS-projektets design omformats till en 
kravspecifikation, vilken kompletterats med beslutsstödsfunktioner m.m. Kraven har därefter 
implementerats, vilket inneburit ett omfattande arbete med att specificera lämpliga 
programstrukturer, kodning, testning m.m. Idag har inte alla delar av gränssnittsprototypen 
implementerats, men de viktigaste funktionerna finns med. 
 
G. Experiment med gränssnitt 
De framtagna fungerande prototyperna för de nya gränssnitten har testats, dels inom projektet, 
dels har några preliminära tester med trafikledare genomförts. Testerna är inte utförligt gjorda 
idag, utan en plan för fortsatta experiment har tagits fram. Dessa ytterligare tester kommer att 
genomföras under hösten-vintern 2002-2003. 
 
H. Kravspecifikation för simulatorsystem 
Vid ett par tillfällen under projekttiden har krav på simulatorfunktioner formulerats och 
överlämnats till TOPSim-projektet. Detta har genomförts genom att vi först definierat vilka 
slags experiment vi behöver kunna genomföra med gränssnittsprototyperna, samt därefter 
specificerat nödvändiga egenskaper hos tågtrafiksimulatorn. Dessa krav har sedan inom 
TOPSim-projektet omvandlats till utvecklingsplaner vilka därefter genomförts.  
 
I. Test och utvärdering av simulatorsystem 
De inom TOPSim-projektet utvecklade simulatorprototyperna har återlämnats till CATD-
projektet, där utförliga tester har gjorts, dels för at jämföra den levererade funktionaliteten 
mot kravspecifikationen, dels avseende stabilitet och prestanda. 
 
J. Krav på tränings- och utbildningssimulator 
Som ett speciellt uppdrag till CATD-projektet ingick ett arbetsmoment med att ta fram ett 
underlag för fortsatt arbete med att ställa krav på en framtida simulatoranläggning för 
utbildning och träning av trafikledare. Detta har genomförts av en särskild arbetsgrupp och 
arbetet har bestått av studier av andra liknande anläggningar dels i utlandet, dels inom andra 
trafikbranscher. Ett antal olika syften, med delvis olika krav på simulatorfunktioner, har 
formulerats. 
 
K. Rapportskrivning och presentationer 
En omfattande projektdokumentation har genomförts, vilket redovisas i detalj nedan. 
Utöver projektrapporterna har ett antal vetenskapliga rapporter publicerats. 
 
L. Forskarseminarium 
I februari 2002 genomfördes ett forskarseminarium i samverkan med TOPSim-
projektet, där forskare från olika institutioner samt intressenter inom Banverket 
träffades. Seminariet var ett steg framåt i målsättning med att skapa utvidgade 
forskarkontakter mellan de grupper i Sverige som arbetar inom tågtrafikområdet. Vi vill 
med dessa seminarier också främja kontakterna mellan forskare och de avnämare av 
forskningen som finns inom Banverket. 
 
 
Dessutom genomfördes ett kompletterande projektarbete under perioden 2002-10-01 - 
2002-12-31. Medel för detta beviljande från Banverkets FoU-program. De extra medlen 
avsåg en tilläggsfinansiering av det redan pågående arbetet och har använts för att 
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arbeta vidare med utveckling av prototyper till beslutsstöd för tågtrafikstyrning, 
implementera redan utformade prototyper av operatörsgränssnitt för tågtrafikstyrning 
samt genomföra tester och utvärderingar med hjälp av den inom TOPSim-projektet 
utvecklade simulatormiljön.  
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3. Sammanfattande beskrivning av framtagen programvara 

Inom TOPSim och CATD-projekten har en programstruktur utvecklats som möjliggör 
simulerad trafikstyrning genom gränssnitts- och beslutsstödsmodulen SIMSON. 
TOPSim-servern innehåller bl a tågtrafiksimulatorn TTS som simulerar den styrda 
trafiken. Se figur. 
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stånd

