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Framtida tågtrafikstyrning –  
Styrprinciper och användargränssnitt 

0 Förord 
Att planera och styra tågtrafik är komplexa arbetsuppgifter. Människan i rollen 
som operatör (tågtrafikledare och tågklarerare) måste kunna fatta snabba och 
korrekta beslut och effektivt genomföra dem. Utvecklingen går mot snabbare och 
tätare trafik samt fler trafikutövare på banan, vilket också leder till att kraven på 
operatören och de tekniska systemen förändras. För att få underlag för 
utformningen av morgondagens trafikledningssystem driver Banverket forsknings- 
och utvecklingsprojektet Framtida tågtrafikstyrning (FTTS). Arbetet är fokuserat 
på operatörens roll i styrningen av tågtrafikprocessen och gränsytan mellan 
operatören och de tekniska systemen, dvs. deras användargränssnitt. Målet är att 
framtida system ska uppfylla högt ställda krav på effektivitet och användar-
vänlighet. Resultatet av forskningen ska utgöra en grund för diskussion och beslut 
om en fortsatt inriktning av den tekniska utvecklingen inom området.  
 
Det sker idag en snabb utveckling av principer, metoder och tekniker för 
trafikplanering och tågtrafikstyrning. De allt högre hastigheterna och den tätare 
trafiken ställer större krav på nya mer optimerande metoder för trafikstyrning. 
Planerings-, signal- och informationssystem måste förändras för att bättre passa 
morgondagens verksamhet. Yttre signalsystem kan på sikt komma att ersättas av 
datoriserade sådana inne hos lokförarna. Miljömässiga krav, t ex en minimering av 
energiförbrukningen, blir mer uttalade. Framtidens styrsystem ska klara av tätare 
och snabbare trafik på ett optimalt sätt, utan att på något sätt eftersätta kraven på 
god service, hög säkerhet och bra arbetsmiljö. Tekniken kommer därför att behöva 
utvecklas för att svara upp mot dessa krav.  
 
Stödsystemen måste bättre stödja användarna i deras allt mer krävande 
arbetsuppgifter. De kommer också att innehålla av trafikledaren mer kontrollerad 
automatik, beslutsstöd etc. Arbetsorganisationen kommer att behöva utvecklas och 
anpassas till de nya villkoren och möjligheterna. Människan kommer emellertid 
även fortsättningsvis att spela en mycket viktig roll i det operativa arbetet med 
tågtrafikstyrning, även om villkoren för verksamheten och de tekniska 
möjligheterna förändras. Det i denna rapport beskrivna projektet vill ta fram mer 
kunskap om hur man i kommande utvecklingsarbete bättre ska kunna utforma 
samspelet mellan människor och teknik. Även aspekter som behandlar hur 
människan, tekniken och arbetsorganisationen samverkar (MTO) ska tas upp.  
 
Ett av projektets huvudmål är att ta fram viktiga kunskaper för utformningen av 
framtida system för tågtrafikstyrning. Speciellt har projektet studerat principerna 
för hur trafiken ska styras samt utformningen av användargränssnitten mellan 
personal med olika arbetsuppgifter och de olika informations- och styrsystemen. 
Avsikten är att kunna göra dessa så användbara ("användarvänliga") och effektiva 
som möjligt. Detta sker dels genom att ta tillvara och tillämpa tidigare forskning 
och erfarenheter, dels genom intervjuer, observationer och analys av dagens arbete 
inom tågtrafikstyrningen. Denna rapport, Framtida tågtrafikstyrning – 
Styrprinciper och användargränssnitt, redovisar arbetet med att utforma förslag 
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till nya principer för tågtrafikstyrning samt användargränssnitt till en ny generation 
av styrsystem. Arbetet har genomförts vid avdelningen för människa-
datorinteraktion, inst. för informationsteknologi vid Uppsala universitet, i nära 
samarbete med Banverket. En stor del av framtagandet av idéerna, utformningen 
och utvärderingen har gjorts i samverkan med en arbetsgrupp. Därför stort tack till: 
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Lars Elner  
Jonny Gustafsson 
Kent Erik Hytter 
Åke Lundgren  
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Tack också till Peter Hellström, Banverket Projektering och Thomas Kvist, 
Högskolan Dalarna, för gott samarbete inom forskningsprojekten. 
 
Jan Byström, Anders Gideon och Roland Lundström har varit våra uppdragsgivare 
och kontaktpersoner mot Banverket, men har också på ett mycket aktivt sätt 
deltagit i projektarbetet. 
 
Projektet har finansierats av Vinnova (tidigare KFB, Kommunikationsforsknings-
beredningen) samt Banverkets FoU-program. 
 
 
 
Uppsala juli 2003 
 
 
Arne W Andersson  
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1  Inledning 

1.1  Om projektet  
 
Projektet Framtida tågtrafikstyrning (FTTS) har under flera år arbetat med 
beskrivning och analys av arbetet med att styra tågtrafik. Baserat på analysen har 
olika förslag till framtida utveckling tagits fram. En del av förslagen rör principer 
för den operativa styrningen, vilket innebär att man vill förändra arbetet mot en 
realtidsplanering av trafikflöden istället för dagens mer teknikorienterade styrning. 
En annan del av projektet rör utformning av nya användargränssnitt för 
tågtrafikledare m fl., som bättre kan stödja tidig identifikation av störningar samt 
ge underlag för effektiv omplanering. Ytterligare delstudier inom FTTS handlar 
om kommunikationen mellan tågtrafikledare och deras omgivning, t ex lokförarna. 
 
Projektet har bedrivits som ett forskningssamarbete mellan MDI (avd. för 
människa-datorinteraktion, inst. för informationsteknologi), Uppsala universitet 
och Banverket. En arbetsgrupp bestående av erfarna tågtrafikledare och andra 
personer med stor erfarenhet av operativt arbete inom tågtrafikstyrning har stött 
projektarbetet. Delresultat från projektet har tidigare presenterats i form av 
projektrapporter eller uppsatser till konferenser och seminarier. Under år 2002 har 
en serie projektrapporter tagits fram vilka ytterligare presenteras på omslagets 
baksida. 
 
