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1. Bakgrund 
Huvudinriktningen för FTTS-projektet är dels att genomföra kompletterande och fortsatta 
forskningsaktiviteter kring styrprinciper, beslutsstöd och användargränssnitt, dels att 
deltaga i och stödja Banverkets arbete med framtagande av ett operativt försökssystem 
för framtida tågtrafikstyrning (STEG-projektet).  
 
En del av de för 2003 beviljade medlen är avsedda att låta Peter Hellström slutföra sin 
forskarutbildning inom området framtida tågtrafikstyrning. Medlen ska täcka kostnader 
för detta, motsvarande 50% tjänst under åren 2003-2004. Disputation, i examensämnet 
datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion, är planerad till slutet av år 
2004.  
 
Projektet har nära samverkat med ett annat projekt, för vilket medel också beviljats från 
Banverkets F&U-program: TOPSim, fas 4. Simulering inom planering, utbildning och 
drift, dnr S02-3374/AL50. De simulatorprototyper som TOPSim levererat har använts i 
FTTS-projektet för att genomföra de nödvändiga testerna och utvärderingarna av nya 
styrprinciper, användargränssnitt och beslutstöd. 
 
Tidigare faser av FTTS-arbetet har redovisats i rapporter som finns tillgängliga i bilaga 4: 
CD med presentationsmaterial från projektet, projektrapporter, vetenskapliga rapporter 
m.m. 
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2. Arbetsplan – aktiviteter enligt 
projektplan 

Enligt den i början av år 2003 uppgjorda arbetsplanen skall projektet genomföra följande 
aktiviteter. 
 
A. Kravställande för operativt försökssystem 
Syftet är att biträda Banverket i deras arbete med att ta fram en kravbeskrivning inför 
utvecklingen av ett operativt försökssystem som bygger på den nya principen att styra 
genom att planera samt på idéerna om ett nytt användargränssnitt och nya beslutsstöd. 
 
Arbetet kommer dels att innebära att forskningsarbetet kan behöva kompletteras på vissa 
viktigare områden, dels att vi ska anpassa och tolka resultaten så att de på ett så bra sätt 
som möjligt kan stödja arbetet med kravställandet. Dessutom ska vi aktivt deltaga i 
arbetet med att utforma kravbilderna. 
 
B. Fortsatt forskning om gränssnitt och beslutsstöd 
Sedan tidigare bedrivs forskning om hur man kan utveckla i praktiken fungerande nya 
styrprinciper, användargränssnitt och beslutsstöd för trafikledning.  
 
De nya styrprinciperna bygger på idén att ”styra genom att planera”. Gränssnitten ska på 
ett integrerat sätt förse trafikledarna med all den information de behöver för att hålla 
kontroll på den dynamiska utvecklingen av trafiken, kunna fatta beslut om förändrade 
trafikplaner samt verkställa dessa.  
 
Behov av beslutsstöd för tågtrafikledning ska också fortsatt utredas, med inriktning mot 
att ta fram förslag till enkla, praktiska och accepterade stöd för det planerande arbetet. 
Prototyper av de föreslagna beslutsstöden ska integreras i gränssnitten och testas genom 
experiment i simulatormiljö. 
 
Kommunikation och samverkan mellan trafikledare och omgivningen, främst med 
lokförarna, ska också fortsättningsvis studeras. Här sker samverkan med andra FoU-
projekt. 
 
C. Vidareutveckling av programvaran SIMSON 
En kontinuerlig utveckling av programvaran SIMSON kommer att genomföras under 
året. Här kommer vi stegvis att implementera delar av gränssnitten och beslutsstöden på 
ett sådant sätt att det möjliggör tester och experiment med hjälp av den inom TOPSim 
utvecklade trafiksimulatorn. En demonstrationsversion av systemet ska också installeras 
hos Banverket i Borlänge. 
 
D. Tester och experiment 
Stor vikt kommer att läggas på olika slags tester och experiment i syfte att utvärdera de 
utarbetade principerna och prototypsystemen. Experimenten kommer dels att gälla 
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enskilda delar av prototyperna, dels mer omfattande försök med att styra genom att 
planera i simulerade scenarier. Försöken kommer att genomföras med hjälp av erfarna 
trafikledare. 
 
E. Krav på utbildnings- och träningssimulator 
I det tidigare genomförda forskningsarbetet har preliminära krav på simulatormiljöer för 
utbildning och träning tagits fram. Avsikten här är att gå vidare och få fram ett underlag 
för kommande utveckling av sådana simulatorer.  
 
F. Samverkan med andra intressenter och forskargrupper 
Projektet ska i största möjliga mån samverka med andra intressenter. Detta gäller bl a: 

• Olika intressenter inom Banverket 
• Projektgruppen för Botniabanan 
• Andra forskargrupper inom landet 
• Norska Jernbaneverket och deras kommande FoU-program 
• Andra forskare internationellt 

 
G. Forskarutbildning Peter Hellström. 
Slutföra forskarutbildning, disputation hösten 2004. 
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3. Genomförda aktiviteter 
Under början av år 2003 gjordes en hel del arbete med att färdigställa, komplettera 
Färdigställande av projektrapporter. Dessa rapporter finns tillgängliga i den som bilaga 4 
bifogade CD-skivan. 
 
 
A. Kravställande för operativt försökssystem 
MDI har under 2003 deltagit i Banverkets arbete med att ta fram ett operativt prototyp-
system för tågtrafikstyrning (STEG-projektet). Ett mål för MDIs medverkan är att stödja 
detta arbete framför allt genom att tolka och överföra resultat från forskning om tågtrafik-
styrning. Ett andra mål är att återföra resultat och erfarenheter från STEG-arbetet till 
fortsatta forskningsaktiviteter. I fokus för MDIs medverkan ligger arbetet med detaljerade 
krav på användargränssnitt.  
 