Simson

UI-
objekt

Grafiskt gränssnitt

Presentatör Kommandotolk

TTS
Kommunikation med 
extern trafikledning

-Trafikstyrning
Tidtabell, trafikledning

-Infrastruktur
Bana, Signalsystem

-Tåg
Fordon, Förare

Gångtidskärna

TCP/IP

SIMSON TOPSim-server
DATA STATE

UI

Parser

Data-
objekt

Kommu-
nikation

Till-
stånd

Simson

UI-
objekt

Grafiskt gränssnitt

Presentatör Kommandotolk

TTS
Kommunikation med 
extern trafikledning

-Trafikstyrning
Tidtabell, trafikledning

-Infrastruktur
Bana, Signalsystem

-Tåg
Fordon, Förare

Gångtidskärna

 

Figur. TOPSim-servern består av den egentliga simulatorkärnan med sina delmoduler för infrastruktur 
(bana, signalsystem), tåg (fordons- och förarmodeller), samt trafikstyrning (tidtabell, trafiklednings-

modul) samt den gångtidskärna som dynamiskt beräknar tågens rörelser under de simulerade 
betingelserna. SIMSON innehåller ett antal moduler som kommunicerar med TTS-simulatorn, beräknar 
och presenterar all statisk och dynamisk information i trafikledarnas användargränssnitt, presenterar de 

beslutsstödjande funktionerna samt hanterar trafikledarnas planerings- och styråtgärder. 

Inom TOPsim-projektet har simulatorprogramvaran utvecklats. TOPSim-servern inne-
håller bl a den egentliga simulatorkärnan, TTS (Tågtrafiksimulator). TTS kan 
kommunicera med externa moduler, vilket vi i projektet använder oss av genom att låta 
TTS samverka med de nya gränssnitt som implementerats inom CATD-projektet 
(SIMSON-systemet). Genom denna struktur kan en trafikledare, via SIMSON-
gränssnittet styra den av TTS simulerade trafiksituationen. 
 
Mer specifikt har följande programvara utvecklats inom ramen för CATD-projektet 
(programvara utvecklad inom TOPSim-projektet sammanfattas i rapporterna T6 och 
T10): 
 
Simsons programdesign är upplagd enligt en struktur där man har tre olika aktörer: data, 
tillstånd och presentation. I programkoden representeras detta som tre paket, Data, State 
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och UI. Nedan beskrivs de tre olika paketen samt hur kommunikationen med TOPSim-
servern sker. 
 
Datapaketet 
I paketet Data återfinns statiska och dynamiska objekt som beskriver de olika delar som 
krävs för simuleringen. Här återfinns också verktyg för att med hjälp av infilen initiera 
och översätta dataobjekten. Simson använder samma infil som SIMON (simulatorn) och 
objekten följer därför den beskrivning som ges i SIMON manualen [Rapport B139]. Det 
förekommer dock inga gemensamma data Simson och TTS emellan utan det är upp till 
Simson att se till att data på båda sidor modifieras så att de hela tiden överensstämmer. 
Detta sker med meddelandeutväxling. 
 
State paketet   
State paketet hanterar tillstånd hos objekt och sköter om kommunikationen med 
simulatorn. De objekt som man idag följer tillståndet hos är bland annat block på banan, 
tåg, tidtabeller för tåg och tiden i simuleringen. För att presentationen skall kunna få 
reda på aktuella tillstånd använder man sig av två principer. Antingen så får de olika 
presentationsobjekten referenser till objekten i statepaketet då de skapas och kan på 
detta sätt utväxla information eller också anmäler sig ett presentationsobjekt som 
lyssnare till ett tillståndobjekt och får på detta sätt reda på när ett tillstånd förändrats. 
Ibland använder sig presentationsobjekten av båda metoderna. 
 
UI paketet 
Paketet UI är en grafisk presentation av data objekten och tillståndet hos dessa. Här 
sköts även interaktionen med användaren om. Gränssnittet består idag av två större 
objekt, tidsgrafen och spårplanen. Därtill finns ett antal objekt som visar information om 
tåg, stationer, tid och datum. I detta paket finns även programmets huvudobjekt, 
Simson, som är ansvarigt för att initiera och presentera de övriga objekten. De flesta 
objekten i detta paket är hårt knutna till data objekten men eftersom de endast 
presenterar data så modifierar objekten i UI paketet aldrig data direkt utan detta sker 
genom att använda funktioner i tillståndsobjekten. 
 