Denna delrapport, Framtida tågtrafikstyrning – Styrprinciper och gränssnitt, 
redovisar projektläget när det gäller förslagen till nya principer för tågtrafik-
styrning samt arbetet med att utforma effektiva och stödjande användargränssnitt 
mellan trafikledarna och de föreslagna nya styrsystemen. Vissa delar av de i denna 
rapport presenterade förslagen kan mycket väl implementeras som komplement till 
de styrsystem man idag använder, något som kommer att ytterligare diskuteras i 
kommande rapporter. Arbetet har i första hand behandlat själva styruppgiften och 
ytterligare arbete krävs för att integrera trafikledarnas övriga uppgifter.  
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1.2  Rapportens innehåll – läsanvisningar 
 
Innehållet i denna rapport redovisar och motiverar de förslag som tagits fram. Allt 
bakgrundsmaterial som förslagen bygger på redovisas inte här, utan har till stor del 
presenterats i tidigare projektrapporter, t ex detaljerna i de kartläggningar av 
trafikstyrningsarbetet som gjorts samt de visioner om framtida krav, behov och 
teknikutveckling som tagits fram. De grundläggande kunskaper och forsknings-
resultat som vi grundar förslagen på beskrivs i en annan projektrapport: 
Grundläggande teorier och utgångspunkter.  
 
Den rapport du nu håller i din hand innehåller följande huvuddelar: 
 
Det framtida arbetet – visionen och principerna 
I detta inledande kapitel jämförs dagens principer för tågtrafikstyrning med den 
nya föreslagna principen. Beskrivningen är kortfattad och är avsedd som en 
introduktion till förslaget samt en genomgång av skälen till varför vi tar fram detta 
förslag samt vilka de huvudsakliga målen är. 
 
Det nya förslaget – Styra genom att planera  
I detta relativt omfattande kapitel görs en genomgång av förslaget i alla dess 
detaljer. Även konsekvenserna av förslaget när det gäller teknikstöd, automater 
och beslutsstöd beskrivs. 
 
Användargränssnittet  
 Här beskriver vi det förslag till nytt användargränssnitt för tågtrafikledare som 
utvecklats. Beskrivningen är gjord i steg, där först helheten, sedan huvuddelarna 
och sist detaljerna beskrivs. För varje beskrivningssteg förklaras och motiveras 
utformningen dels i relation till hur det avser att stödja trafikledarnas arbete, dels i 
relation till generella kunskaper och principer för bra design av gränssnitt för 
styrning av komplexa processer. En del tidigare framtagna prototyper till nya 
gränssnitt, t ex för enkelspår, som redovisats i tidigare rapporter, tas inte upp här. 
Vi vill understryka att kapitel 5 beskriver förslag till lösningar och förslag till 
utformning av användargränssnittet. Beskrivningen av exekveringsvyn visar 
tydligt hur tankarna utvecklats under arbetets gång.  
  
Organisation och arbetsplats 
Under denna rubrik tar vi upp några preliminära synpunkter på vilken arbets-
organisation som skulle vara lämplig för att stödja det förslagna arbetssättet, samt 
hur den fysiska arbetsplatsen skulle kunna utformas. Dessa förslag är inte alls att 
betrakta som färdiga, utan ska ses som ett arbetsmaterial. 
 
Kompetens, utbildning, träning 
Några kortare kommentarer om förslagens konsekvenser vad det gäller kompetens-
behov samt utbildning och träning redovisas här. 
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Styrprinciper och styrnivåer 

2 Det framtida arbetet – visionen och principerna 
Den operativa trafikledningen utförs idag av framför allt fjärrtågklarerare. De 
svårigheter de stöter på i sitt arbete är många och sammansatta. Tågtrafiken ligger 
på många sträckor nära kapacitetstaket. Vid blandad tågtrafik har skillnaderna i 
tågs egenskaper ökat framför allt genom högre största tillåtna hastighet och en 
ökad andel s.k. systemtåg med specifika trafikuppgifter. Dessutom blir önskemål 
om att få köra specialtransporter, dvs transporter som kräver särskilda villkor och 
därigenom särskild hantering av trafikledningen, allt vanligare.  
 
Förutsättningarna för styrning av tågtrafik har sin grund i en teknik och ett 
regelverk som gradvis förändrats under lång tid. Det har resulterat i ett arbetssätt 
som kräver att fjärrtågklarerarna måste hantera en stor mängd detaljkunskap för att 
kunna hantera svåra situationer och lösa upp störningar på ett effektivt sätt. Denna 
kunskap om detaljer spelar även en stor roll för möjligheterna att planera för 
optimal tågföring under mer ”normala” förhållanden. Mycket lång erfarenhet krävs 
för att tillägna sig denna nödvändiga kunskap fullt ut. 
 
För att skapa bra operativa trafikplaner (se ordlistan i slutet av rapporten) krävs 
data med god precision om tillståndet i trafikprocessen just nu, vilka resurser som 
finns tillgängliga, samt resursernas aktuella och ”individuella” egenskaper. 
Noggrannheten hos vissa variabler är avgörande för kvalitén på de prognoser som 
ligger till grund för beslut vid omplanering. Detta gäller främst tågs aktuella 
position samt tågs beräknade gångtid. Dessutom är det viktigt att trafikledaren har 
en god överblick över resultatet av planeringsbesluten några timmar framåt, för 
hela det område hon styr. Hon behöver även ha möjlighet att se och kommunicera 
om trafiksituationen med de trafikledare som styr angränsande områden. 
Trafikledaren ansvarar för att den aktuella gällande planen omfattar tidtabell och 
spåranvändning för samtliga tåg och övrig trafik samt att banarbeten kan utföras.  
 