Aktiviteter där MDI medverkat i STEG-projektet under år 2003 är främst: 
 
Aktiviteter som avslutats 

• Beräkning av försening  
• Beräkning av tågposition och hastighet  
• Preliminär riskinventering  
• Idéskiss över arbetsplatsen  
• Inventering av införandeaspekter  
• Dokumentation av första delen av förstudien  

 
Arbete som fortsätter under 2004 

• Hantering av tåggraf och tilläggsnoteringar  
• Detaljerade krav på användargränssnitt  

o Tåggrafen 
o Noteringar i tåggrafen 
o Visning av tåginformation 
o Förenklad spårplan 

• Processinformation från tågledningssystem 
• Styrorder till tågledningssystem 
• ESIK-utredning 
• Förfinad skiss över arbetsplatsen vid vald anläggning 
• Fördjupad riskinventering 
• Dokumentation av förstudien  
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B. Fortsatt forskning om gränssnitt och beslutsstöd 
Forskningen har under året, liksom tidigare, bedrivits i en iterativ process där idéer, 
koncept och förslag undersökts och diskuterats. Inriktningen har i huvudsak varit att 
studera den dynamiska grafen som ett verktyg för omplanering för att på sikt kunna 
utvärdera det sedan tidigare framtagna konceptet ”att styra genom att planera”.  
 
Tidigare forskning kring beslutsstöd har integrerats i arbetet med den dynamiska grafen. 
Detta har gjorts genom att vi visar beslutstödjande information på ett väl utformat och 
genomtänkt sätt, vilket utvärderats genom experiment med trafikledare ute på driftled-
ningscentraler. Interaktion och informationsvisning har vidareutvecklats i gränssnitts-
prototypen SIMSON. Det är nu möjligt att i SIMSON ha kontroll på den dynamiska 
utvecklingen av trafiken, kunna fatta beslut om förändrade trafikplaner samt verkställa 
dessa. Försök och experiment har genomförts för att utvärdera såväl specifika detaljer 
som frågor kring arbetet med omplanering. Efter dessa experiment har vi kunnat dra 
slutsatser och använda oss av resultaten för att skriva ett antal artiklar. 
 
En rad frågor om den detaljerade utformningen av gränssnittet samt av interaktionen med 
detta har också studerats under året. 
 
 
C. Vidareutveckling av programvaran SIMSON 
Under året har en kontinuerlig utveckling skett av programvaran SIMSON. De största 
förändringarna är omplaneringsfunktionaliteten i den dynamiska tidgrafen, ett nytt 
kommunikationsprotokoll samt en förbättrad struktur för tidtabeller. Dessutom finns 
möjlighet att köra SIMSON med eller utan simulator. Utan simulator kan en variant av 
SIMSON även användas genom en vanlig web-läsare i form av en s.k. applet.  
 
Först ges en kort systemöversikt och därefter listas de viktigaste ändringarna och 
tilläggen som gjorts under året. 
 
Systemöversikt 
Nedan visas en översiktlig bild av systemet. Simson är designad enligt ett vanligt mönster 
i vilket man har tre olika aktörer: data, tillstånd och presentation. All kod i SIMSON är 
skriven i Java. Idag finns det i Simson tre stycken övergripande paket kallade data, state 
och ui. Simson kommunicerar med TOPSim-simulatorn (TOPSim/TTS) via ett standard 
TCP/IP-protokoll. 
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I data-paketet återfinns statiska och dynamiska objekt vilka beskriver olika delar 
nödvändiga för simuleringen. Här återfinns också verktyg för att med hjälp av infilen 
initiera data-objekten.  
 
State-paketet hanterar i första hand objektens aktuella tillstånd men i detta paket finns 
även de delar som sköter om kommunikationen med simulatorn. De objekt som man idag 
följer tillståndet hos är block på banan, tåg, tidtabeller för tåg och tiden i simuleringen 
mm.  
 
Paketet UI är innehåller grafisk presentation av data-objekten och tillståndet hos dessa. 
Här sköts även interaktionen med användaren om. Gränssnittet består av ett flertal objekt, 
tidsgrafen, spårplanen, tåginformation, stationer, tid och datum etc. I detta paket finns 
även programmets huvudobjekt, ”Simson”, som är ansvarigt för att initiera och presentera 
alla övriga objekt.  
 
I dessa tre paket finns i nuläget 55 filer med hundratals objekt och metoder (ca 25 000 
rader kod). Om detaljerad information om någon speciell detalj önskas så är det tack vare 
att koden är objektorienterad inte särskilt svårt att finna detta. För djupare insikt i 
Simsons programvarustruktur refereras till källkoden för Simson samt till den tidigare 
FTTS/CATD-rapporten C6, Systemdokumentation av gränssnittsmodul. 
 
 
Tidtabellinjer 
Vid årets början var dessa utformade så att de innan ett tåg dykt upp i styrområdet visade 
hur man planerade att tåget skulle köra. Då ett tåg syns i spårplanen visade de sedan en 
prognos på hur tåget skulle köra. Man knöt helt enkelt tidtabellen till nosen på tåget så att 
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TTSDATA   
OBJEKT   
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den tidtabell som man hade för tåget nu var en prognos för hur tåget skulle köra, baserat 
på den gamla tidtabellen och tågets nuvarande position. Detta sätt att tänka på förkastade 
vi för att istället skapa en helt ny struktur för hur tidtabellerna skulle visas. I denna 
struktur arbetar vi med tre olika typer av tidtabellinjer: den aktuella tidtabellen, original-
tidtabellen och en optimal gångtidslinje som visar hur snabbt det är möjligt att köra. Den 
aktuella tidtabellen är den som vi kan planera om i. Då man startar en simulering är den 
aktuella tidtabellen naturligtvis samma som orginaltidtabellen. Den optimala gångtids-
linjen som visas då en tidtabellslinje är i omplaneringsläge baseras på simulerade gång-
tider för olika tågtyper. Innan ett tåg börjat köra visar denna linje på det handlings-
utrymme som man har. När tåget börjat köra anpassas denna linje så att den tangerar 
tågets aktuella position och blir då en prognos på hur snabbt tåget kan komma fram. 
 
