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

  Banverkets FoU, dnr S00-3165/08 
 
 
TOPSim Simulering inom planering, utbildning och drift 

   Banverkets FoU, dnr S00-3164/08 
 
För ytterligare information om projekten hänvisas till projektplanerna samt till information på 
adressen http://www.hci.uu.se/projects/ 
 
Projektrapporterna tas fram med olika status: arbetsmaterial, remissversion resp. slutrapport.  
 
Denna rapport, C4 Beslutsstöd inom tågtrafikstyrningen, beskriver det arbete som bedrivits 
under den gångna projektperioden vad gäller forskningsaktiviteter, modellering, 
implementering och deltagande i seminarier inom CATD-DSS. 
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1. Inledning  
Denna rapport beskriver det arbete som utförts under perioden januari 2001- september 2002 
för beslutsstödsdelen (DSS – Decision Support System) av CATD-projektet (CATD-DSS), vad 
gäller forskningsaktiviteter och deltagande i konferenser och seminarier, systemmodellering, 
implementering och utvärdering. 
 

2. Syfte 
Huvudsyftet för CATD-DSS har varit att studera och utforma beslutsstödssystem inom ramen 
för CATD-projektet. Den forskningsverksamhet som bedrivits under perioden visar klart och 
tydligt att det inom tågtrafikstyrningsprocessen finns ett utrymme för och ett uttalat behov av 
någon form av datoriserat beslutsstöd. Ett beslutsstöd kan, rätt utformat, utgöra ett viktigt 
verktyg för att underlätta hanteringen av konfliktsituationer inom tågtrafikstyrningen. Denna 
process tenderar att bli alltmer komplex i takt med att antalet aktörer på det svenska 
järnvägsnätet ökar, vilket i sin tur ställer allt högre krav på den personal som skall se till att 
tågtrafiken flyter smidigt, rättvist och framförallt säkert.  
 

3. Mål 
Ett övergripande mål för huvudprojektet (CATD) har varit  att skapa en simulatormiljö 
[TOPSim-TTS] där nya gränssnitt och beslutsstöd kan studeras, utvärderas samt vidare-
utvecklas. Målet för CATD-DSS har varit att utforma beslutsstödjande funktioner inom ramen 
för TOPSim-systemet (Simson och TOPSim/TTS). 
 

4. Publikationer och presentationer 
Under projektperioden har CATD-DSS varit representerat vid följande internationella och 
nationella konferenser och seminarier: 

 
• Internt forskarseminarium vid HCI, Uppsala universitet september 2001. 
 
• WCRR-2001, Köln, Tyskland, oktober 2001 (papper och poster). 
 
• VTI-dagarna, Linköping, Sverige, januari 2002 (muntlig presentation). 
 
• Forskarseminarium arrangerat vid Banverket, februari 2002 (muntlig presentation). 
 
• Deltagande i seminarium vid studiebesök hos Railned, Utrecht, Holland, april 2002  

(muntlig presentation). 
 
• Deltagande i forskarutbildningskurs vid KTH våren 2002. 
 
• COMPRAIL-2002, Lemnos, Grekland, juni 2002 (papper och muntlig presentation). 

 
Följande specifika publikationer har gjorts inom ramen för CATD-DSS under projektperioden: 
 

• En mindre förstudie gällande beslutsstödsfunktioner [1], se bilaga 1. 
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• Intern rapport som ger en översikt av beslutsstödsområdet [2], se bilaga 2. 
 
• Papper presenterat vid WCRR-konferensen i Köln, 2001 [3], se bilaga 3. 
 
• Papper presenterat vid COMPRAIL-konferensen på Lemnos, 2002 [4], se bilaga 4. 

 

5. Forskningsarbete 
I detta avsnitt beskrivs relativt detaljerat det forskningsarbete som bedrivits under 
projektperioden relaterat till vad som producerats i form av rapporter och andra publikationer.  
 