En grundläggande tanke bakom det koncept vi föreslår är att skapa automatiska 
funktioner som kan användas av och vara ett stöd för trafikledaren även vid 
störningar och då arbetsbelastningen är hög. När man som mest behöver stöd 
skall det finnas, fungera och vara till nytta.  
 
Det övergripande målet för konceptet är att ge trafikledarna möjlighet att styra 
trafikflödet genom att kontinuerligt i realtid planera om för att anpassa planen till 
aktuella och förändrade förutsättningar. Dvs. vi siktar mot att skapa ett system av 
funktioner som medför att trafikledaren ”alltid” vet vad systemet kommer att ut-
föra i form av styråtgärder. Att planen har god precision och är möjlig att genom-
föra skall säkerställas av funktioner som är integrerade i användargränssnittet. Till 
dessa beslutsstödjande funktioner kan det i ett längre tidsperspektiv läggas 
funktioner som föreslår trafiklösningar och ger stöd för trafikledaren att utvärdera 
och välja bland olika alternativ.  
 
I avsnitten nedan ska vi försöka att kort beskriva skillnaderna mellan dagens 
grundläggande principer för tågtrafikstyrning och de nya som vi föreslår. Vi 
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baserar argumentationen på en kortare analys av problemen med dagens principer 
och arbetssätt samt på ett antal specificerade mål för vad man vill uppnå med de 
föreslagna förändringarna. Beskrivningen här är ganska kortfattad och är avsedd 
som en sammanfattning och introduktion till de mer omfattande beskrivningarna 
som kommer i senare avsnitt. 
 
 

2.1  Dagens sätt att styra 
 
I en tidigare projektfas har vi genomfört och presenterat en ganska grundlig 
kartläggning av arbetet med att styra tågtrafik enligt dagens principer och med 
dagens teknikstöd. I samband med detta gjordes också en analys av problem och 
förändringsbehov. För en utförligare redovisning av detta hänvisar vi till tidigare 
rapporter, främst till: Arne W. Andersson, Bengt Sandblad: Människa-maskin-
interaktion och gränssnittsutformning i samband med tågtrafikstyrning. MDI, 
Uppsala universitet 1999. 
 
I den rapporten beskrivs hur vi kartlagt styrarbetet, syfte, principer, informations-
användning, brister och problem. Kartläggningsarbetet har främst skett genom 
observationer och intervjuer. Beskrivningen av styrarbetet och dess innehåll har 
skett enligt en beskrivningsmodell som mer utförligt redovisas i en annan rapport 
från detta projekt: Rapport 3.  Grundläggande principer för utformning av styr-
system och användargränssnitt för tågtrafikstyrning. Beskrivningsmodellen utgår 
från att det för att styra en process fordras att man samtidigt har:  

• Mål för det som skall åstadkommas 
• Modell av det som skall styras, dvs. kunskap om hur processen är 

utformad och fungerar under olika omständligheter 
• Styrbarhet, dvs. att man har möjligheter att påverka processen på 

ett sådant sätt att styrmålen kan uppnås 
• Observerbarhet, dvs. att man har möjlighet att observera 

processens tillstånd så bra att man kan få kunskap om såväl nuläge 
som den dynamiska utvecklingen. 

 
Dessutom kan vissa ytterligare villkor behövas vara uppfyllda. 
 
I den nämnda rapporten redovisas också en analys av de problem som finns i 
samband med dagens styrning samt en del förändringsbehov som har kunnat 
identifieras. 
 
Grundprinciperna för hur dagens tågtrafikstyrning går till framgår av beskriv-
ningen nedan. 
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Figur 1. Huvudprincipen för dagens sätt att styra tågtrafik. 
 
Huvudprinciperna i dagens sätt att styra tågtrafik kan, i stort sett oberoende av 
vilket styrsystem man använder sig av, beskrivas på följande sätt:  

• Med tågtrafikprocessen menar vi hela den infrastruktur som tåg-
trafiksystemet består av, inklusive det i infrastrukturen inbyggda 
signalsystemen, ställverken m.m. Detta komplexa dynamiska 
system interagerar med tågledningssystemet.  

• Tågtrafikprocessen innehåller, som en del av infrastrukturen, 
automatiska funktioner – på tre olika nivåer – vilka utför trafik-
styrningsåtgärder utifrån förutbestämda villkor och det aktuella 
tillståndet i processen och anläggningen.  

• Tågledningssystemet är det system som håller reda på tågtrafik-
processens status, förmedlar styråtgärder till tågtrafikprocessen och 
som fjärrtågklarerare och andra interagerar med. Tåglednings-
systemet innehåller en rad olika funktioner varav läggning av 
tågvägar (som låses av ställverken) på stationer är den centrala. 
Tågledningssystemet kallas ibland manöversystem. Det innehåller 
centrala automater som en del av den funktionalitet som finns 
inbyggd i detta. I en del fall finns dessutom separata 
körplanebaserade trafikstyrningsautomater som samverkar med 
tågledningssystemen. Ett exempel på ett sådant system är TLS som 
idag används i Stockholm och Norrköping.  
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• Fjärrtågklarerare, och andra personer som har till uppgift att utföra 
trafikstyrningsuppgifterna, interagerar med tågledningssystemet via 
dess gränssnitt. Gränssnitten kan se olika ut i olika generationer av 
system. Den visuella delen av gränssnittet är oftast implementerat 
antingen som en kombination av väggpaneler och datorskärmar, 
eller enbart som datorskärmar på arbetsstationer. Kommando-
givningen sker antingen genom alfanumerisk kommandogivning på 
tangentbord, som klickningar med mus eller annat pekdon, eller 
som en kombination av dessa sätt att interagera.  

• Ett annat av fjärrtågklarerarens viktiga instrument i planerings- och 
styrarbetet är den idag pappersbaserade tid-sträckagrafen. Denna 
används dels som plan för tågföringen och ett verktyg för 
omplanering, dels för att dokumentera hur trafiken styrts och hur 
till exempel banarbeten planerats och utförts, etc.  

