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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, CT1, Studiebesök vid Railned, Utrecht, april 2002, är en reserapport från ett 
besök vid holländska järnvägsförvaltningen. Författare är främst Magnus Wahlborg, Jan 
Byström och Bengt Sandblad 
 
 
I CATD och TOPSim-projekten deltar följande personer 
 
MDI, Uppsala universitet 
   Bengt Sandblad, projektledare 
   Arne W Andersson 
   Arvid Kauppi 
 
Högskolan Dalarna 
   Thomas Kvist 
 
ÅF-Industriteknik AB 
   Per Lindström 
   Joakim Storck 
   Karl-Einar Jonsson 
 
Banverket projektering 
   Peter Hellström 
 
Banverket 
   Jan Byström (kontaktperson CATD) 
   Magnus Wahlborg (kontaktperson TOPSim) 
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1 Inledning 
 
I syfte att utbyta information mellan Banverket, Uppsala universitet (FoU-projekten TOPSIM 
och CATD) och Holländska järnvägsförvaltningen genomfördes ett besök vid Railned i 
Utrecht, Holland. Program för besöket bifogas som bilaga 1. Ämnesområdet som i huvudsak 
diskuterades var trafikplanering och operativ trafikstyrning. Studiebesök genomfördes på en 
träningssimulator för trafikledare och på trafikledningscentralen i Utrecht.   
 
Författare till denna rapport är Magnus Wahlborg, Jan Byström och Bengt Sandblad. 
Rapporten är en del av FoU-projekten TOPSIM och CATD. 

1.1 Deltagare 
Holland: 
Robin Hemelrijk Railned utvecklingsavd.  arrangör 
Mark Oldenziel Railned utvecklingsavd. 
Dick Middelkoop Railned utvecklingsavd. 
Jurjen Hooghiemstra Railned utvecklingsavd. 
Joek van Montfort Railned utvecklingsavd.  enbart dag 2 
Dick Imhof   Railned chef kapacitetsfördelning enbart dag 1 fm 
Huub Jentjens Railverkeersleiding  enbart dag 2 fm 
Ruud Heskes  Railverkeersleiding  enbart dag 2 fm 
Bert Van de Ven Railverkeersleiding, föreståndare enbart dag 1 em  

PROSIM träningssimulator 
 
Banverket: 
Magnus Wahlborg M 
Tore Edbring  TDS 
Anders Gideon CBTM 
Jan Byström  BTM 
Eric Neldemo TT 
Peter Hellström APB 
Bengt Sandblad MDI Uppsala universitet 

1.2 Organisation 
Holländska järnvägsförvaltningens är uppdelad i tre enheter, Railned, Railverkeersleiding och 
Rail Infrabeheer. 
 
Railned är en fristående opartisk enhet som ansvarar för kapacitetsfördelning och säkerhet på 
järnvägsnätet, samt arbetar med trafikplanering på lång sikt (investeringsplanering) och kort 
sikt (ettårig tågplan). De jobbar oberoende från övriga enheter och är opartiska, jobbar efter 
direktiv från den holländska regeringen. Banverket har haft metod- och modellsamarbete med 
Railneds utvecklingsavdelning sedan 1998. 
 
Railverkersleiding ansvarar för och utför den operativa tågtrafikledningen, samt arbetar med 
trafikplanering inom den ettåriga tågplanen. 
 
Railinfrabeheer är infrastrukturägare och ansvarar för byggnation, drift och underhåll av 
järnvägsanläggningarna.  
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2 Föredrag Holland 

2.1 Långsiktig kapacitetsplanering 
 
Presentation av kapacitetsverktygen DONS och SIMONE: 
DONS är ett optimeringsprogram för generering av intervalltidtabeller och kan användas för 
att studera kapacitet. I DONS läggs scenarios för framtida trafikering och bannät in. 
SIMONE är ett simuleringsprogram för studie av tidtabellens kvalitet för framtida trafik och 
bana. DONS har 5 st användare inom Railned och 3 – 4 st användare inom NS. 
DONS och SIMONE har ej några kopplingar till VPT (systemet för tågplanekonstruktion och 
trafikledning). 
 