Projektfasen inleddes med att en mindre förstudie gjordes inom området ”Beslutsstöd för 
operativ tågtrafikstyrning” [1], se också bilaga 1. Det grundläggande syftet med denna 
förstudie var att försöka utmejsla vilka beslutsstödsalternativ som i första hand var lämpliga att 
implementera och utvärdera inom ramen för detta projekt, att tydliggöra målsättningen, samt att 
skapa en aktivitetsplan för det påföljande arbetet. Resultatet av förstudien kan sammanfattas i 
följande tre slutsatser: 
 
• Målet skall vara att i första hand utveckla praktiskt fungerande beslutsstödsprototyper, 

varför det blir nödvändigt att i första hand beakta ”enkla” beslutsstödsfunktioner. 
 
• Begreppet beslutsstöd bör förtydligas, speciellt bör klargöras skillnaden mellan beslutsstöd 

och (beslutsstödjande) funktioner som förbättrar användargränssnittet.  
 
• Det beslutsstödsfunktion som befanns vara den mest lämpliga att implementera och 

utvärdera var den som benämns “Enkel interaktiv prognossimulering”. Denna funktion 
baseras på att trafikledaren löpande, i en tåggraf, ges en prognos av tågens framtida 
uppträdande och därur kan avläsa var det finns risk för konflikter. Denna prognos skall vara 
baserad på en förenklad simulering av tågens uppträdande under den närmaste tiden (1-2h) 
och ges utifrån den aktuella gällande tidtabellen. Funktionen skall också ge stöd för att 
tågledaren skall kunna göra omplaneringar av gällande tidtabell och fastställa en ny 
gällande tidtabell. Detta bör kunna göras på så sätt att tågledaren, i tidsordning, skall kunna 
välja hur de olika delkonflikterna skall lösas, varvid omräkning och visning görs av var 
efterföljande och eventuellt nya konflikter uppstår. Formulerat på ett annat sätt skall 
tågledaren således med hjälp av denna funktion, iterativt, kunna styra den simulerade 
framtida trafiken i syfte att finna bra lösningar för de för tillfället aktuella konflikterna och 
sedan när en bra lösning erhållits kunna välja den som ny gällande tidtabell. I detta fall 
förutsätts simuleringen baseras på de aktuella tågens gångtider mellan närliggande 
stationer. 

 
Delvis parallellt med ovan nämnda förstudie genomfördes också en litteraturstudie med fokus 
på forskningsområdet beslutsstödssystem. Detta arbete resulterade i rapporten Beslutsstöds-
system inom operativ tågtrafikstyrning [2], som också finns i sin helhet i bilaga 2. Denna 
rapport ger en allmän översikt över beslutsstödsområdet samt också över några valda delar av 
tidigare forskning inom detta med anknytning till tågtrafikstyrning. Utöver detta är väl 
rapporten framförallt att betrakta som ett ”råämne” för mer djupgående och generella studier 
och beskrivningar av beslutsstödssystem omfattande t ex en trafikledningscentral och hela dess 
verksamhet. Dock finns några intressanta noteringar och slutsatser som kan vara värda att 
nämna. 
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Beslutsstödsområdet bidrar kunskapsmässigt bland annat med att definiera vad ett 
beslutsstödssystem är för något, samt ger en grundstruktur för hur ett DSS bör utformas och 
vilka delar som bör ingå. Det bidrar även med insikter i val av metoder och modeller. Slutligen 
ger det också en naturlig och nödvändig koppling till Informatikområdet och de kunskaper vad 
gäller verksamhets- och systemutveckling, informationssystemanvändning och –arkitektur som 
finns där och som saknas i tidigare forskning på tågtrafikstyrningsområdet. En allvarlig svaghet 
visar sig också. Dess slagsida mot att se beslutsfattare som huvudsakligen chefer i hög position, 
skapar skevheter i begreppsapparaten och förmodligen också i prioriteringarna av olika 
kunskapsområden. Det senare visar sig åtminstone i att DSS-området i mycket liten 
utsträckning täcker in beslutsstöd för styrning av tidskritiska, dynamiska system, vilket 
tågtrafikstyrningen är ett exempel på. Så en viktig slutsats var att detta måste täckas in med 
kunskap hämtad på annat håll. 
 