Då vi nu har tillgång till simulerade gångtider för tågen så använder vi även dessa för att 
på ett korrekt sätt anpassa tidtabellerna med tillägg för start och stop då man planerar om. 
Med detta menas om ett tåg har planerat att ha flygande genomfart och man sedan lägger 
in ett fast uppehåll på tio minuter så skall till detta hänsyn tas till tiden som det tar för 
tåget att stanna och starta. På samma sätt så ändras hastigheten, lutningen på linjen, om 
ett tåg haft uppehåll men detta tas bort så att tåget planeras ha flygande genomfart. 
 
Omplanering    
Omplanering av tidtabellerna är det som reviderats mest antal gånger under året. Vid 
årets början gick det att ändra ankomst, avgång och typ av uppehåll, men dessa attribut 
behandlades inte på ett sätt som överensstämde med hur simulatorn behandlade dem. 
Därför reviderades dessa en första gång. Efter det har flera revideringar gjorts och idag 
fungerar ändringen av avgångstid tillfredställande. Däremot diskuteras fortfarande hur 
ändring av ankomst tid ska implementeras. Vi tänker oss två olika möjligheter där man 
antingen ändrar tågets hastighet vilket i sin tur påverkar ankomsttiden eller så ändrar man 
ankomsttiden direkt genom att parallellförflytta tidigare tider.  
 
För att skapa en fungerande trafikplan så måste även möjligheten att ändra spåranvänd-
ningen finnas. Vid årets början visades planerad spåranvändning i gränssnittet, men det 
fanns ingen möjlighet att ändra den. Denna interaktion har lagts till och reviderats ett 
antal gånger till dess att den nu fungerar på ett tillfredställande sätt. Vi visar vid varje 
station då man planerar om för ett tåg dess planerade spåranvändning, andra tåg som 
planerar att använda spår på stationen under samma tid samt om konflikter skulle 
föreligga. 
 
Detaljer i gränssnittet 
En mängd detaljer i gränssnittet har ändrats, lagts till och förbättrats under året. Bland 
dessa kan nämnas tågnummer som visas i grafen, nya symboler för tåg, bättre visning av 
status för spår, tydligare visning av planerad spåranvändning, mm. 
 
Färger som använts i gränssnittet har nu samlats på ett och samma ställe vilket gör det 
möjligt att på ett enkelt sätt ändra dem. Man kan skapa helt olika utseende och vi har i 
dagsläget tre olika förslag på hur gränssnittet presenteras vilka baseras på bakgrunds-
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färgen som är antingen ljusgrå, mörkgrå eller ljusbeige. Vi kan inte förändra färgerna 
under körning, men detta skulle vara relativt enkelt att implementera och något som vi 
överväger. Annars är det som sagt enkelt att skapa flera olika versioner av den fil som 
innehåller färginformationen och starta programmet med den fil som man vill. 
 
Konfliktdetektion 
För att tydliggöra för operatören var konflikter föreligger samt förbereda för implementa-
tion av den automatiska tågvägsläggaren så har en struktur för konfliktdetektion skapats. 
Denna används idag endast för att visa konflikter på stationer, men kommer i framtiden 
att användas även för visning av konflikter ute på spåren.  
 
Kommunikation   
De nya krav som ställts på simulatorn resulterade i ett nytt kommunikationsprotokoll (se 
den tidigare TOPSim-rapporten T6) vilket behövde följas av Simson. Den del som 
tidigare skött om kommunikationen har nu ersatts av en helt ny struktur. Den är stabilare 
än tidigare och har stöd för synkron kommunikation. Vi gör skillnad på olika typer av 
meddelandet som ska skickas genom att placera dem i olika köer. Möjlighet finns att 
prioritera meddelanden, att vänta på att meddelanden besvaras av servern samt att bättre 
logga och övervaka trafiken. 
 
 
Olika versioner av SIMSON 
Inför experimenten i Gävle den 17 mars skapades en version av SIMSON som gick att 
köra utan att koppla upp sig mot simulatorservern. Denna bestod av en ”frusen” graf, dvs. 
grafen rullade inte nedåt med tiden utan var fast. Alla möjligheter till omplanering fanns 
dock kvar och denna var avsedd att motsvara en enkel datorbaserad version av den tradi-
tionella pappersgrafen. Under hösten så väcktes idén med att vidareutveckla denna frysta 
version för att på ett enkelt sätt kunna göra experiment ute på plats. Däremot skulle en 
graf som inte rullade vara ganska meningslös eftersom experiment redan gjorts med en 
sådan. Därför skapades en version som hade en rullande graf och som dessutom visade 
tågrörelser. Denna hade all omplaneringsfunktionalitet som den version som kördes mot 
simuleringsserevern. Dessutom skapades en enkel inläsning av infiler så att olika 
problemscenarier enkelt kunde laddas in. 
 
Banverket har tidigare uttryckt en önskan om att installera en full version av SIMSON 
med simulator och allt. Det kräver speciell utrustning och kunskap. Dessutom är 
SIMSON under kontinuerlig utveckling och det kan resultera i krav på täta leveranser av 
programvaran. Därför har vi som i ett första steg istället valt att göra en version av 
SIMSON som en applet. En applet är ett Java-program som går att köra i en vanlig web-
läsare som t.ex. Netscape eller Internet Explorer. Fördelarna med att göra på detta sätt är 
många. Bland annat blir lättare för HCI/Uppsala Universitet att underhålla mjukvaran 
eftersom den ligger lokalt på Uppsala universitets servrar, nya versioner kan lanseras utan 
större problem. Från Banverkets håll betyder det att många fler kan få tillgång till 
SIMSON med minimal ansträngning.  
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Vi tror framför allt web-versionen av SIMSON är ett bra hjälpmedel för dom som i 
berörda projekt behöver få en känsla för vad konceptet att ”styra genom att planera” 
handlar om. Framöver kan det tänkas att web-versionen kan användas för att på distans 
undersöka mindre frågeställningar såsom detaljer i presentation och interaktion med 
gränssnittet 
 
I nuläget finns alltså tre versioner av SIMSON: 
 

1. SIMSON med simulator 
2. SIMSON utan simulator 
3. SIMSON utan simulator på Internet  

 
 
D.  Tester och experiment 
Detta dokument beskriver sammanfattande de experiment som genomförts under året 
2003. För mer detaljerad information om dessa experiment hänvisar vi till konferens-
artiklar. Dessa finns i bilaga 1 och 2. 
 