• Fjärrtågklareraren använder sig också av ett antal olika andra 
informationssystem, för att få information från och om tågtrafik-
systemet m.m., för att kommunicera med omgivningen samt för att 
kunna registrera och dokumentera en rad olika saker. Ett exempel 
på viktigare sådana informationssystem idag är TFÖR. 

• Fjärrtågklarerare och tågklarerare utför sina trafikstyrande uppgifter 
under kontinuerlig interaktion med tågledningssystem, andra 
informationssystem, omgivningen m.m. Arbetet är mycket 
komplext och dynamiskt och har till sitt innehåll beskrivits relativt 
utförligt i tidigare rapporter från projektet.  

• Den omgivning som man interagerar med består av ett antal olika 
aktörer. Viktiga sådana är lokförare, banarbetare, trafikinforma-
törer, el- och bandriftledning, de olika trafikutövarna osv. Några 
viktiga aspekter på samverkan med dessa parter, med fokus på 
lokförarna, finns i en annan rapport från projektet.   
[FTTS, Rapport 6. Kommunikation mellan TLC och omgivningen]  

 

2.2  Problem med dagens arbetssätt 
 
Arbetet med att styra tågtrafik, så som det görs idag, har tidigare beskrivits och 
analyserats. Några viktiga aspekter på dagens arbetssätt, som en grund för att 
motivera våra förslag till nya styrprinciper och användargränssnitt, sammanfattas 
kort här nedan: 
 
Arbetet är komplext och starkt dynamiskt  
Det system som ska styras är komplext, dvs. består av ett antal olika 
växelverkande delar, som var och en i sig har en komplex uppbyggnad. Trafik-
ledaren ska dessutom samverka med andra personer i och utanför driftlednings-
centralen, vilka även de påverkar vad som händer i trafikprocessen. Exakt vilka 
effekter denna påverkan har, får man ofta bara begränsad information om.  
 
Systemet är starkt dynamiskt, vilket dels innebär att det utvecklas spontant med 
tiden, dels att styråtgärder inte alltid har direkt effekt och att de ofta får genomslag 
under lång tid framöver. För att förstå tillståndet vid en viss tidpunkt måste man 
förstå hur systemet utvecklas över tiden, vilka externa störningar som troligen kan 
komma att inträffa, vilka tidigare åtgärder som gjorts, när och hur, vilka 
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kommande åtgärder som troligen kommer att vidtas m.m. De styråtgärder som 
görs har alltså inte alltid direkt effekt och kan dessutom ofta bara göras vid viss 
specifika tidpunkter. Det finns tidsfördröjningar som kan vara förutsägbara eller 
bero av okontrollerbara yttre faktorer.  
 
Målen för vad man ska åstadkomma är ofta också sammansatta och bara delvis 
explicit formulerade. Man bygger upp många egna operativa mål baserade på de 
erfarenheter man skaffar sig under arbetet. 
 
Forskning och erfarenhet visar att människans förmåga att klara av effektiv 
styrning under sådana omständigheter är begränsade. Visserligen kan man bli 
mycket skicklig, men det tar lång tid att bli det och fordrar stor kognitiv 
ansträngning när man utför styruppgifterna. Troligen agerar man på grund av allt 
detta inte optimalt, speciellt inte under mycket störda trafiksituationer.  
 
Det är svårt att överblicka komplexa situationer och störningar 
När en mer omfattande störning inträffar är det viktigt att snabbt förstå vad som 
inträffat och vad som är på väg att ske. Ofta får man information sent och inte i 
tillräcklig detalj. Det gör att man inte har helt klart för sig hur den aktuella 
situation ser ut, som man har till uppgift att lösa. Dessutom ska beslut och 
agerande ske under tidspress. Förseningar i beslutsfattandet kan leda till att 
situationen utvecklas till att bli ännu mer omfattande. 
 
Informationsinhämtningen har stora brister och är kognitivt krävande 
Mycket av den information man behöver för att i tillräcklig detalj förstå den 
aktuella trafiksituationen finns i allmänhet inte tillgänglig. Man måste därför, 
baserat på sina mentala modeller av processerna, ständigt skapa en bild av vad som 
egentligen sker. Detta är en kognitivt krävande uppgift, som menligt inverkar på 
möjligheterna att använda den kognitiva kraften till det egentliga arbetet, att 
bedöma situationen, att besluta om lämpliga åtgärder och genomföra dessa. Det 
faktum att användargränssnitten inte innehåller så mycket information kan göra att 
man förleds att tro att styrarbetet och beslutsfattandet är mindre komplext än det 
verkligen är. En stor del av den information man använder sig av finns inte synlig 
på paneler och bildskärmar, utan existerar bara inne i huvudet på den enskilde 
individen. Likväl använder man sig av denna information som man alltså 
mödosamt själv måste återskapa genom krävande kognitiva processer.  
 
Om vi här kort föregriper diskussionen om de nya förslag till användargränssnitt 
som vi utarbetat inom projektet, kan vi konstatera att de nya förslagen ofta – av 
dem som inte själva är trafikledare – har ansetts vara för innehållsrika. Många har 
reagerat på att det blir alldeles för mycket information. Hur ska man klara av att 
överblicka och hantera så mycket information samtidigt?  
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Vårt svar på detta är att eftersom man uppenbarligen redan försöker hantera och 
beakta all denna information samtidigt kan arbetet inte bli svårare av att man 
faktiskt får tillgång till den information man behöver. Idag måste man återskapa 
informationen i sitt eget huvud, vilket är kognitivt krävande och tar kraft och 
uppmärksamhet från den egentliga arbetsuppgiften. Vi tror att en direkt och 
samtidig tillgång till all nödvändig information gör arbetet enklare och att man kan 
ägna mer kraft åt de komplexa styruppgifterna. Det kommer att ta tid att lära sig att 
snabbt och utan avsträngning överblicka och avkoda de innehållsrika gränssnitten, 
men när man väl lärt sig detta kommer man att arbeta effektivare. Idag tar det 
dessutom betydligt längre tid att lära sig att återskapa den information man inte 
ser.  
 