Därefter var aktiviteterna under sommaren och hösten 2001 till stor del fokuserade på den 
kontakt som etablerades med den arbetsgrupp som finns och har funnits inom FTTS-projektet 
en längre tid. Inom denna arbetsgrupp finner vi flera personer med mångårig erfarenhet från 
tågtrafikstyrning vilka har kommit att utgöra en mycket värdefull kunskapsbas för CATD-DSS 
projektet. Aktiviteterna har handlat om att först försöka analysera och utreda hur man idag 
arbetar på en TLC och då speciellt hur man hanterar konfliktsituationer, samt hur man där 
skulle se på ett beslutsstödjande verktyg som hjälp i denna process. Baserat på denna första 
analys gjordes sedan en serie scenarier där olika fall av konfliktsituationer presenterades, 
analyserades och utvärderades. 
Tillvägagångssättet var följande: En tågledare skapade utifrån egna erfarenheter från sin ”hem-
TLC” ett realistiskt störningsscenario inkluderande olika typer av konflikter och presenterade 
sedan ett förslag på lösning utifrån dagens arbetssätt. Därefter löstes samma konflikter med ett 
tänkt beslutsstöd som hjälp, varvid tågledarna synpunkter och förslag noterades. Detta 
upprepades därefter ett antal gånger med olika scenarier och med ett allteftersom förfinat tänkt 
beslutsstöd.  
 
Dessa scenarier har haft en stor betydelse för projektets arbete och framförallt hur vi skall se på 
utformningen av ett framtida beslutsstöd. Vår tro/inställning från början var att tågtrafikledarna 
konsekvent tar hand om delkonflikterna i tidsordning och löser dem så att säga enligt ett 
tidsordnat system. Denna inställning grundade sig dels på vad som tidigare sagts inom FTTS 
arbetsgrupp och dels på en ”allmän känsla” av att ”så borde det gå till”. Ytterligare stöd för 
denna första teori ges även av det är det sätt på vilket olika existerande optimeringsalgoritmer 
för tidtabellsomplanering hanterar dylika konfliktsituationer. Delar av det arbete som 
genomförts så långt, avrapporterades i slutet av 2001 vid WCRR-konferensen i Köln [3], se 
bilaga 3. 
 
När sedan komplexiteten hos scenarierna efterhand ökade kom vi dock till nya intressanta 
insikter. Det började visa sig att konflikthanteringen, enligt ovan, framförallt handlar om att 
förenkla problemet genom att i planen fixera vissa tåg, mer eller mindre oberoende av den 
aktuella tidsordningen. I klartext innebär detta att man helt enkelt håller fram vissa tåg och låter 
andra vänta/bli försenade för att på så sätt bryta ner en omfattande konflikt i mindre delar och 
förenkla själva beslutsprocessen. Denna iakttagelse, som kanske är den viktigaste som gjorts 
under denna projektfas har inte varit någon självklarhet utan är något som växt fram i takt med 
att scenarierna blivit mer komplexa till sin natur. 
Så, en fundamental slutsats vi dragit utifrån arbete med dessa scenarier är att den här aktuella 
beslutsprocessen i grund och botten bygger på att man försöker att förenkla beslutsvägarna 
genom att generalisera i form av tillfälliga prioriteringar. Att notera här är att det handlar om 
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prioriteringar som görs för att i första hand förenkla problemet och som kan vara oberoende av 
de prioriteringar som görs av vissa tåg som är ”värdefullare” än andra.  
 
Tågledaren hanterar komplexiteten i beslutsproblemet genom förenklingar av dess 
grundläggande struktur, ”Columbi ägg”! Detta sätt att arbeta är i sig naturligtvis en nödvändig 
anpassning till verkligheten, men innebär sannolikt också att mindre bra lösningar väljs 
emellanåt.  
Dessa insikter har inneburit att vi kunnat tillfoga ytterligare viktiga pusselbitar när det gäller 
hur ett beslutsstöd i grunden bör vara utformat, vilket har varit av stor vikt för fortsatt 
designarbetet. Bland annat kan konstateras att ett beslutsstöd måste hjälpa tågledaren att 
”förenkla problemet” dock helst till en högre nivå än vad som är möjligt utan ett beslutsstöd.  
Bland annat ovanstående avrapporterades i juni 2002 vid COMPRAIL-konferensen i Lemnos, 
Grekland [4], se bilaga 4. 
 