Förförsök  
För att komma igång med experimentverksamheten inledde vi året med att göra enklare 
experiment med personer från arbetsgruppen. Syftet var att utvärdera de problemscenarier 
som vi tänkt använda i kommande experiment samt att utvärdera experimentmiljön. Vi 
fick även under dessa förförsök värdefulla synpunkter på hur gränssnittet skulle kunna 
förbättras. Två personer från arbetsgruppen fick under en halv dag lösa ett problemscena-
rio som bestod i att en lokskada inträffat på en station med endast två spår. För att trafi-
ken skulle kunna köras vidare var det nödvändigt att planera om i tidtabellerna eftersom 
andra tåg var på väg in mot stationen. Dessa omplaneringar ledde i vissa fall till att nya 
störningar introducerades som även dessa behövde lösas upp. Problemscenariot ansågs 
vara löst när omplanering hade resulterat i en ny konfliktfri trafikplan. Förutsättningarna 
för experimentet var väldigt enkla och huvudmålet var att minimera förseningar. Det 
huvudsakliga mått som användes för att mäta prestationer var det totala antalet förse-
ningsminuter som introducerats i trafikplanen då scenariot var löst. 
 
Experiment på DLC Gävle 
Den 17 mars genomfördes det första experimentet. Detta gjordes på driftlednings-
centralen i Gävle. Under en dag fick åtta personer lösa ett problemscenario i den dator-
baserade grafen och fyra personer lösa samma problem med hjälp av den traditionella 
pappersgrafen. Syftet med experimentet var att starta utvärderingen av omplanerings-
möjligheterna i den datorbaserade grafen, att samla in värdefulla synpunkter på gräns-
snittet samt att försöka hitta en ”bästa lösning” till det problemscenario som tagits fram i 
förförsöken. Nedan beskrivs hur ett experiment gick till. För resultaten av dessa 
experiment hänvisas läsaren till Bilaga 1. Bidrag till konferensen WCRR 2003. 
 
Varje experiment inleddes med en kortare personlig genomgång av FTTS projektet. I 
efterhand har vi kommit till insikt om att mycket vinning finns i att ha en gemensam 
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presentation av projektet innan själva experimenten genomförs. Detta möjliggör en 
noggrannare beskrivning samt ger utrymme åt frågor, diskussion etc. Efter denna 
introduktion visades gränssnittet och dess funktionalitet förklarades. Försökspersonerna 
fick därefter möjlighet att träna på att planera om i gränssnittet innan själva 
problemscenariot presenterades.  
 
Eftersom ett av syftena med experimentet var att utvärdera omplaneringsmöjligheterna så 
skapades en speciell version av programmodulen SIMSON. Denna version kopplades fri 
från simulatorn så att det var möjligt att ta med den ut till en driftledningscentral utan att 
koppla ihop den med simuleringsservern. Vidare så lät vi i detta inledande experiment 
den datorbaserade grafen vara frusen, dvs. vi uppdaterade inte simuleringstiden utan lät 
bli att ”rulla” ned mot nutidslinjen. Detta medförde att det inte var någon stress och att 
den datorbaserade grafen var mer som en mappning av pappersgrafen. 
 
Problemscenariot med den i förförsöken framtagna lokskadan introducerades efter 
träningen genom att försökspersonen fick ta del av de förutsättningar som skulle gälla 
under experimentet. Som nämnts ovan var syftet med dessa förenklingar av verkligheten 
att bättre enkelrikta det kvalitetsmått som vi valt att använda oss av, det totala antalet 
förseningsminuter. Varje försöksperson fick själv avgöra när denna ansåg sin lösning av 
problemet färdigställd. Vi avslutade med en enkät. 
 
En majoritet, (9 av 12) tågklarerare löste scenariot på liknande sätt med. De använde sig 
av ett tre-tågsmöte för att lösa den primära orsaken till problemet. Andra lösningar 
utnyttjade inte möjligheten till tretågsmöten och resulterade generellt sett i större 
förseningar (men möjligtvis också i en robustare plan). En intressant iakttagelse är att 
givet samma förutsättningar så finns det variationer i hur tågklarerare löser problemen. 
Med hänsyn tagen till grundvillkoren för experimentet så kan man säga att tre-tågsmötet 
är den bästa lösningen till det specifika problemet. Mindre variationerna i antalet 
förseningsminuter har till stor del att göra med hur mycket slack som introduceras i 
planen av respektive tågklarerare. 
 
När tågklarerarna tillfrågades om problemställningen var relevant så sa de att problemet 
är trovärdigt, kan inträffa, och gör ibland så i verkligheten. Tågklarerare som valde tre-
tågsmötet sa att de skulle göra så även i en verklig situation. Två av de tågklarerare som 
inte valde tre-tågsmötet sa att de inte skulle använda denna möjlighet i en verklig situa-
tion eftersom om ytterligare fel skulle inträffa då, så får det väldigt stora konsekvenser i 
termer av förseningar.  
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* Resultatet från TKL nummer 12 är inte tillämpbart då denna lösning inte resulterade i en giltig plan. 
 
De tågklarerare som använde den datorbaserade miljön under experimenten var över-
vägande positiva till den datorbaserade grafen. Det är dock för tidigt att säga om det är 
möjligt att övergå till en datorbaserad miljö innan fler frågor kring funktionalitet och 
interaktion är lösta.  
 
Experiment på DLC Ånge 
Den 20 november genomfördes ett mer omfattande experiment vid driftledningscentralen 
i Ånge. Syftet var först och främst att utvärdera om det var möjligt att planera om och 
hitta en fungerande trafikplan då olika typer av problem introducerades vilka komplice-
rade trafiksituationen. Efter sommaren diskuterades hur vi bäst skulle kunna uppnå de 
mål som vi hade när det gällde experimentverksamheten. Vi kom fram till att alternativet 
som använts vid experimenten i Gävle med SIMSON frikopplad från simulatorn hade en 
klar styrka då vi på ett enkelt sätt kunde fokusera experimenten mot omplaneringsarbetet 
och även utföra experimenten på plats, ute på DLC. Genom att simulera tågrörelserna 
efter den nu gällande trafikplanen skapades en version som på ett mycket enkelt sätt 
efterliknade en tågvägsslav som fungerade till 100%. Vidare gavs möjlighet att testa 
omplaneringen i ett system som liknade vårat förslag till ny styrprincip utan att systemet i 
sig blev för komplicerat för att lära in på kort tid. Den version av SIMSON som användes 
vid experimenten hade inte all funktionalitet färdig, men de möjligheter som gavs 
baserades på väl genomtänkta idéer. 
 