Kommunikation 
För att starta en simulering i Simson måste en förbindelse med tågsimulatorn upprättas. 
Detta sker genom att Simson identifierar sig för servern, varpå en förbindelse upprättas 
mellan Simson och simulatorn (TTS). Därefter skickas infilen från Simson över till 
simulatorn. När simulatorn behandlat infilen kan en simulering påbörjas. 
Kommunikationen är meddelandebaserad och sker via TCP/IP vilket garanterar att 
meddelanden kommer fram som de ska och i rätt ordning. Uppdateringar om 
simuleringsförfarandet skickas till Simson som uppdaterar sina tillstånd och sina data 
därefter. Från Simson skickas meddelanden om reservation av block, ändring av 
gångtider etc. 
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4. Förteckning över delrapporter och vetenskaplig rapportering 
 
 
Rapportförteckning CATD 
 
C1. Kravspecifikation CATD, steg 1 
C2. Kravspecifikation CATD, steg 2 
C3. Kravspecifikation TOPSim, steg 1 
C4. Systemdokumentation för beslutsstöd, DSS 
C5. Utvärdering av DSS-moduler 
C6. Systemdokumentation av gränssnittsmoduler 
C7. Utvärdering av gränssnittsmoduler 
C8. Kravspecifikation TOPSim, steg 2 
C9. Kravbeskrivning för utbildnings- och träningssimulator 
C10. Seminariedokumentation 
C11. Preliminär sammanfattande slutrapport från CATD-projektet 
C12. Sammanfattande slutrapport från CATD-projektet 
 
Dessutom finns en rapport gemensam med TOPSim-projektet: 
 
CT1. Studiebesök vid Railned, Utrecht, Holland, april 2002. 
 
Status för dessa rapporter är idag som följer: 
 
Nummer Namn Status 
C1 Kravspecifikation CATD, steg 1 Klar   
C2 Kravspecifikation CATD, steg 2 Klar   
C3 Kravspecifikation TOPSim, steg 1 Klar   
C4 Systemdokumentation för beslutsstöd, DSS Klar   
C5 Utvärdering av DSS-moduler Utgår  
C6 Systemdokumentation av gränssnittsmoduler Klar 
C7 Utvärdering av gränssnittsmoduler Pågår 
C8 Kravspecifikation TOPSim, steg 2 Klar 
C9 Kravbeskrivning för utbildnings- och 

träningssimulator 
Pågår 

C10 Seminariedokumentation (Gemensam med 
TOPSim) 

Klar  

C11 Prel. sammanfattande slutrapport från CATD Klar 
C12 Sammanfattande slutrapport från CATD, dec 2002 Denna rapport 
CT1 Studiebesök vid Railned, Utrecht, Holland, april 

2002 
Klar  

 
 
 
Utöver denna projektrapportering har projektet tillsammans med TOPSim-projektet 
vetenskapligt redovisats på följande sätt: 
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Bengt Sandblad, Arne W Andersson, K-E Jonsson 
Styrprinciper och användargränssnitt för morgondagens tågtrafikstyrning  
Transportforum, Linköping, januari 2001 
 
Bengt Sandblad, Arne W. Andersson  
New control strategies and user interfaces for train traffic control 
WCRR 2001, Köln, Tyskland 
 
Bengt Sandblad, Peter Hellström  
Framtida tågtrafikstyrning. Styrprinciper, användargränssnitt, beslutsstöd och 
simulatorhjälpmedel. 
Tarnsportforum 2002, Linköping, januari 2002. 
 
Bengt Sandblad, Arne W Andersson, Jan Byström, Arvid Kauppi 
New control strategies and user interfaces for train traffic control 
Comprail 2002, Limnos, Grekland, juni 2002 
 
Bengt Sandblad 
Nya styrsystem för framtida operativ trafikplanering 
Transportforum 2003, Linköping, januari 2003. 
 
Peter Hellström, Thomas Kvist et al. 
Evaluation of Decision support modules and Human Interfaces using the TopSim simulator. 
WCRR, Köln, november 2001.  
 
Thomas Kvist, Peter Hellström, Bengt Sandblad, Jan Byström 
Decision support in the train dispatching process. 
COMPRAIL 2002, Lemnos, Grekland, juni 2002.  
 
