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Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning 

Bakgrund 
Bland de grundläggande målsättningarna för TopSim finns att åstadkomma en simulerad 
miljö där tågtrafiken kan styras i realtid på ett så verklighetstroget sätt som möjligt. Mål finns 
även fastslagna för utveckling av moduler/funktionaliteter för framtida behov, såsom grafisk 
tidtabellpresentation, interaktion med denna och andra presentationsfönster.  
Inom området framtida behov återfinner vi även målsättningar att kunna utveckla och 
implementera funktionalitet för stöd till beslutstagaren, tågtrafikledaren, i systemet. Ur 
TopSim har avknoppats ett projekt, FTTS-ba, Framtida tågtrafikstyrning Beslutsstöd och 
användargränssnitt, vars uppgift är att försöka vidareutveckla de prototyper som tagits fram 
tidigare. Specifikt för beslutsstöd gäller att genomföra kompletterande analyser av 
trafikledares arbete, utforma förslag till nya beslutsstödjande system, utveckla och 
implementera prototyper samt testa och utvärdera dessa. 
 
De funktionaliteter som ryms inom begreppet beslutsstöd kan utformas och integreras på ett 
antal olika sätt beroende på hur komplext stödet skall vara och vilka indata som det kräver för 
att fungera, samt var och hur det skall integreras i systemet. Denna förstudie skall försöka 
klargöra våra grundtankar kring detta. Vad vi idag vet är att den modul som utvecklats vid 
HCI, UU, den s.k. gränssnittssmodulen, i sig innehåller en del funktionalitet som kan 
betraktas som stödjande sett ur ett informationsperspektiv, såtillvida att man erhåller utökad 
information och även får mer information koncentrerad till ett och samma gränssnitt. 
Definitionen av ett beslutsstöd måste då vara att det skall ge något mer till användaren än 
mer/tydligare information, något som bygger på en beräkning av en framtida utveckling. Den 
grafiska tidtabell som ingår i gränssnittsmodulen kan omritas utifrån kända förändringar i 
tågtider och därmed ge en viss prognos om vad som kan inträffa. Detta gränsar till ett slags 
minimikrav man bör ha på en funktion för att säga att den utgör ett beslutsstöd, varför 
inriktningen av modell för ett beslutsstöd bör utgå från att modulen skall ge ”något mera ”än 
en ren prognos. 
Den löpande utvärdering som görs i samband med test av beslutsstödsfunktionaliteterna skall 
fokusera på praktiskt nytta av dessa för tågtrafikledaren. 
 

Frågeställning 
Vi börjar med att definiera en beslutsstödsmodul som en fristående modul vilken integreras 
med TopSim grundkonfiguration i syfte att stödja styrningen av den simulerade trafiken.   
Den för denna förstudie aktuella frågeställningen är att försöka utröna vilka 
beslutsstödsalternativ som är mest lämpliga att implementera och utvärdera inom detta 
projekts ram. Målet är att utveckla några få praktiskt fungerande beslutsstödsprototyper med 
vilkas hjälp en övergripande kunskapsbild kan erhållas. De alternativ som omfattats av 
diskussionen kan grovt indelas enligt listan nedan. Viktigt att notera vad avser samtliga 
nedanstående beslutsstöd är att de, åtminstone till att börja med, inte kräver att någon 
information återförs tillbaka till TOPSim/ TTS. Däremot måste de naturligtvis försörjas med 
aktuell information (tågposition, etc.) från TOPSim/TTS under försökets (simuleringens) 
gång. 
 I följande lista presenteras beslutsstöden i stigande komplexitetsordning: 
1. Enkel prognossimulering. En funktion som, utifrån ett valt trafikläge, förenklat simulerar 

tågens uppträdande under den närmaste tiden (1-2h) och i en tåggraf visar tågledaren var 
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konflikter inträffar. Tågledaren använder denna information för att fatta sina styrbeslut. I 
detta fall baseras simuleringen på de aktuella tågens gångtider mellan närliggande 
stationer. 