Liksom vid experimenten i Gävle gavs först försökspersonen en kortare introduktion 
kring projektet.  Därefter visades gränssnittet och dess utseende och funktionalitet 
förklarades. Varje person fick sedan lösa ett problem för att träna. Detta problem var 
exakt samma scenario som använts vid experimenten i Gävle, med den skillnaden att 
grafen rullade ned i takt med att tiden gick. Om en person inte lyckades lösa problemet så 
fick personen göra om uppgiften tills den var löst. Om det fanns konflikter kvar i 
trafikplanen när den passerade över nutidslinjen i den rullande grafen så skulle det 
bedömas som att man misslyckats med omplaneringsproblemet. 

Tåklarerare 
 

Resultat 
Total Försening[min] 

Planeringsverktyg  
tid-sträcka graf 

1  34  Datorbaserad 
2  49  Datorbaserad 
3  23  Datorbaserad 
4  23  Datorbaserad 
5  39  Datorbaserad 
6  31  Datorbaserad 
7  35  Datorbaserad 
8  23  Datorbaserad 
9  27 Pappersgraf 
10 25  Pappersgraf 
11 28  Pappersgraf 
12 N/A* Pappersgraf 
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Efter genomförd träning vidtog lösning av ytterligare två problem scenarier. Under det 
första, som involverade ett banarbete, testade vi en metod för att mäta situations-
medvetenheten hos försökspersonerna. I det andra scenariot sattes ett extratåg in och 
försökspersonernas uppgift var att planera om för omgivande trafik med avseende på 
minsta möjliga antal förseningsminuter. Avslutningsvis besvarades en enkät med frågor 
kring gränssnittet.  
 

 
 
Figur. Resultat av experimenten i Ånge. Tid för att lösa de olika problemscenarierna för 

de olika deltagarna. 
 
Resultaten visar att olika tågklarerare resonerar olika när dom ställs inför liknande 
problem. (Effektiva verktyg som ger underlag för diskussion och träning på problem-
lösning är troligtvis något som tågklarerare skulle ha stor nytta av) Vidare anser vi nu att 
det är tydligt att det inte kommer att bli någon problematisk omställning för tågklarerarna 
att klara av vändningen av tid-sträckagrafens axlar. I dagens pappersgraf är sträcka på 
den horisontella axeln och tid på den vertikala axeln. I den datorbaserade grafen är det 
tvärtom. Efter den timme som försöket tog per deltagare hade inte de testpersonerna som 
deltog några större problem att läsa den datorbaserade grafen. Under det här experimentet 
visades i grafen även konflikter om planerad spåranvändning på station och det är tydligt 
att denna typ av stöd är avgörande för hur lätt det är för tågklarerarna att upptäcka 
potentiella problem i planeringen. Denna typ av stöd behöver vidareutvecklas till att även 
omfatta andra typer av konflikter i trafikplanen. Vi har fortfarande inte fått några 
indikationer på att det finns några problem som omöjliggör detta styrkoncept, dock krävs 
fler försök framför allt med mer utvecklad funktionalitet i den datorbaserade grafen.   
 
 
Experiment i Göteborg 
En utvidgning av experimentet som genomfördes i Ånge gjordes senare i Göteborg. 
Syftet var här att inhämta ytterligare kunskap om hur väl omplaneringsmöjligheterna i 
den datorbaserade grafen fungerade. Dessutom presenterades här försökspersonerna för 
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två olika versioner av gränssnittet, en med ljusa färger samt en med de traditionellt 
mörkare färgerna. Experimentet genomfördes i samband med en presentation av 
projektet, precis som i Ånge. Antalet personer som genomförde experimentet var sex 
stycken och alla experiment genomfördes under en och samma dag.  
 
Eftersom detta experiment syftade till att utvärdera omplaneringsmöjligheterna i 
gränssnittet, och inte innebar att försökspersonerna förväntades kontrollera och styra 
tågtrafiken manuellt, krävdes ingen kommunikation med simulatorn, TOPSim/TTS. 
Istället var det fullt möjligt att lokalt simulera att en tågvägsslav som sköter om all 
läggning av tågväg. Denna sköter denna uppgift perfekt så länge som inga konflikter 
föreligger. Om en konflikt skulle finnas, och denna konflikt når nutidslinjen, så avslutas 
körningen av det aktuella problemscenariot.  
 
Under experimentet testades två helt olika utseenden på gränssnittet, dels en mörkare 
färgskala och dels en ljusare färgsättning. Under förmiddagen presenterades det första 
problemscenariot med det ljusa gränssnittet och det andra med hjälp av det mörkare 
medan eftermiddagens experiment presenterades i omvänd ordning. Beroende på att den 
TFT-skärm som tillhandahölls av DLC Göteborg inte var optimerad för de färger som 
användes i experimentet blev resultatet något missvisande. En del av försökspersonerna 
upplevde att vissa detaljer i det ljusa gränssnittet var svåra att urskilja och detta berodde 
på att vi i förväg fininställt så att samtliga färger återgavs korrekt på en vanlig CRT-
skärm. Trots detta mindre problem fick vi värdefull kunskap om hur trafikledarna såg på 
ett framtida gränssnitt och det är inte säkert att de mörkare nyanser som vi implementerat 
tidigare är det bästa sättet att presentera gränssnittet på. En majoritet av de tillfrågade 
ansåg att även det ljusa gränssnittet var behagligt att arbeta med, även om en del detaljer 
var något svåra att se. För att vidare kunna utvärdera vilka färger som skall användas är 
det viktigt att veta mer om den miljö i vilken gränssnittet kommer att finnas och 
användas. Yttre ljuspåverkan, typ av skärmar, avstånd osv. påverkar i allra högsta grad 
hur färgerna i gränssnittet bör väljas.  
 