 
 

5. Informationsspridning 
 
Information om projektet har spridits, utöver genom de ovan listade publikationerna, på 
ett antal sätt. De viktigaste tillfällena för detta har varit: 
 

• Forskarseminarium arrangerat vid Banverket, februari 2002. Antalet deltagare 
från Banverket, forskargrupper samt från Norge var c:a 35 personer. 

 
• Deltagande i forskarutbildningskurs vid KTH våren 2002. 

 
• Presentation av forskningsarbetet för representanter för Norska Jernbaneverket 

samt Institutet för Energiteknik, Halden, Norge. 
 

• Deltagande i studiebesök vid Railned, Utrecht, Holland, i april 2002. 
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6. Ekonomisk redovisning 
 
För det projektarbetet under perioden jan 2001 – september 2002 beviljades följande medel:   
 
Uppsala universitet, inst för informationsteknologi,  
avd. för människa-datorinteraktion  (9.5 personmånader) 469 kkr 
 
Högskolan Dalarna (10 personmånader)   506 kkr 
 
Externa konsulter    100 kkr 
 
Övriga kostnader (utrustning, dokumentation, resor, seminarier) 70 kkr  
  
Totalt     1145 kkr 
 
För perioden 2002-10-01  -  2002-12-31 beviljades ytterligare 368 kkr (enligt beslut 
S02-898/AL50), vilket har förbrukats för lönemedel 358 kkr (varav till Peter Hellström, 
Banverket produktion 200 kkr) samt resor 10 kkr.   
 
 
Arbetsvolym i CATD enligt projektplan, tom sept. 2002: 
 
MDI, Uppsala 38 personveckor 
Högskolan Dalarna (TK) 22 personveckor 
Banverket Projektering (PH) 18 personveckor 
Summa 78 pv 
 
 
Projektet har hållit sig inom de planerade ramarna, och budgeten har därmed kunnat 
följas.  
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7. Slutkommentar till CATD- och TOPSim-projekten 
I detta avsnitt ger vi några sammanfattande kommentarer till de erfarenheter vi fått 
genom det hittillsvarande arbetet inom såväl CATD- som TOPSim-projekten. Avsikten 
med detta är att de två projekten delvis måste ses som en helhet, där det ena projektets 
resultat är beroende av det andras. 
 
7.1 Genomförandet 
Den ursprungliga projektansökan avsåg att genomföra projekten under kalenderåret 
2001. I beslutet som följde om de beviljade medlen, ändrades dock tidplanen så att 
projektplanen omfattade ett och ett halvt år, dvs tom juni 2002. Under projekttiden 
reviderades dessutom tidplanen så att projektet förlängdes tom september 2002, dock 
utan att budgeten förändrades. Under hösten 2002 genomfördes ett kompletterande 
projektsteg, varför projekten avslutades först i december 2002. Dessa förändringar har 
varit nödvändiga för att kunna genomföra projektet med de tillgängliga resurserna. 
 
Projekten har till allra största del kunnat genomföras enligt planerna. Vissa delar har 
dock fordrat mer arbete än ursprungligen planerat, vilket bl a medfört att den 
fullständiga funktionaliteten hos TOPSim-simulatorn kunnat åstadkommas först ganska 
sent under projektet. Inom CATD-projektet har ett ganska komplext och tidsödande 
utvecklings- och implementationsarbete av de nya styrprinciperna, gränssnitten och 
beslutsstöden genomförts. Därigenom har ibland arbetet med att ta fram nya krav på 
simulatorn försenats. 
 
I slutändan har dock de allra flesta bitarna fallit på plats, och simulatorn fungerar i stort 
enligt specifikationerna. Dock har inte alla nödvändiga tekniska tester ännu kunnat 
slutföras. Inte heller har alla de planerade experimenten med de nya styrsystemen 
hunnits med inom CATD-projektet. Fortfarande återstår en del mer utförliga tester för 
att kunna dra slutsatser om användbarhet, nytta, effektivitet och acceptans för de nya 
lösningarna.  
 