Vi har även under de senare delarna av denna period bedrivit litteraturstudier där vi fortsatt att 
leta efter teorier som behandlar området dynamiska beslutsstöd. Vad vi kunnat konstatera är 
som sagt att det nämns ytterst lite om dynamiskt beslutsfattande, om något alls, inom den 
“gängse” delen av forskning inom beslutsstödsområdet. Däremot har vi funnit idéer och 
resonemang inom området DDM, "Dynamic Decision Making", se referenser i [4], som mycket 
starkt anspelar på den dynamiska process som beskrivs av tågtrafikledarna. Här tror vi att det 
finns mer att studera och lära av när det gäller dynamiska ”beslutsprocesser” och hur man bäst 
utformar beslutsstödjande verktyg. 
 
Naturligtvis har vi under hela projektperioden arbetat med frågan om hur en beslutsstödsmodul 
skall designas, implementeras och integreras med Simson och TOPSim-simulatorn. Detta 
intrikata och viktiga arbete beskrivs i följande avsnitt.  
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6. Modellering av principer för beslutsstöd samt implementeringar 
CATD-DSS’s intentioner har från början varit att ett beslutsstöd skall vara en fristående modul 
som smidigt skulle kunna integreras med gränssnittsmodulen Simson i TOPSim-systemet. En 
teknisk systemöversikt av Simson/DSS framtogs också under våren 2002. 
 
De generella krav på ett beslutsstöd som framkom i diskussioner med arbetsgruppen inom 
FTTS kan sammanfattas i 3 punkter. Ett beslutsstödjande verktyg skall: 

 
• Kunna ge tågledaren tidiga indikationer på att en konflikt är under upprinnelse.  
 
• Kunna ge stöd och förslag i hanteringen av tänkbara konfliktslösningsalternativ, och 

kunna ge en god prognos över effekterna av olika lösningsförslag. D v s ge stöd i 
omplaneringen av gällande tidtabell. 

 
• Ha en tidshorisont som är så väl tilltagen att effektiva omplaneringar kan ske. 

 
Ett hela tiden återkommande begrepp är att tågledarna vill ha ”överblick och kontroll” över 
situationen, d v s man vill ha så mycket löpande information tillgänglig som möjligt i ett och 
samma gränssnitt, vilket även inbegriper sådan information som kan betraktas som rent 
beslutsstödjande. Exempel på sådana funktioner är: 
 

• Nulägesprognoser 
 
• Dynamisk presentation av tågföringen  
 
• Indikering av konfliktzoner (mötande/upphinnande konflikter) 

 
Som en konsekvens av detta och genom det intima samarbetet med arbetsgruppen inom FTTS 
samt CATD-HMI, har det successivt framkommit att många begrepp som tidigare betraktats 
som unika ”beslutsstödjande funktioner” snarare bör finnas direkt integrerade i 
gränssnittsmodulen Simson.  Under senare halvan av projekttiden ledde detta till en radikal 
översyn av hur och på vilket sätt information och ”beslutsstöd” egentligen skall utformas på 
bästa sätt sett ur ett användarperspektiv. Denna översyn ledde fram till att den grundläggande 
synen på ett beslutsstöd som en fristående modul omvärderades till att betraktas som en 
beslutsstödsmodul och/eller samling beslutsstödsfunktioner som istället är direkt integrerade i 
gränssnittsmodulen Simson.  
 
Löpande diskussioner har förts med Uppsala Universitet under projekttiden om hur ett 
beslutsstöd och övriga för detta nödvändiga funktioner (t ex dynamisk hantering av 
omplanerade gällande tidtabeller) lämpligast skall implementeras. Successivt har det också 
framkommit att på grund av Simson’s komplexitet så krävs en mycket god kunskap om dess 
uppbyggnad och interna struktur för att kunna implementera dessa beslutsstödjande funktioner 
på ett korrekt och framförallt effektivt sätt. Några beslutsstödsrelaterade funktioner visade sig 
dessutom redan vara mer eller mindre implementerade i Simson (dynamisk presentation av 
tågföring samt nulägesprognoser). 
  