Varje experiment inleddes med en kortare introduktion som förmedlas muntligt av 
försöksledaren. Denne tog hjälp av en punktlista för att på så sätt förmedla exakt samma 
information till alla försökspersoner. Efter introduktionen inleddes ett träningspass som 
syftade till att varje försöksperson skulle nå samma nivå gällande handhavande av 
gränssnittet. Detta uppnåddes genom att försöksledaren inledningsvis guidade försöks-
personen genom de olika möjligheter som gränssnittet erbjuder. Då dessa behärskades, 
eller man trodde att de behärskades, av försökspersonen fick denna gå vidare med att på 
egen hand lösa ett problemscenario. Om försökspersonen lyckas med detta antas denna 
uppnått rätt nivå för att gå vidare, annars diskuteras kort svårigheterna varvid personen 
återigen fick försöka lösa problemscenariot. Efter träningen inleddes den verkliga 
problemlösningen där försökspersonen först gavs skriftliga förutsättningar som gällde 
under problemet. Då problemscenariot avslutats ledde försöksledaren en diskussion med 
hjälp av några i förväg bestämda frågor. Denna diskussion behandlade hur det var att 
planera om i grafen, vad de trodde om konceptet i helhet, hur det ljusa respektive mörka 
gränssnittet upplevdes, m.m. Tidigare har enkäter använts, men här testades en mer öppen 
form av utvärdering. Denna visade sig värdefull eftersom försökspersonerna efter ett litet 
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tag deltog aktivt i samtalet och förmedlade synpunkter som inte varit uppenbara att fånga 
upp med en enkät.  
 
Diskussionerna efter varje genomfört experiment visade på att arbetet med färger måste 
fortgå, även om detta inte är högprioriterat i dagsläget. Resultatet i stort blir dock, precis 
som tidigare, att vi inte ser några problem med konceptet ”styrning genom omplanering”, 
men att ytterligare funktionalitet måste tillföras prototypen och denna i sin tur måste 
testas och utvärderas. Viktigt är också att vi bygger upp en bas med personer som känner 
till hur styrning enligt den nya principen fungerar och som har testat att arbeta med 
gränssnittsprototypen. I takt med att mer funktionalitet kommer in i bilden så blir det 
svårare för oinsatta personer att lära sig hur trafikstyrningen fungerar. Om vi däremot kan 
utnyttja samma personer som tidigare i en del framtida experiment blir inlärningströskeln 
betydligt lägre vilket möjliggör fler deltagare vid varje enskilt experiment. 
 
 
E. Krav på utbildnings- och träningssimulator 
Här har aktiviteten varit låg under året. Vi har kompletterat det tidigare arbetet med att ta 
fram basala krav på sådana simulatorer, samt satt oss in i hur simulatorer av denna typ 
används inom andra sektorer. 
 
 
F. Samverkan med andra intressenter och forskargrupper  
Ett antal olika aktiviteter har genomförts under 2003, bl a: 
 

• April, seminarium med dialog mellan Bombardier och MDI/UU om framtida 
tågtrafikstyrning. 

• April, FoU-seminarium med representanter från Norska Jernbaneverket, IFE 
Hallden, Banverket, ÅF och MDI/UU. En första presentation av deltagarnas 
forskning och diskussion kring denna. Fortsatta kontakter mellan JBV, IFE 
Halden och MDI/UU är att vänta troligtvis under hösten 2003.  

• April, FoU-seminarium om Botniabanan med deltagare från Objectif Pertinence, 
Botniabanan AB, SJ AB, Branschföreningen Tågoperatörerna, Banverket (Norra, 
Mellersta, Trafik och Huvudkontoret),  ÅF-Industriteknik AB, Tåg Otto HB, 
järnvägsgruppen KTH och MDI/UU. Förutom Botniabanan diskuterades det 
fortsatta nätverksarbetet mellan industri och universitet i Sverige.   

• Maj, studiebesök på driftledningscentralen i Göteborg med presentation och 
diskussioner kring forskning. 

• Seminarium på KTH, december 2003, om frågor runt kapacitetsplanering. 
• Studiebesök vid IFE, Halden. (Se mer nedan) 
• Studiebesök vid Norska Jernbaneverket, Drammen, Norge. (Se mer nedan) 
• Kontakter med ALI, och professor Peter Docherty. 
• Aktivt deltagande vid mässan Nordic Rail, Jönköping. 

 
Studiebesök på DLC i Drammen  
Studiebesöket vid driftledningscentralen i Drammen syftade till se hur deras nya 
Siemens-system fungerade och vilka erfarenheter som de hade ifrån införandet av det. 
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Klart var att mycket vikt där lades vid lösningar som förenklade arbetet genom införandet 
av automater. En brist var att ingen större vikt hade lagts på utbildning vilket gjorde att 
endast ett fåtal personer visste hur man använder det nya systemet fullt ut. Intressant var 
att det fanns en datoriserad graf som i mycket begränsad utsträckning skulle kunna 
användas för omplanering, men detta var inget som utnyttjades i nuläget. 
 
Gränssnittet presenterades dels på vanliga datorskärmar och dels på en storbildsvägg med 
bakprojektionsskärmar där en översiktsbild av spårplanen visades. Dom hade stora 
problem med att få till en bra färgöverensstämmelse mellan de olika bakprojektions-
skärmarna.  
 
Studiebesök vid IFE Halden  
Besöket i Halden inleddes med ett antal presentationer av deras och vår egen forskning. 
Vi diskuterade hur ett eventuellt samarbete skulle kunna utformas, vad de skulle kunna 
bidra med och vad dom i första hand är intresserade av att utvärdera (främst säkerhets-
aspekter kring dagens norska tågledning ur människa-maskin perspektiv). Klart är att de 
besitter djupgående kunskap i experimentplanering och analyser av komplexa system, 
kunskaper som vi säkert skulle kunna dra nytta av vid ett eventuellt samarbete.   
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4. Sammanfattande slutsatser 
 
Under året 2003 har forskningen om framtida tågtrafikstyrning fortsatt, och en rad komp-
letterande resultat har uppnåtts. Stor vikt har lagts på arbetet med att genom tester och 
experiment verifiera hur väl de framtagna prototyperna fungerar vid tågtrafikstyrning i 
simulerade miljö. En större del av arbetsinsatsen har också varit att deltaga i STEG-
projektet, det projektet som har som långsiktigt mål att utveckla en operativ försöks-
anläggning baserad på forskningsresultaten. 
 