7.2 Kunskaper och erfarenheter från projekten 
Som nämnts har ännu inte alla nödvändiga tester och experiment kunnat genomföras. 
En mer slutgiltig summering av erfarenheter och slutsatser måste därför vänta, men 
vissa preliminära saker kan vi redan se. Dessa slutsatser är mer utförligt redovisat i de 
separata slutrapporterna, vilka finns listade på sista sidan i denna rapport. 
 
Utveckling av tågtrafiksimulatorn TOPSim/TTS 
Tågtrafiksimulatorn TOPSim/TTS är det system som simulerar den tågtrafik som vi vill 
kunna styra med hjälp av de prototyper till nya styrsystem och gränssnitt som utvecklas 
och implementeras inom FTTS- och CATD-projekten. Inom projektet har 
ÅF/Industriteknik AB ansvarat för utvecklingen av detta delsystem.  
 
TOPSim/TTS bygger till stor del på SIMON-modellen som sedan tidigare utvecklats i 
samarbete mellan Banverket och ÅF/Industriteknik AB. Den ursprungliga modellen var 
avsedd för s.k. batchvis simulering, varför den inte kunde användas för den typ av 
realtidsliknande simuleringar som ville kunna göra inom CATD-projektet. Av den 
anledningen byggdes SIMON-systemet under tidigare projektfaser om till en interaktiv 
realtidssimulator som tillåter mycket verklighetsnära trafikstyrning genom att 
trafikledare i realtid kan interagera med trafiksimuleringsmodellen. 
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TOPSim/TTS består av TOPSim-servern som innehåller ett eget grafisk gränssnitt för 
de fall att simulatorn ska användas utan externa moduler (har ej utnyttjats inom 
projektet), samt den egentliga simulatorkärnan, TTS (Tågtrafiksimulator). TTS kan 
kommunicera med externa moduler, vilket vi i projektet använder oss av genom att låta 
TTS samverka med de nya gränssnitt som implementeras i CATD-projektet (SIMSON-
klienten). Genom denna struktur kan en trafikledare, via SIMSON-gränssnittet styra den 
av TTS simulerade trafiksituationen. 
 
All kommunikation mellan TOPSim-servern och den externa trafikledningsklienten sker 
via ett kommunikationsprotokoll. Protokollet är baserat på TCP/IP och servern kan 
därför användas via ett lokalt nätverk eller via Internet. Denna kommunikation separerar 
TOPSim-servern och de externa modulerna på ett effektivt sätt. 
 
Det har visat sig att det är möjligt att skapa ett fungerande simulatorsystem baserat på 
den vidareutvecklade versionen av SIMON. Idag kan vi simulera tågtrafik samt 
interagera med styrkommandon under pågående exekvering. En stor fördel med 
systemet är att de grundmodeller som TOPSim/TTS baserar sig på är validerade och 
testade sedan länge. Dessutom är systemet så utformat att det finns goda förutsättningar 
för att skapa ett stabilt system med hög kvalitet. 
 
Då SIMON-systemet ursprungligen inte var utvecklat för dessa syften, och dagens 
teknik kan medföra att nya lösningar kan övervägas, finns anledning att ytterligare 
utreda hur framtida vidareutveckling av simulatorsystemet kan se ut. Några aspekter att 
beakta i detta avseende är: 

• Modellen kan i vissa avseenden vara väl omfattande, och en mer begränsad 
version skulle kunna uppfylla de aktuella kraven på ett mer lätthanterligt sätt. 

• Det sätt vi idag arbetat på leder ofta till en långsam förändringstakt. 
• De tekniska lösningarna är inte i alla delar de mest moderna, varför det ibland 

uppstår problem med den tekniska implementationen. Bl a är systemet idag inte 
utformat så att man kan köra SIMSON och simulatorn TTS på samma dator, 
något som skulle kunna åtgärdas i framtiden. 

• Det kommer i framtiden att uppstå behov av att kunna arbeta med trafiksystem 
som de nuvarande modellerna inte primärt är utvecklade för, t ex om man vill 
simulera bansträckor med helt nya slags signalsystem. Då detta blir aktuellt 
kommer det förmodligen att leda till ett behov av mer omfattande modell-
utveckling. 