2. Enkel interaktiv prognossimulering Denna funktion baseras på den under punkt 1 ovan 
beskrivna funktionen, med tillägget att tågledaren, i tidsordning, skall kunna välja hur de 
olika konflikterna skall lösas, varvid omräkning och visning görs av var efterföljande och 
eventuellt nya konflikter uppstår. Formulerat på ett annat sätt skall Tågledaren således i 
detta fall, iterativt, kunna styra den simulerade framtida trafiken i syfte att finna bra 
lösningar för de för tillfället aktuella konflikterna. 

3. Prognossimulering (Interaktiv) GTP. Funktioner motsvarande de under punkterna 1 och 2, 
men med användning GTP-algoritmen – ”i real-tid” - för beräkningen av gångtider. 

4. Prognossimulering Simon/TTS. En funktion liknande den under punkt 1 beskrivna, men 
med en Simon/TTS-modul som utför simuleringen av den närmsta framtiden. 

5. Prognossimulering TOPSim/TTS. En funktion liknande den under punkt 2 beskrivna, men 
med en TOPSim/TTS-modul för att interaktivt genomföra simuleringen av den närmsta 
framtiden. 

6. Tdt-Optimering. En funktion som baseras på en algoritm (liknande Jovanovic eller 
Higgins) som, utifrån ett givet läge, beräknar den optimala tidtabellen för den närmsta 
framtiden. Måste utformas så att den medger en interaktiv användning.  

 

Beslutsstöd valda för implementation och integration i TopSim 
Den första analys och beskrivning av möjliga och aktuella beslutsstödsfunktioner för tåg-
trafikstyrning som gjorts under hösten 2000 har lett fram till några för det fortsatta arbetet 
väsentliga slutsatser. Det är av vikt att ytterligare precisera vad som avses med ett beslutsstöd 
i detta sammanhang och speciellt klargöra skillnader mellan beslutsstöd och förbättrade 
användargränssnitt. Detta bör avhandlas och bearbetas under den första projekttiden. TopSim 
grundkonfiguration och dess funktionalitet kommer att vara av central betydelse för 
utvärderingen av olika beslutsstöd, varför tid måste avsättas för att testa denna och därmed 
också lära mer om tågstyrningen och förutsättningarna för denna. Eftersom målet är att 
utveckla praktiskt fungerande beslutsstödsprototyper blir det nödvändigt att i första hand 
beakta ”enkla” beslutsstödsfunktioner. Med ”enkla” avses här att de skall kunna 
implementeras till en rimlig kostnad vad avser tid och pengar, att dess stödfunktioner skall 
vara lätta att förstå och använda för en tågledare utan en lång introducerande utbildning och 
träning, samt att de på förhand bedöms kunna bli praktiskt användbara. Fokus skall i första 
hand vara på det som är möjligt att förfärdiga och som troligen är praktiskt tillämpbart i 
operativ trafikledning.  
Med dessa givna ramar kommer det inte att bli aktuellt att försöka implementera 
”Prognossimulering TOPSim/TTS” (5) och ”Tdt-Optimering” (6). Båda dessa alternativ är 
alltför komplexa och tidskrävande samt innehåller alltför många okända komponenter för att 
de till buds stående resurserna skall räcka. 
Prognossimulering (Interaktiv) GTP (3) kräver förmodligen lika mycket arbete som alternativ 
4 eller t o m alternativ 5, varför vi hellre väljer något av dessa. Se nedan.. 
”Enkel prognossimulering” (1) finns delvis färdigt i den användargränssnittsmodul som under 
TopSim fas 2 har utvecklats vid HCI, Uppsala Universitet. Varför denna bör kunna 
förfärdigas och testas utan alltför mycket arbete. 
”Prognossimulering Simon/TTS” (4), d v s ett beslutsstöd baserat på att Simon/TTS ligger 
under ytan och gör prognossimuleringar ser vi som ett intressant alternativ att testa OM det 
inte kostar för mycket. Vi tror att detta alternativ skulle kunna ge en del intressanta insikter 
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om tågstyrningsprocessen, trots att själva styrningen naturligtvis påverkas av den i 
Simon/TTS inbyggda, ”taffliga?!”, trafikledningsalgoritmen. 
Dock ser vi ”Enkel interaktiv prognossimulering” (2) som det för oss centrala alternativet. D v 
s en beslutsstödsfunktion som, utifrån ett valt trafikläge, förenklat simulerar tågens 
uppträdande under den närmaste tiden (1-2h) och i en tåggraf visar tågledaren var konflikter 
inträffar. Tågledaren skall då kunna sitta och välja hur, i tidsordning, de olika konflikterna 
skall lösas, varvid omräkning och visning görs av var efterföljande och eventuellt nya 
konflikter uppstår. För att inte låte interaktionen bli alltför komplex nöjer vi oss dock med att 
tågledaren får studera varje alternativ från början till slut och inte har någon ”ångerfunktion”.  
Tågledaren skall alltså kunna sitta och laborera med olika alternativa lösningar på de framtida 
konflikterna. 
 