Föredraget hölls av Dick Middelkoop och oh-bilder bifogas som bilaga 1a DONS systemet 
och bilaga 1b SIMONE. 
 
Omdöme: Railneds arbete inom långsiktig kapacitetsplanering håller hög kvalitet och 
möjligheter till metodsamarbete är goda. Verktyget DONS bedöms ej vara av något större 
intresse. Verktyget SIMONE bedöms vara av visst intresse. 
 

2.2 Uppföljning av utförda tågplaner 
 
Presentation av analysverktyget OPEN Time Table: 
Open timetable är ett verktyg för att med regressionsanalys och grafisk presentation studera 
en tågplans utfall. Verktyget används av SBB och Railned. Analys utförs i första hand i 
samband med en ny/förändrad tågplan. TU Delft arbetar med kunskapsområdet och har bla 
presenterat papers om detta i COMPRAIL 2000. En stor del av arbetet är insamling och 
lagring av mätdata, idag är den enbart delvis automatiserad i Holland. För mer information om 
OPEN Time Table hänvisas till www.opentimetable.ch. 
 
Föredraget hölls av Montfort och oh-bilder bifogas som bilaga 2. 
 
Omdöme: Kunskapsområdet bedöms som intressant. Området insamling av mätdata bedöms 
som mycket intressant. Verktyget OPEN Time Table kan vara av visst intresse. 
 

2.3 Beslutsstöd och algoritmer 
 
Presentation av projektet COMBINE: 
COMBINE är ett EU-finansierat projekt som leds ifrån Bombardier Signal Italien och 
universitetet i Rom. I projektet utvecklas algoritmer för optimering av tågföring. Optimering 
inbegriper dels tågförarens körsätt och dels trafikledningsbeslut. I COMBINE är Hemelrijk 
ansvarig för delen tillämpning av utvecklade modeller. Arbetet utförs i form av en 
användargrupp. Banverket har fått inbjudan att delta i COMBINE 2 användargrupp. 
 
Föredraget hölls av Hemelrijk. Magnus och Anders erhöll var sin CD med resultaten för 
COMBINE 1. COMBINE 1 är även redovisad på COMPRAIL 2000. COMBINE 2 ska starta 
under år 2002 kvartal 2. I COMBINE 1 är signalsystemet moving block och i  COMBINE 2 är 
signalsystemet fasta block sträckor. Det körsimuleringsprogram som används är Simrail vilket 
är utvecklat av Holland Rail Consult. 



CT1. Studiebesök vid Railned, Utrecht 8

 
Omdöme: Området bedöms som intressant. En bedömning är att det system och den teknik 
som utvecklas är tillämpbar i speciella trafiksituationer där enhetlig trafik främst framförs i 
"korridorer" med anslutningar till det vanliga trafiknätet. Troligen blir systemet mindre (eller 
inte alls) tillämpbart i starkt blandade trafikområden. Tillämpningar i Holland gäller i första 
hand planerade godskorridorer. Forskningen om förarmodeller (autopilot m.m.) hos Holland 
Rail Consult är inom samma område som den forskning Piotr Lukaszewicz bedriver på KTH 
Järnvägsteknik.  

2.4 Operativ tågtrafikstyrning 
Hollands järnvägstrafik styrs från 17 lokala trafikledningscentraler. Dessa står i förbindelse 
med fyra överordnade trafikledningscentraler. Från dessa fyra centraler sker den strategiska 
styrningen, t ex alla omplaneringsbeslut, anordning av nya tåg, arbeten osv. Denna strategiska 
planering/styrning sker till c:a 30 min före operativ drift. De fyra överordnade centralerna tar 
också fram den ettåriga tågplanen. Jentjens berättade om arbetsprocessen som är ett samspel 
mellan Tågtrafikledning och trafikutövarna. Arbetsprocessen och dess problem är beskriven i 
bilaga 4. Studiebesök gjordes vid den lokala trafikledningscentralen i Utrecht.  
 
För tågtrafikstyrning används systemet VPT (VPT har internationellt benämnts TRACE) som 
presenterades av Jentjens och Heskes, se bilaga 5. Systemet utvecklades initialt i början av 80-
talet och har därefter vidareutvecklats i flera steg. Under åren 1998 och 1999 anslöts alla 
stationer till systemet, lokala tågklarerare förekommer ej längre. Stationerna (ställverken) kan 
endast styras från lokal trafikledningscentral. Samtliga trafikledningscentraler är utrustade 
med samma system. 
 