 
Utveckling av den nya gränssnittsmodulen SIMSON 
SIMSON-modulen är idag så pass färdig att den kan användas tillsammans med 
simulatorn för att genomföra enklare trafikstyrningsexperiment. Användaren har 
möjlighet att lägga, ställa och återta tågväg, göra enklare omplanering i grafen samt få 
olika typer av information såsom planerad spåranvändning och utförlig tåginformation. 
Utvecklingsarbetet har i huvudsak riktats in på att lägga till funktioner i tidtabellgrafen 
vilket i sin tur lett till att nya funktioner från simulatorn efterfrågats. Dessa nya 
funktioner har implementerats i simulatorn tillsammans med ett nytt protokoll för 
kommunikation mellan simulator och SIMSON. Detta protokoll följs idag av SIMSON 
och leder till en rakare och mindre krånglig kommunikation utan det mellanlager som 
tidigare fanns. Under arbetets gång har nya förslag på funktioner tagits fram. Många av 
dessa har realiserats medan andra mer omfattande fått vänta för att systemet ska vara 
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körbart. Två omfattande och viktiga förändringar återstår dock att genomföra inom den 
kommande projektfasen under 2003: en automatisk tågvägsexekverare (tågvägsslav) 
samt en mer detaljerad spårplan. När dessa ändringar är gjorda kommer SIMSON att 
vara ett tillräckligt kraftigt verktyg för att genomföra mer omfattande tester och 
experiment med de nya styrprinciperna. All programkod kommenteras efter gängse 
standard och kan användas för att generera en elektronisk dokumentation av SIMSON. 
Detta kommer markant att underlätta framtida utveckling och öka förståelsen för hur 
gränssnittet är uppbyggt. 
 
 
Beslutsstöd för tågtrafikledare  
Ett utredningsarbete har genomförts för att få underlag för hur praktiskt fungerande 
beslutsstöd bör utformas, utvecklas och införas. Olika teoretiska ansatser har prövats 
och viktiga insikter har uppnåtts. Detta har gjort det möjligt för oss att kunna tillfoga 
ytterligare viktiga pusselbitar när det gäller hur ett beslutsstöd i grunden bör vara 
utformat för att bli nyttigt, effektivt och accepterat i operativ verksamhet. Dessutom har 
de under projektets gång framväxande kunskaperna när det gäller hur framtida 
användargränssnitt bör vara utformade givit nya perspektiv på beslutsstödsfrågorna.  
 
Resultatet är att vi idag ser det som nödvändigt att dels integrera enkla beslutsstödjande 
funktioner direkt i trafikledarnas gränssnitt (stöd för tidig upptäckt av konflikter och 
störningar, identifiera handlingsalternativ etc.) och dels ser ett utrymme för att integrera 
något mer avancerade beslutsstödsmoduler som en del av gränssnittsprototypen 
(stödfunktioner i samband med omplanering, utvärdering av effekterna av möjliga 
alternativ etc.). När det gäller de mer avancerade beslutsstödsmodulerna kanske det bör 
ytterligare understrykas att fokus är och kommer att vara på att utforma beslutsstöd som 
ger trafikledaren stöd i den arbetsprocess som en omplanering av gällande tidtabell 
innebär och inte på algoritmer för en helt ”automatiserad omplanering”. Vi ser för 
närvarande en iterativ utvecklingsprocess som den snabbaste vägen att ta fram ett 
praktiskt fungerande gränssnitt inkluderande bra, och åtminstone till en början, enkla 
beslutsstöd. I framtiden kan man tänka sig andra lösningar, vilket också beskrivs i en av 
delrapporterna. Idag arbetar vi alltså med enklare stöd för trafikledarna, och man kan 
säga att det nu finns en flytande övergång mellan vad vi här kallar beslutsstöd och vad 
som kanske snarare är effektiva sätt att presentera bearbetad information som stödjer 
trafikledarnas beslutsfattande. 
 
Beslutsstöden var ursprungligen tänkta att utvecklas som fristående moduler inom 
ramen för Högskolan Dalarnas arbete i projektet. Ett flertal faktorer har förändrat denna 
utgångspunkt. 
 
Förutom vad som nämnts under ovan har SIMSONs komplexitet, svårigheten att 
genomföra programutveckling på två orter, en uttunning av projektets resurser, 
förändrade perspektiv etc. lett fram till att all programvaruutveckling bör koncentreras 
till MDI, Uppsala Universitet, där man för tillfället kan detta bäst.  
 