Uppbyggnad av mentala modeller är svår 
För att kunna styra trafiken på ett effektivt sätt fordras avancerade mentala 
modeller av trafiksystemen, signalsystemen, ställverken och deras ofta komplexa 
funktioner, effekten av vidtagna styråtgärder på kort och på lång sikt osv. Vid 
intervjuer och observationer visar det sig att fjärrtågklarerarna använder sig av 
mycket avancerade sådana mentala modeller, dvs. erfarenhetsbaserade bilder av 
hur allt fungerar, hur olika funktioner samverkar, hur processerna utvecklas som 
funktion av tiden, vad som händer om man vidtar vissa styråtgärder osv. Eftersom 
dagens användargränssnitt inte visar all information som behövs för uppbyggnaden 
av de mentala modellerna måste man ägna mycket tid och ansträngning åt att 
skapa modellerna. Denna ansträngning sker inte medvetet, men påverkar arbetet 
och innebär att det tar mycket lång tid att bli riktigt skicklig i sitt arbete. 
 
Gränssnitten är dåligt integrerade och informationskodade 
Idag är de informationsmängder man använder sig av uppdelade på ett antal olika 
informationssystem med olika gränssnitt mot användaren. Detta gör informa-
tionsbilderna uppdelade och utspridda. Det sätt som informationen kodas på i 
gränssnitten är inte heller alltid gjort på ett enhetligt sätt. Detta gör informa-
tionsinhämtningen mer ansträngande och tidskrävande. 
 
Styrmöjligheterna har begränsningar 
Styrårgärder kan bara sättas in vid vissa tidpunkter och man måste hela tiden 
känna till detta och anpassa arbetet efter när styråtgärder kan och bör vidtagas. 
 
Information kommer ofta för sent 
Det finns åtskilliga tidsfördröjningar i informationsförsörjningen. Detta leder till 
problem av minst två olika slag. Om tidsfördröjningarna inte är kända eller 
varierar blir det svårt att tolka informationen. Om informationen kommer för sent 
kan man lätt hamna i situationer där det är för sent att genomföra sådana 
styråtgärder som annars hade varit det mest effektiva. 
 
Trafiksituationerna varierar mycket 
Vi ser att trafiksituationerna varierar mycket mellan olika driftledningscentraler, 
mellan olika områden inom en driftledningscentral och över tiden. Det är t ex stor 
skillnad mellan att styra områden med långa enkelspårsträckor och gles trafik och 
att styra tät trafik i flerspårsområden.  
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Trafiksituationerna kan vara så olika till sin art att det blir svårt att hitta en enhetlig 
teknisk lösning för tågledningssystem, användargränssnitt, beslutsstöd etc., som är 
optimal i alla situationer. Kraven på effektivt teknikstöd kan leda till att man inte 
kan eller bör utforma lösningarna på samma sätt, utan måste kräva en anpassning 
till de aktuella förhållandena. Se även Peter Hellströms Lic.-avhandling från 1998: 
“Analysis and Evaluation of Systems and Algorithms for Computer Aided Train 
Dispatching”.  
 
Man har svårt att hantera störningar 
Av det som sagts ovan framgår att det av flera skäl är svårt att hantera störningar 
på ett effektivt sätt. Eftersom just hanteringen av störningar i praktiken är 
fjärrtågklarerarens huvuduppgift, är detta ett problem som det är av stor vikt att 
hitta lösningar på. Det ”normala” tillståndet i trafikprocessen är att avvikelser och 
störningar är vanliga. Under ostörd trafik rullar det mesta på och man har ganska 
lätt att hantera de situationer som uppstår.  
 
Man måste fokusera på teknik, inte på trafik 
Det sätt som man idag styr tågtrafiken på innebär att man har fokus på tekniken 
och infrastrukturen, och inte främst på trafiken och trafikflödena. Orsakerna till 
detta är flera. Dels är kommandogivningen utformad så att det är mest teknik-
relaterade styrkommandon som ges av fjärrtågklareraren via tågledningssystemet. 
Dels är informationspresentationen sådan att man saknar tillgång till dynamisk 
information, information om utfallet och den framtida utvecklingen, om faktorer 
som påverkar eller försvårar omplanering m.m. Tågledningssystemens och 
signalsystemens utformning idag gör att kunskap om hur tekniken i detalj fungerar 
är oundgänglig för att man på bästa sätt ska kunna utnyttja tillgängliga resurser när 
man löser upp störningar.  
 
Just detta, att kunna flytta fokus från teknikfrågor till en fråga om att åstadkomma 
optimala trafikflöden är utgångspunkten för de nya principer och tekniker för 
trafikstyrning som vi arbetat med inom projektet.  
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2.3  Behov av nya principer för trafikstyrning 
 
Varför behövs ett nytt arbetssätt och nya principer för tågtrafikstyrning? Ett 
huvudargument är det som redan diskuterats ovan, att underlätta för den personal 
som ansvarar för trafikstyrningen, genom att skapa styrsystem som bättre än idag 
stödjer de kognitiva processer som är grunden för informationsinhämtning, 
bedömningar, beslut, åtgärder m.m. 
 
Utvecklingen idag leder också till ett antal andra argument för att nya system är 
nödvändiga. Några viktiga sådana argument är:  

• Den framtida tågtrafiken med ökande trafik, snabbare tåg, höjda 
krav på punktlighet m.m. kräver förbättrad trafikstyrning. 

• Idag styrs inte trafiken på ett optimalt sätt. Det finns vinster att göra 
om man kan styra så att man utnyttjar infrastrukturen bättre. 

• Det finns mer eller mindre uttalade visioner om att förändra sättet 
att styra. Dessa visioner har inte tidigare utvecklats så att det har 
kunnat utgöra underlag för experiment och teknisk utveckling. 