Systemet i de 17 lokala trafikledningscentralerna är modulerna VPT Traffic Control och VPT 
Process Supervision se nedan.  
 

 
 

Bild: VPT systemets systemarkitektur. 

VPT Architecture 
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VPT Traffic  Control och VPT Process Supervision importerar tågplan dels årlig och dels 1 
dygn ifrån systemet VPT Planning. VPT Process Supervision innehåller och använder 
tidtabellsinformation som grund för att automatiskt styra rörelsevägar i signalställverk. Varje 
delväg finns lagrad i systemet och presenteras för trafikledaren i tabellform tillsammans med 
tidtabellstider. Tid och definierade punkter i spårgeografin används för att automatisk sända 
vägorder till signalställverken. Man använder ingen graf för arbetet i VPT Traffic  Control, 
utan tågplaner och spåranvändning framgår av tabeller. 
 
Omdöme: Delar i VPT-systemet verkar mycket intressant. De har bevisligen ett fungerande 
automatisk styrsystem som är baserad på en fastställd tidtabell. Logik och funktion för att 
sända ut rörelsevägar till signalställverk bör vi försöka få mer information om. Operatörernas 
gränssnitt, styrprinciperna och samverkan med automater bygger på delvis andra principer än 
de vi har i Sverige. Man arbetar mer planerande men med mindre möjligheter för trafikledare 
att ingripa på detaljnivå. Automaterna tar hand om det mesta av exekveringen. Omplanering 
av tåg sker i allmänhet genom att man definierar om starttidpunkt och ev. tågväg, varefter 
tåget hanteras av automaten som rättidigt. Även styrprinciperna och automaternas funktion i 
relation till beslutsfattandet bör vi kartlägga och analysera ytterligare. 
 
 
 
Bild från lokal trafikledningscentral i Utrecht. 
 

2.5 Simulator för utbildning av trafikledare 
Studiebeök gjordes vid simulatoranläggning, i Utrecht, som används av Railverkersleiding för 
utbildning av nya trafikledare. Utbildningstiden är 13 veckor. Simulatormiljön är mycket 
realistiskt uppbyggd och ger möjlighet till ett verklighetsliknande arbete som tågtrafikledare. 
 
Simulatorsystemet består i grunden av samma system som används i de lokala 
trafikledningscentralerna, med bl.a. samma användargränssnitt. 
 
Omdöme: Intressant simulatorutbildningsupplägg som troligen förkortar den totala 
utbildningstiden för nya trafikledare.   
 
Bild från arbetsplats vid simulatoranläggningen i Utrecht. 
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3 Slutsatser och riktlinjer för vidare kontakter. 
 

3.1 Trafikplanering och trafikstyrning i Holland 
 
I långsiktig investeringsplanering använder Railned och NS kapacitetsverktygen DONS och 
SIMONE. DONS är ett optimeringsprogram för generering av intervalltidtabeller för framtida 
scenarios bana och trafik, och SIMONE är ett simuleringsprogram för studie av 
intervalltidtabellens kvalitet.  
 
Den operativa trafikstyrningen har delats upp i en planerande process (4 st överordnade 
trafikledningscentraler) och en utförande process (17 st lokala trafikledningscentraler).  
För den utförande processen har en träningssimulator utvecklats.  
 
För tågtrafikstyrningen används systemet VPT. VPT täcker hela kedjan tågplan – strategisk 
styrning – operativ styrning – styrsignaler till ställverk. VPT har logik för automatisk styrning 
utifrån fastställd tågplan och samlar data ifrån tågplanens utfall. 
 
Kontakter 
• Banverket har tidigare och pågående samarbete med Railned inom området kapacitet och 

metoder för kapacitetsanalys. Det är av intresse att utveckla dessa kontakter. 
• Banverket har genom denna resa fått kontakt med representanter från Railverkeersleiding. 

Jan och Anders kommer att kontakta dem för att utbyta information om automatisk 
styrning av signalanläggningar och att få kunskap om datakommunikation.  