I enlighet med vad som sagts ovan har redan vissa enkla beslutsstödjande funktioner 
utformats som en del av användargränssnitten och mer avancerade är planerade att 
integreras i kommande versioner av SIMSON.  
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Vi kan konstatera att arbetet med beslutsstöd inte nått riktigt ända fram jämfört med den 
ursprungliga målsättningen. Det beror bl a på att inriktningen på arbetet delvis 
förändrats under projektet, enligt vad som sagts ovan. Det beror också på de förseningar 
som drabbat utvecklingen av gränssnittsmodulen (SIMSON) samt gränssnittet mellan 
SIMSON och TOPSim. Beslutsstöden ligger sist i ”kedjan”. 
 
Utformning av en försöksarbetsplats 
Försöksarbetsplatsen har utformats enligt de riktlinjer som hittills tagits fram inom 
projektet och med de resurser som funnits. Resultatet av detta har blivit en 
försöksarbetsplats där användaren sitter framför en stor duk på vilken gränssnittet 
projiceras med hjälp av två takmonterade videoprojektorer. Projektorernas begränsning 
när det gäller upplösning gör att antalet stationer som kan visas är begränsat till ungefär 
12 stycken, vilket ger begränsningar på vilka banområden som idag kan genereras. 
Utöver detta fungerar arbetsplatsen bra och gränssnittet upplevs som en 
sammanhängande bild där detaljer är enkla och tydliga att urskilja. Intressant blir att se 
hur man ska lösa problemet med den detaljerade spårplan, som skall visas under 
tidtabellgrafen, då denna kommer att kräva betydligt högre upplösning än vad som idag 
finns tillgänglig. Idag sparas varje genomfört försök vid arbetsplatsen på två olika sätt: 
inspelning av operationerna i gränssnittet samt digital inspelning av ljud och bild av 
försökspersonens arbete. Detta gör det möjligt att i efterhand utvärdera och kontrollera 
experimenten på ett effektivt sätt.   
 

 
 

Figur. Den uppbyggda försöksarbetsplatsen, men projicerad bild och försöksperson. 
 
 
Experiment med styrprinciper, gränssnitt och beslutsstöd 
Kontinuerligt under utvecklingen av gränssnittsprototypen SIMSON och Tågtrafik-
simulatorn TOPSim/TTS har det bedrivits tester och försök för att utvärdera och 
upptäcka möjliga förbättringar. I huvudsak har dessa tester genomförts av de som 
arbetar inom projekten FTTS, CATD och TOPSIM. Speciellt värdefulla är de inledande 
försök som gjorts med medlemmar från arbetsgruppen som har en bakgrund inom den 
operativa tågtrafikledningen. Vanligtvis har dessa tillfällen utmynnat i listor med 

 Försöks
-person 

 Projicerat 
gränssnitt 

(2 projektorer) 

 Tangentbord, 
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2m 
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kommentarer och förslag på eventuella förändringar av större eller mindre betydelse. 
Dessa förslag rör i huvudsak SIMSON, men har även påverkat eller kommer att påverka 
experimentmiljöns utformning och även i en förlängning leda till nya krav på 
tågtrafiksimulatorn TTS. Arbetsgruppen har även använts i syfte att stämma av 
realismen i olika problemsituationer (störningsscenarier) som sedan kan komma att 
introduceras i framtida experiment.  
 
Inledande försök har visat att det med begränsad tid till träning kan vara svårt att 
genomföra experiment som fokuserar på de nya styrprinciperna. Fjärrtågklarerare är 
vana vid att arbeta i spårplanen, och som en följd av detta fokuserar man för mycket av 
arbetsinsatsen på denna del av arbetet. För att undvika längre inlärningstid och för att i 
experiment kunna fokusera på det vi är mest intresserade av, nämligen den nya 
styrprincipen att styra genom att planera, måste vi implementera den tågvägsexekverare 
(tågvägsslav) som är en huvuddel av det utvecklade nya styrsättet. Tågvägsexekveraren 
ska ta över mycket av det manuella tekniska styrarbete som trafikledaren idag måste 
utföra själv. 
 