• Den kommande utvecklingen inom EU innebär bl. a. att lokförarens 
gränssnitt mot framtida ATC-system kommer att förändras (ETCS-
standarder etc.). I samband med denna utveckling kommer det att 
finnas möjligheter att även utveckla principer och tekniker för 
samverkan mellan lokförare och framför allt trafikledare i 
driftledningscentraler.  

• Även den tekniska utvecklingen i övrigt ger nya och förbättrade 
möjligheter att utveckla principer och teknik för trafikstyrning. 
Exempel är tekniker för att få information om tågs exakta position 
och hastighet eller automatisk dataöverföring fram och tillbaka 
mellan lok och driftledningscentral.  
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2.4  Övergripande mål för nya styrprinciper 
 
Syftet med förslaget är att åstadkomma en styrning på trafiknivå, där man så lite 
som möjligt behöver tänka och ta hänsyn till hur styrningen tekniskt ska kunna 
genomföras. Man ska också genom att få bättre överblick så effektivt som möjligt 
kunna utnyttja tillgängliga resurser i infrastrukturen. Detta kan man åstadkomma 
genom att man flyttar fokus från att styra de tekniska förutsättningarna för hur 
tågen ska framföras till ett se till att man ständigt har en uppdaterad och 
fungerande plan för hur man vill att trafiken ska flyta. Vi kallar detta för ”att styra 
genom att planera”.  
 
Den plan som man ständigt håller aktuell kan sedan oftast exekveras automatiskt. 
På detta sätt kan man flytta koncentrationen framåt i tiden och se de konflikter och 
störningar som håller på att byggas upp, samt vidta åtgärder så att man hanterar 
dessa i god tid. På så sätt kan man förebygga vissa typer av störningar istället att 
ägna tid åt att reda ut dem när de inträffat. 
 
Andra mål med förslaget är att öka processens förutsägbarhet, dvs. genom att 
presentera utförlig och tydlig information skapa möjligheter till att kunna förstå 
och förutsäga vad som kommer att ske i framtiden, så att inga onödiga 
överraskningar dyker upp som omkullkastar de tågföringsplaner man har. 
Eftersom arbetet med att styra tågtrafik även i framtiden kommer att vara 
komplext finns också ett behov att utveckla effektiva beslutsstöd. Dessa ska, i alla 
fall till en början, vara enkla och ha som mål att på ett effektivt sätt ge förbättrat 
beslutsunderlag för planering och styrning. 
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2.5  Det nya arbetssättet 
 
Det nya arbetssättet innebär att arbetet med trafikstyrning omvandlas till att 
ständigt se till att det finns en aktuell fungerande plan för hur man vill att trafiken 
ska flyta. Följande bild kan fungera som en introduktion till den mer detaljerade 
genomgången av förslaget till nya styrprinciper och gränssnitt som följer i 
kommande avsnitt. Här försöker vi nu att skissa de huvudsakliga delarna av 
förslaget, och ger inga detaljer eller förklaringar i övrigt. De olika aspekterna 
presenteras mer utförligt i avsnitt 3: Att styra genom att planera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2. Den nya styrprincipen 

 
Trafikprocessen 
Trafikprocessen är nu liksom förr det totala trafiksystemet, infrastrukturen etc. 
Möjligen kommer framtidens signal- och säkerhetssystem att ha en något 
annorlunda utformning än dagens, något som kommer att utvecklas mer längre 
fram i rapporten. 
 
Tågtrafikprocessen innehåller infrastrukturen med alla banans och linjens 
komponenter och egenskaper (spår, växlar, vägskydd, backar, kurvor, etc.); 
signalsäkerhetssystemet (inklusive spårledningar, signaler, ställverk och 
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transmissionssystem). Tågen med lokens och vagnarnas egenskaper inklusive 
ATC-systemet, är andra anläggningsdelar vars främsta dynamiska egenskap är att 
de kan förflytta sig på spåren och därmed förändra tillståndet i trafikprocessen.  
 
Människor finns med beslutande och styrande funktioner på olika positioner i 
processen, bl.a. som förare och tågmästare på tågen, samtliga i driftlednings-
centralen, samt banarbetare, underhållspersonal och all annan inblandad personal. 
Även passagerare kan ibland påverka vad som händer i trafikprocessen. 
 
Realtidsdatabasen 
Tidskraven som trafikprocessen ställer på trafikledarnas styruppgift är starka och 
informationsfördröjningar kan skapa problem vid koordinering av beslut och 
åtgärder. I en realtidsdatabas har man en kontinuerlig uppdatering av status hos 
trafikprocessen. Det innebär att all information som behövs för de övriga delarna 
av systemet här alltid finns tillgängliga i realtid. Realtidsdatabasen innehåller 
också en kontinuerligt uppdaterad trafikplan. Trafikplanen består av olika delar 
vilka tillsammans beskriver den plan enligt vilken man just nu styr trafiken. 
Huvuddelarna av planen innehåller spåranvändningen, tågens ordningsföljd och 
tidtabellen.  
 
Operatörsgränssnittet 
Operatörsgränssnittet är det användargränssnitt som trafikledarna använder i sitt 
arbete med att planera och styra tågtrafiken. Gränssnittet hämtar sin information 
från realtidsdatabasen, så där finns alltid uppdaterad information om såväl 
tågtrafikprocessen som den aktuella trafikplanen. Gränssnittet består av flera olika 
delar, vilka kommer att beskrivas mer utförligt senare. Huvuddelarna är en 
planeringsvy i form av en tid-sträckagraf, en spårplan i förenklad eller mer utförlig 
form, information om detaljerade tågdata m.m. Gränssnittet är integrerat med 
hjälpmedel i form av de beslutsstödjande funktioner som man väljer att bygga in.  
 