Aktivitetsplan 
A) Installation av TopSim Grundkonfiguration, senaste version av TopSim/TTS samt 

SIMSON(gränssnittsmodul) i Borlänge. Driftsättning av dessa och instudering av 
funktionaliet/uppbyggnad.  
Förväntat resultat: Få igång programvaror så att inledande test och utvärderingar av 
systemet kan genomföras.. 
 

B) Formulera och specificera krav för valda beslutsstöd. 
Förväntat resultat: En kravspecifikation utifrån vilken utveckling och implementation 
kan utföras. 
 

C) Prototyp: utveckling och implementation 
Förväntat resultat. Att minst ett alternativt beslutsstöd finns implementerat och 
integrerat i TopSim-systemet. 
 

D) Experiment och utvärdering av beslutsstöds prototyper 
Förväntat resultat: Genomförande av tester med de framtagna prototyperna i den 
simulerade miljön.  
 

E) Rapportskrivning 
Förväntat resultat: Redogörelse av beslutsstödens användbarhet i systemet. 

 
 

Förväntat resultat och framtida möjligheter 
Här specificeras endast grovt – då det när detta skrivs inte är fastställt hur och i vilken 
omfattning projektet kan bedrivas - vilka de förväntade resultaten är efter dels ca halva 
projekttiden och dels efter det att projektet slutförts.   
Efter ca halva projekttiden förväntar vi oss att ha implementerat och testat den första 
prototypen av ett beslutsstöd baserat på ”Enkel interaktiv prognossimulering” (2) samt att ha 
testat det i gränssnittet delvis redan inbyggda beslutsstödet ”Enkel prognossimulering” (1). 
En kravspecifikation innehållande preciserade krav - vad avser gränssnitt och beslutsstöd - på 
TOPSim-systemet baserade på dittills utfört arbete bör då också vara klar att överlämnas till 
TOPSim-projektet.  
Förväntat resultat efter projekttidens slut är att tre olika beslutsmoduler skall ha testats och 
utvärderats. Det är dels de två ovan nämnda som nu också har ytterligare förbättrats och 
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förfinats, och dels också en beslutsstödsmodul baserad på Simon/TTS, ovan kallad 
”Prognossimulering Simon/TTS” (4). 
Förhoppningsvis skall också några enkla tågstyrningsexperiment med de implementerade 
beslutsstöden har utförts och utvärderats i samarbete med tågledare och andra experter. 
 
Framtida arbete kan inriktas på några olika sätt. T ex är ett alternativ att utveckla en tränings- 
och utbildningssimulator för tågtrafikstyrning. Ett annat alternativ är att gå vidare och 
utveckla bättre och mer sofistikerade beslutsstöd. Ett tredje alternativ är att utveckla en 
”skarp” miljö i vilken olika framtida styrsystem (”signalsystem”)  kan testas. 
  
 