Ett kommande planerat experiment fokuserar på omplanering i statisk datorbaserad graf. 
Det vill säga en graf som inte rör sig dynamiskt med tiden. Syftet blir i huvudsak att 
utvärdera probemscenarier och skapa ett referensunderlag inför framtida tyngre 
experiment men även för att testa interaktionen i den datorbaserade grafen 
(planeringsvyn). 
 
Därefter bör en serie med experiment genomföras där det i huvudsak finns två delar av 
det nya arbetsättet som måste undersökas, både separat och i kombination med 
varandra: 

• Att styra genom att planera, dvs omplanering i den datorbaserade grafen 
(planeringsvyn) med en tågvägsexekverare (tågvägslav) som avvecklar trafiken 
enligt trafikledarens plan. 

• Att styra genom att exekvera, dvs hantera problem som ligger så nära i tiden att 
omplanering i grafen inte är möjlig. Detta görs i spårplanen (exekveringsvyn) 

 
Båda dessa arbetssätt kräver omfattande utvecklings- och implementationsarbete i 
SIMSON. Generellt kan det sägas att tankarna om de nya styrprinciperna ser mycket 
lovande ut och mottagits med stort intresse vid flertalet presentationer. 
 
Simulatorsystem för utbildning och träning 
Inom ramen för projektet har vi genomfört en mindre förstudie när det gäller krav och 
villkor för utveckling av simulatorhjälpmedel för utbildning och träning för trafikledare. 
Idag finns bara delvis sådana hjälpmedel tillgängliga.  
 
De flesta trafikledningscentraler har någon form av simulatorfunktion kopplad till sitt 
ordinarie trafikledningssystem, men detta har oftast en mycket begränsad funktionalitet. 
I princip tillåter simulatorerna att man tränar det tekniska handhavandet av systemet, 
dvs att ge kommandon och att se och tolka effekterna av vidtagna styråtgärder. Dessa 
simulatorer har en viss nytta för de rena nybörjarna, men uppfyller inte krav på att ge ett 
bra stöd i träningen i att styra trafik. Speciellt har de mycket begränsad nytta för den 
mer erfarna trafikledaren.  
 



C12. Sammanfattande slutrapport från CATD-projektet  18

Förstudien har resulterat i en mindre kartläggning av hur simulatorer används inom 
andra branscher. Dessutom har vi listat och utvecklat olika tänkbara användnings-
områden för simulatorstöd för utbildning och träning av trafikledare, samt några mer 
överordnade krav på sådana simulatorer. 
 
Exempel på tillämpningsområden vari simulatorsystem skulle kunna vara nyttiga är: 

• Grundutbildning av nya tågledare. 
• Träning på handhavande av kritiska och sällan förekommande händelser. 
• Rekapitulera och utvärdera ett inträffat skeende. 
• Skapa ökad förståelse för säkerhetsreglers tillämpning i praktiken. 
• Testa, öva och dokumentera strategier för agerande i speciella situationer 
• Träna på speciella planerade händelser (banarbeten, nya bansträckor etc.) i förväg 
• Kunskapsöverföring till kollegor m fl. 
• Identifiera ”mönster”, t ex hur erfarna tågledare tänker och agerar i relation till regler 

och principer. 
• Ev. användning vid test och urval av nya kandidater till arbetet som trafikledare.  

 
Kunskaper om simulering inom tågtrafikstyrning 
Som en del av TOPSim-projektet har vi samlat information och kunskaper om hur 
simulering används inom trafikstyrningsområdet, samt lite om vilka erfarenheter som 
finns från sådana projekt. I en separat rapport beskrivs grundläggande fakta om 
simulerings- och simulatorteknik. En del olika projekt, mest internationellt, av intresse 
refereras. Dessutom ger vi några korta referat från de internationella konferenser som 
deltagit i (WCRR och COMPRAIL). 
 
 
 
Projekten är till stora delar unika, och har väckt uppmärksamhet i de sammanhang det 
presenterats både nationellt och vid internationella konferenser. 
 
Vi vill tacka alla som bidragit till genomförandet och till det lyckade resultatet. Speciellt 
vill projektet framföra sitt stora tack till Banverkets FoU-program för finansieringen av 
arbetet.  
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