Tågtrafikledare 
Med tågtrafikledare (eller kortare trafikledare) menar vi de personer som har till 
sin huvuduppgift att genomföra den operativa planeringen och styrningen av 
trafiken. Idag utförs större delen av dessa arbetsuppgifter av fjärrtågklarerare, 
tågklarerare och tågledare. Vi ser två olika roller i detta arbete: planerare och 
exekverare.  
 
Planeraren har ansvaret för att det hela tiden, dvs. i realtid, finns en aktuell och 
fungerande trafikplan. Underlag för arbetet kommer från gränssnittet samt från 
eventuellt andra informationssystem, samverkan med andra personer m.m. Beslut 
om förändrade planer fattas och anges i gränssnittet. Den nya förändrade planen 
kommer alltid att finnas dokumenterad i realtidsdatabasen. Planeraren gör vad som 
framgår av namnet, nämligen planerar och omplanerar trafiken så att den kan 
genomföras på ett så bra sätt som möjligt. Planeraren kan genomföra detta arbete 
så länge det inte inträffar sådana störningar som innebär att planen inte längre kan 
exekveras automatiskt.  
 
När man inte längre kan formulera en trafikplan som kan exekveras automatiskt 
måste man gå in och manuellt styra trafiken på tekniknivå, vilket då görs av 
exekveraren. Också exekveraren får sin information från gränssnittet, men kan i 
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vissa fall ha behov av en mer detaljerad visning. Exekveraren utför ett styrarbete 
som mer motsvarar dagens tågtrafikstyrning. 
 
Automatisk exekvering och beslutsstöd  
Så länge som det planerande sättet att styra trafiken fungerar exekveras planen 
automatiskt. Integrerade i gränssnittet finns olika beslutsstödjande funktioner som 
hjälper trafikledaren att förstå den aktuella trafiksituationen, att analysera den, se 
tillgängligt planeringsutrymme, identifiera konflikter i god tid samt ge stöd i 
arbetet med att omplanera trafikplanen så att den kan genomföras på ett önskat sätt 
under de aktuella förhållandena. Med beslutsstöd menar vi här en rad funktioner 
som stöttar trafikledaren i arbetet. Inom den närmaste tiden handlar det inte om 
några avancerade algoritmer som mer eller mindre automatiskt optimerar 
tågföringen.  
 
Den automatiska exekveringsfunktionen, som ska se till att den framtagna planen 
blir genomförd – exekverad – måste uppfylla ett antal viktiga krav för att våra mål 
med detta sätt att styra ska kunna realiseras. Detta kommer att utvecklas mer 
senare i rapporten, men en viktig aspekt är att en automat inte självständigt får 
ändra på planen. Den av planeraren fastställda aktuella planen står fast till dess att 
planeraren själv gör om den.  
 
Exekveringsfunktionen kan däremot utföra en rad nyttiga och avancerade 
funktioner för att i förväg förbereda anläggningen och testa att planen kan utföras. 
Detta sker genom att exekveringsfunktionen i så god tid som det är möjligt 
förbereder tågvägen (genom att framför allt ställa växlar och spårspärrar i rätt läge) 
vilken sedan när tiden är inne exekveras, dvs. begäran om låst tågväg sänds till 
ställverket som låser den om alla säkerhetsvillkor är uppfyllda. Den automatiska 
exekveringsfunktionen är en del av det nya tågledningssystemet.  
 
Manuell exekvering 
Den manuella exekveringen blir nödvändig då det inte längre fungerar att 
omplanera och automatiskt exekvera planen. Exempel på sådana situationer är när 
signalsäkerhetssystemet är ur funktion och vid vissa andra felfunktioner i anlägg-
ningen vilka medför att tåg måste köras mot stopp som då tåg har stannat på en 
linje pga. lokskada. Ett annat exempel är när låst tågväg måste utlösas manuellt för 
att i sista stund ändra spåranvändning eller tågordning. I dessa fall ger trafik-
ledaren, i sin roll som manuell exekverare, nödvändiga kommandon som via 
gränssnittet förmedlas till tågledningssystemet och därefter vidare ut till 
signalsystemen ute på linjerna.  
 
Rollerna – helheten i arbetet 
Vi delar upp trafikledararbetet i två separata roller: planeraren och exekveraren. 
Med detta menar vi att en trafikledare kan arbeta i två olika perspektiv, dels att ha 
hand om att se till att en genomförbar plan ständigt existerar, dels att genomföra en 
manuell styrning när det planerande arbetet inte längre fungerar. Detta får inte 
innebära att vi skapar två olika yrkesroller. Vi ser det som att man kan arbeta i två 
olika roller och att detta i praktiken oftast innebär att en enskild person växlar 
mellan rollerna vid behov, eller att man arbetar tidvis i den ena rollen och tidvis i 
den andra. För att effektivt kunna utöva den ena rollen fordras att man har full 
kompetens att utöva den andra. 
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Arbetsorganisationen 
En bra arbetsorganisatorisk lösning, som tar hänsyn till de nya förutsättningar 
förslaget till styrningsprincip ger, måste utvecklas och här har vi inte några färdiga 
förslag. Detta gäller dels de två trafikledarrollerna enligt ovan, men även andra 
yrkesgrupper och hur de ska samverka. Dock vill vi åter påpeka att de båda 
rollerna utförs av en och samma trafikledare. För att arbetet skall ha förutsättningar 
att utföras effektivt krävs samma kompetens för båda rollerna. Om det är möjligt 
och lämpligt att i undantagsfall och under kort tid dela arbetet efter rollgränserna 
återstår att utreda.  
 
Arbetsplatsen 
Arbetsplatsen måste få en bra utformning som optimalt stödjer det föreslagna 
arbetet. Vi har tagit fram vissa grundförslag för hur en framtida arbetsplats skulle 
kunna se ut (se kapitel 6).  
 