Ett gemensamt ställningstagande har därför blivit att all programvaruutveckling bör 
koncentreras till HCI, vid Uppsala Universitet, där man besitter denna kunskap bäst för 
tillfället. Ett examensarbete har under hösten 2002 påbörjats inom ramen för CATD-HMI för 
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vidareutveckling av Simson vilket även innefattar utveckling av övriga prioriterade 
beslutsstödsfunktioner och –moduler, där begrepp som dynamisk tidtabellsstruktur samt tankar 
kring ”äkta” gångtidsinformation ingår. 
 

 
 
Bild 1. Användargränssnittets utseende just nu. Följande ”beslutsstödjande” funktioner visas kontinuerligt i 

gränssnittet: HISTORIK, PROGNOSTISERING (här kan vi även se att det kan leda till konflikt),   
DYNAMISK PRESENTATION AV TÅGFÖRING.   

 
 
Allt detta  bygger i grunden på begreppet ”omplanering i graf”. Detta har varit en nyckelfråga 
under hela projekttiden. För att effektivt kunna omplanera krävs att man kan testa olika 
alternativa lösningar. En eller flera beslutsstödjande funktioner och moduler kan här spela en 
central roll som hjälpmedel i denna process. I detta fall rör det sig mer om funktioner som inte 
behöver presenteras löpande utan som kan aktiveras vid behov. En tänkt hjälpfunktion för detta 
är att med tillgång till en dynamisk tidtabell kunna pröva olika lösningsalternativ och med hjälp 
av prognostiseringar välja ett ”bästa” alternativ, som därefter blir gällande tidtabell, till dess 
den ordinarie tidtabellen är återställd. Detta kräver tillgång till dels en dynamisk 
tidtabellsdatastruktur och dels en versionshantering av de gällande tidtabellerna.  
 
En annan fråga som diskuterats inom beslutsstödjande funktioner är att få en bättre 
prognostisering av gångtider med hjälp av information från ”riktiga/äkta” gångtidstabeller eller 
simulerade körningar. Gångtiderna i prognoserna är i nuläge bara en fråga om 
parallellförflyttning av tidslinjer utan att ta hänsyn till start/stopptider eller flygande passager.  
Några klara riktlinjer för hur detta praktiskt skall lösas har inte framkommit under projekttiden. 
Vad vi vill åstadkomma är i princip att då en prognos skall ritas ut så skall aktuella gångtider 
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hämtas från en ”tabell” som skall finnas lagrad i Simson. Hur data kommer in i denna ”tabell” 
är dock en fråga som inte diskuterats färdigt och inte heller hur denna ”tabell” (eller 
datastruktur) skall se ut. Ett sätt kan vara att manuellt lägga in de teoretiskt beräknade 
gångtiderna för en given sträcka som tågklarerarna kan använda sig av idag , eller att låta 
SIMON/TTS först köra en serie simuleringar där de olika alternativen ingår och att dessa data 
skickas över till Simson som lagrar dessa i en struktur som kan nås vid prognosberäkningar. 
 
Vi kan konstatera att CATD-DSS inte nått ända fram vad gäller tänkt målsättning under 
projektperioden. Detta är till stor del beroende på de förseningar som drabbat utvecklingen av 
gränssnittsmodulen (Simson) samt gränssnittet mellan Simson och TopSim. 
 

7. Framtid 
För beslutsstödsarbetet gäller det att inom den närmaste framtiden, inom ramen för en iterativ 
utvecklingsprocess, implementera de första beslutsstödsmodulerna, så att vi kan verifiera att 
tanke och verklighet stämmer överens.  
Nästa steg blir att i en simulatormiljö försöka skapa scenarier så att de implementerade 
funktionerna grundligt kan testas och utvärderas för att kunna utgöra bas för vidare utveckling 
av beslutsstöd. Här gäller det att i nära samverkan med Uppsala Universitet försöka finna 
lämpliga modeller och rutiner för hur detta arbete skall bedrivas. Ett separat test- och 
utvärderingsdokument är här under bearbetning som skall beskriva vad vi vill testa och hur det 
skall göras samt vilka personer/grupper som skulle kunna vara lämpliga som ”testpiloter”. 
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