• Banverket har behov att få kontakt med Railinfrabeher för att få kunskap om deras 
erfarenheter ifrån VPT. Det gäller drift och underhållserfarenhet utifrån ett 
systemperspektiv och deras utvecklingsplaner. 

• Railned utvecklingsavdelning är intresserat av kunskapsutbyte och forskningssamarbete 
med Banverket och Uppsala universitet. Det gäller i första hand mindre arbetsinsatser med 
tydligt mål. På sikt är de intresserade av större samarbetsprojekt. 

  

3.2 Vidare kontakter i samband med forskningsprojekten FTTS, CATD och 
TOPSim 
 
Vi ser att det finns flera områden där vi har anledning att skapa ytterligare kontakter och ev 
samverkan med de organisationer och personer vi mötte under besöket. Följande områden 
kommer vi att följa upp och ta kontakter för möjlig samverkan framöver: 
 
Lokförares informationsmiljö 
I samband med arbetet inom TRAIN och LINS-projekten pågår forskning kring lokförares 
informationsmiljö, utformning av IT-stöd i förarhytten, beslutsstöd m.m. Vi fann att Jurjen 
Hooghiemstra var intresserad och hade kontakter med projekt inom Holland runt dessa frågor 
 
Simulatorutveckling 
Inom CATD-projektet pågår arbete med att formulera krav på simulatorstöd för utbildning 
och träning. Samverkan med den ovan nämnda simulatoranläggningen är synnerligen 
intressant. Vi ser denna anläggning som ganska unik vad det gäller att skapa i praktiken 
fungerande system för utbildning och träning av trafikledare. 
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Styrprinciper och användargränssnitt 
I diskussionerna med representanterna från Railverkeersleiding, Huub Jentjens m fl, såg vi ett 
klart intresse för att gå vidare med diskussioner om hur man kan utveckla principer för den 
direkt operativa planeringen och styrningen. Dessutom uttalade man ett starkt intresse från 
holländarna att fortsätta diskussioner om utformning av de gränssnittsprototyper vi arbetar 
med inom FTTS och CATD-projekten. 
 

Beslutsstöd och algoritmer 
Inom COMBINE-projektet vilket har som syfte att utveckla trafikstyrning och konfliktlösning 
inom ramen för framtida applicering av den s  k Moving Block-tekniken, så bedrivs forskning 
bl a avseende omplaneringsalgoritmer och beslutsstöd. Denna är för oss är av intresse att 
noggrannt följa. Hemelrijk uttalade ett intresse av att få med Banverket i framtida samarbete 
kring dessa frågeställningar. Forskningssamarbetet behöver också koordineras med pågående 
forskning hos KTH Järnvägsteknik inom området förarmodeller. 
 
 
 
Bilagor: 
[1] Program för besöket. 
[2a] Dick Middelkoop, OH-bilder DONS systemet. 
[2b] Dick Middelkoop, OH-bilder SIMONE. 
[3] Joek van Montfort, OH-bilder Open Time 
[4] Jentjens, PM som beskriver trafikstyrning i Holland arbetsprocess och människa – maskin 
interaktion. 
[5] Jentjens och Heskes, OH-bilder VPT systemet. 
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Rapportförteckning - översikt 
 
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. Sammanfattande slutrapport från CATD-projektet 
 
TOPSim 
T1. Testdokumentation av simulatorprototyp, steg 0 
T2. Utvecklingsspecifikation av simulatorprototyp, steg 1 
T3. Systemspecifikation av simulatorprototyp, steg 1 
T4. Testdokumentation av simulatorprototyp, steg 1 
T5. Utvecklingsspecifikation av simulatorprototyp, steg 2 
T6. Systemspecifikation av simulatorprototyp, steg 2 
T7. Testdokumentation av simulatorprototyp, steg 2 
T8. Seminariedokumentation (Se CATD rapport C10) 
T9. Simulatorsystem inom tågtrafikstyrning, en kunskapsdokumentation 
T10.  Sammanfattande slutrapport från TOPSim-projektet 
 
Gemensamma rapporter 
CT1. Studiebesök vid Railned, Utrecht. 