När det gäller tester och experiment har ett omfattande arbete lagts ner på att skapa 
förutsättningar för experimentverksamhet. Genom att detta arbete varit mer omfattande är 
vad vi från början trodde, har genomförandet av experimenten blivit försenad. En del 
experiment har genomförts, men fler återstår att genomföra under år 2004. 
 
Förutom de resultat som redovisats ovan och i form av bilagor, vill vi formulera följande 
slutsatser och erfarenheter från forskningsarbetet under 2003: 
 

• Det har visat sig vara mycket fruktbart att samtidigt arbeta med de olika inrikt-
ningar som arbetet haft under året, dvs med forskning, implementation och 
specifikation av prototyper. De olika aktiviteterna stödjer varandra på ett effektivt 
sätt: 

o resultat från forskningen kan överlämnas till prototypspecifikationerna, 
o prototyputveckling och tester ger nya hypoteser till forskningen, 
o implementationerna i en körbar form ger möjlighet att studera interaktion 

och dynamik.  
 

• Det finns flera frågeställningar kvar att bearbeta, och många detaljer i utformning 
av den framtida trafikstyrningen som måste utvecklas ytterligare. Det är därför 
mycket positivt att arbetet kan fortsätta under 2004, samt att de olika projekten, 
främst FTTS och STEG kan samverka. 

 
• Från testerna och experiment finns inga resultat som motsäger det hållbara i 

konceptet att styra genom att planera med hjälp av en datoriserad graf. Samtliga 
experiment hittills stödjer hypotesen att det är enkelt att förstå konceptet, att lära 
sig hantera omplaneringsfunktionerna och att göra omplaneringen i grafen. 

 
• Från presentationer och experiment har vi hittills fått ett genomgående positivt 

mottagande av koncept med arbetssätt och utformning av gränssnitt. Man är 
generellt intresserade och vill gärna samverka i det fortsatta arbetet. 

 
• Presentationer och experiment på DLCer fungerar bra i förankringsprocessen. Vi 

får många frågor och idéer om hur man kan och bör gå vidare. 
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• Grundläggande funktionalitet för omplanering av tidtabell och spåranvändning är 
implementerad i Simson och fungerar i sin ännu så länge relativt enkla 
utformning. 

 
• Genom de olika typerna av experiment som genomförts har vi kunnat konstatera 

att en del viktiga undersökningar kan göras utan att köra mot simulerad tågtrafik, 
dvs vi kan studera många aspekter på omplanering genom att experimentera med 
Simson-gränssnittet utan att det är uppkopplat mot trafiksimulatorn TOPSim/TTS. 
Därigenom underlättas experimenten och man kan genomföra experiment på olika 
arbetsplatser runt om i landet utan komplicerade uppkopplingar m.m. 

 
• Vi ser en framtida möjlighet i att med ett relativt enkelt verktyg, som den version 

av Simson som hittills använts vid genomförda experiment, kunna ge trafikledare 
möjligheter att utvärdera och utveckla strategier för omplanering utifrån konstrue-
rade scenarier eller från situationer hämtade ur historiska skeenden. På detta sätt 
kan vi skapa ganska enkla system som kan stödja utbildning och träning i trafik-
styrning. Speciellt nyttigt kan detta bli inför utvecklingen och införandet av den 
operativa försöksanläggningen. 

 
 



19 

5. Referenser 
Nya externa rapporter under året: 
 
Bengt Sandblad 
Nya styrsystem för framtida operativ trafikplanering 
Transportforum 2003, Linköping, januari 2003. 
 
Peter Hellström, Arvid Kauppi, Johan Wikström, Arne W Andersson, Bengt Sandblad, 
Thomas Kvist, Anders Gideon,  
Experimental evaluation of decision support tools for train traffic control. 
WCRR 2003, Skottland 
 
Arvid Kauppi, Johan Wikström, Peter Hellström, Bengt Sandblad, Arne W. Andersson 
Future train traffic control, control by re-planning 
European Conference on Rail Human Factors, England 2003 
 
 
Tidigare rapporter från projektet: 
 
Se även presentationer på länken: http://www.it.uu.se/research/project/ftts 
 
FTTS-projektet. Rapporter  
FTTS 1.  Att styra tågtrafik i framtiden – ett forskningsprojekt 
  - En informationsbroschyr, Svensk, Engelsk 
FTTS 2.  Sammanfattande slutrapport 
FTTS 3.  Grundläggande teorier och utgångspunkter.  
  En kunskapsbas för utformning av framtida styrsystem och    
  användargränssnitt för tågtrafikstyrning  
FTTS 4.  Framtida tågtrafikstyrning. Principer, gränssnitt och stödsystem. 
FTTS 5.  Riktlinjer och designregler för gränssnittsutformning. 
FTTS 6. Kommunikation mellan TLC och omgivningen. 
FTTS 7.  FTTS-projektets arbetsformer. 
 
 
CATD-projektet. Rapporter  
CATD 1.  Kravspecifikation CATD, steg 1 
CATD 2.  Kravspecifikation CATD, steg 2 
CATD 3.  Kravspecifikation TOPSim, steg 1 
CATD 4.  Systemdokumentation för beslutsstöd, DSS 

Appendix 1. Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning 
Appendix 2. Beslutsstödssystem inom operativ tågtrafikstyrning 
Appendix 3. Evaluation of decision support modules and human interfaces  
Appendix 4. Decision support in the train dispatching process 

CATD 5.  Utvärdering av DSS-moduler 
CATD 6.  Systemdokumentation av gränssnittsmoduler 



20 

CATD 7.  Utvärdering av gränssnittsmoduler 
CATD 8. Kravspecifikation TOPSim, steg 2 
CATD 9.  Kravbeskrivning för utbildnings- och träningssimulator 
CATD 10. Seminariedokumentation 
CATD 11.  Prel. sammanfattande slutrapport från CATD-projektet 
CATD 12.  Sammanfattande slutrapport från CATD-projektet  
 
TOPSim-projektet. Rapporter  
TOPSim 1.  Testdokumentation av simulatorprototyp, steg 0 
TOPSim 2.  Utvecklingsspecifikation av simulatorprototyp, steg 1 
TOPSim 3.  Systemspecifikation av simulatorprototyp, steg 1 
TOPSim 4.  Testdokumentation av simulatorprototyp, steg 1 
TOPSim 5.  Utvecklingsspecifikation av simulatorprototyp, steg 2 
TOPSim 6.  Systemspecifikation av simulatorprototyp, steg 2 
TOPSim 7.  Testdokumentation av simulatorprototyp, steg 2 
TOPSim 8.  Seminariedokumentation (Se CATD rapport C10) 
TOPSim 9.  Simulatorsystem inom tågtrafikstyrning, en kunskapsdokumentation 
TOPSim 10.  Prel. sammanfattande slutrapport från TOPSim-projektet 
TOPSim 11. Sammanfattande slutrapport från TOPSim-projektet  
 
CATD/TOPSim 1.  Studiebesök vid Railned, Utrecht, Holland april 2002. 
 
 
Train-projektet 
Kecklund, L. och projektgruppen i TRAIN (2001). Slutrapport från TRAIN-projektet. 
Risker och säkerhetshöjande åtgärder i tågförarsystemet. Projektsammanfattning. 
 
 
Äldre projektrapporter 
Arne W Andersson, Bengt Sandblad 
Människa-maskininteraktion och gränssnittsutformning i samband med tågtrafikstyrning   
Slutrapport, MDI, Uppsala universitet 1999. 
 
 
Konferenser etc. 
Bengt Sandblad, Arne W. Andersson  
The role of Human-Computer Interaction in design of new Train Traffic Control Systems  
World Congress on Railway Research, 16-19 November 1997, Florence, Italy.  
In proceedings volume A, pp. 777-783. 
 
Arne W. Andersson, Ingemar Frej, Anders Gideon, Peter Hellström and Bengt Sandblad 
A systems analysis approach to modelling train traffic control  
World Congress on Railway Research, 16-19 November 1997, Florence, Italy. 
Proceedings volume C, pp. 673-679. 
 
 



21 

Peter Hellström, Ingemar Frej, Anders Gideon, Bengt Sandblad  
Algorithms and control systems for computer-aided train dispatching  
World Congress on Railway Research, 16-19 November 1997, Florence, Italy. 
Proceedings volume C, pp. 613-619. 
 
Arne W Andersson, Bengt Sandblad & Alexander Nilsson 
Improving interface usability for train dispatchers in future traffic control systems 
COMPRAIL 98, September 1998, Lisbon, Portugal.  
In Mellit, B., Hill, R. J., Allan, J., Scuttio. G., & Brebbia, C. A. (Eds.). Proceedings of 
Comprail 1998, pp. 929-938, Wessex Institute of Technology, 1998. 
 
P. Hellström, B. Sandblad, I. Frej, Anders Gideon 
An evaluation of algorithms and systems for Computer-Aided Train Dispatching 
COMPRAIL 98, September 1998, Lisbon, Portugal.  
In Mellit, B., Hill, R. J., Allan, J., Scuttio. G., & Brebbia, C. A. (Eds.). Proceedings of 
Comprail 1998, pp. 929-938, Wessex Institute of Technology, 1998. 
 
Bengt Sandblad, Arne Andersson, Karl-Einar Jonsson, Peter Hellström, Per Lindström, 
Johnny Rudolf, Joakim Storck, Magnus Wahlborg  
A train traffic operation and planning simulator 
COMPRAIL 2000, Bologna, Italy.  
Proceedings of Comprail 2000, Wessex Institute of Technology, 2000. 
 
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 
 
Thomas Kvist, Peter Hellström, Bengt Sandblad, Jan Byström 
Decision support in the train dispatching process. 
COMPRAIL 2002, Lemnos, Grekland, juni 2002.  
 
 
 



22 

L.Kecklund, M. Ingre, G. Kecklund, M. Söderström, T. Åkerstedt, E. Lindberg, A. 
Jansson, E. Olsson, B. Sandblad, P. Almqvist (2001).  The TRAIN -project: Railway 
safety and the train driver information environment and work situation - A summary of 
the main results. Signalling Safety 2001, London, UK. 
 
Kecklund, L., Jansson, A., Olsson, E., Sandblad, B., Ingre, M., Kecklund,G., 
Söderström, M., Åkerstedt, T., Lindberg, E. & Almqvist, P. (2001).The train drivers 
work situation and use of information - a system safety perspective. CSAPC, 2001, 24-
26 september, München. 
 
Jansson, A., Olsson, E., Sandblad, B., Lindberg, E. & Kecklund, L. 
(2001).Tågförarsystemet och lokförarens informationsmiljö. Presenteras på 
Transportforum 2001, 10-11 januari, Linköping. 
 
Olsson, E., Sandblad, B. & Kecklund, L. (2000).Säkerhetssamtal inom tågtrafik. Nuläge 
och förändringsbehov.Teknisk rapport 2000-033, IT/MDI, Uppsala universitet. ISSN 
1404-3203. 
 
Kecklund, L., Ingre, M., Kecklund, G., Söderström, M., Åkerstedt, T., Lindberg, E., 
Jansson, A., Olsson, E., Sandblad, B. & Almqvist, P. (2000). Railway safety and the 
train driver information environment and work situation.  COMPRAIL 2000, 11-13 
September 2000, Bologna, Italy. 
 
 
Rapport från examensarbete 
 
Johan Wikström 
Utveckling av dynamisk tidsgraf för tågtrafikstyrning 
UPTEC IT03014, Inst. för informationsteknologi, Uppsala universitet 
 