 

2.6  En vision om det framtida arbetet i praktiken 
 
I driftledningscentralen DLC (se ordlistan i slutet av rapporten), samlas flertalet av 
de personer som utför de roller som tågtrafikstyrning som helhet består av. Av 
olika skäl måste vissa roller och personer befinna sig på andra platser. Det kräver 
effektiva kommunikationskanaler, t ex datorbaserade system för trafikledare att 
utbyta information med personer med andra arbetsuppgifter.  
 
Här koncentrerar vi oss nu på att utgå ifrån trafikledarnas arbetssituation. Med 
trafikledning och trafikstyrning avser vi det arbete som idag främst utförs av 
fjärrtågklarerare, tågklarerare och tågledare. Arbetet utförs i nära samarbete med 
framför allt lokförare, tillsyningsman för banarbete, trafikinformatörer (som styr 
skyltar och gör utrop till resande), eldriftledare och bandriftledare samt personal 
hos trafikutövarna.  
 
Målsättningen är att ge trafikledarna möjlighet att koncentrera sig på sina framtida 
huvuduppgifter: att i trafiklägen då man har gott om tid finna optimala trafik-
lösningar samt att i lägen med stark tidspress finna ”tillräckligt bra” lösningar. Det 
senare innebär att hitta lösningar som med säkerhet fungerar och kan genomföras 
inom den tid som står till förfogande för beslut och exekvering.  
 
Trafikledarnas användargränssnitt är en stor (se bildexempel i senare kapitel) 
sammanhängande ”presentationsyta” där den övre delen är en planeringsvy som 
består av en tid sträckagraf. Där presenteras tågens tidtabell inklusive vilka spår de 
skall använda. Under denna graf finns en förenklad spårplan som presenterar en 
linjär skalenlig översikt över hela det område som trafikledaren styr. Den 
förenklade spårplanen och tid sträckagrafen har samma skala för den geografiska 
sträckan och är visuellt kopplade till varandra. De båda vyerna innehåller all den 
information om banan och tågen som trafikledarna behöver för att besluta om en 
ändrad plan. (vid den utvärdering som pågår har vi fått tydliga indikationer på att 
mer detaljerad information om stationer behövs, vilket gör att kravet på gemensam 
skala inte kan uppfyllas) Data och information uppdateras tillräckligt ofta och 
avvikelser uppdateras när de uppstår, i realtid eller så snabbt tekniken tillåter. 
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Spårplanen utgör den ”exekveringsvy” som trafikledaren använder för att manuellt 
lägga och utlösa tågvägar. Grafen är den ”planeringsvy” där trafikledaren gör 
omplaneringen genom att interagera med tidtabellinjer och symboler för 
spåranvändning.  
 
Genom en god överblick över hela trafiksituationen kan trafiken planeras så att 
lösningar blir optimala med hänsyn tagen till samtliga tåg inom området och de 
resurser, framför allt spår, som för tillfället finns tillgängliga. Då planer och 
prognoser bygger på ofta uppdaterade data med god precision kan omplanering 
göras i god tid då avvikelser långsamt driver mot gränsvärden, eller omedelbart då 
avvikelser plötsligt inträffar.  
 
Återkommande datautbyte mellan de olika rollerna kan till en del automatiseras, 
med undantag för säkerhetssamtal. Från lokförare överförs information som 
påverkar trafikledningens förutsättningar att fatta beslut om en optimal plan. Från 
trafikledningen överförs den information som lokförare behöver för att, utifrån 
sina utgångspunkter, genomföra trafikplanen på bästa sätt. På liknande sätt kan 
data automatiskt utbytas mellan trafikledare och tillsynsman för banarbete, andra 
trafikledare och tågklarerare, samt övriga roller.  
 
Ny teknik för talkommunikation, med korta uppkopplingstider och uppringning 
via ”roll- eller objektidentitet” istället för telefonnummer, kan utnyttjas för att 
effektivisera det informationsutbyte som kräver direkt återkoppling via samtal. Det 
idag existerande SIR-systemet är ett exempel på ett sådant hjälpmedel. Som stöd 
för trafikledarens planeringsarbete behövs funktioner, beslutsstödjande funktioner, 
som underlättar utvärdering av, och beslut om, olika lösningar. En del av 
utvärderingen är att förbereda anläggningen, testa och verifiera föreslagna planer 
mot modeller av tåg, infrastruktur, signalsäkerhetssystem och tågskyddssystem 
(ATP/ATC). Restriktioner som är ”kända av systemet” utnyttjas då för att i 
gränssnittet indikera gränser för vilka planer som kan genomföras. För att skapa 
bästa möjliga stödfunktioner behöver statiska modeller kompletteras med 
dynamisk uppdatering i realtid av specifika egenskaper hos dessa modeller av tåg 
och bana.  
 
Vid störningar är trafikledarnas arbete komplicerat och utförs under stark tidspress. 
Det innehåller också intensiv kommunikation med personer i övriga roller. 
Automatiska stödfunktioner, som de är utformade idag, kan ofta inte användas och 
måste då kopplas ur. Därför måste manövrer för att styra tågtrafiken utföras 
manuellt. För att underlätta trafikledarnas arbete vid störningar föreslår vi här att 
alla typer av ”autonoma automater”, som väljer och samtidigt lägger väg för tåg, är 
bannlysta. Skälet är att den typen av automater, om de inte kopplas ur, ökar 
trafikledarnas kognitiva belastning i ett läge där den redan är hög och att de 
dessutom ofta förvärrar en störning. Mycket tankekraft går då åt till att förstå vad 
automaterna kommer att göra. Vid många störningssituationer finns det inte tid till 
detta och därför kopplas automaterna ur. (undantaget är att lokala automater kan 
träda i funktion vid de alltmer sällsynta avbrotten i transmission mellan 
tågledningssystem och ställverk) 
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Genom att inte att använda ”autonoma automater” tillförsäkras trafikledaren full 
kontroll över:  

• vilka spår varje tåg måste använda 
• i vilken ordning tåg måste gå 
• i vilken ordning tåg får använda spår (eller andra resurser) 
• vid vilken tidpunkt tåg tidigast tillåts passera väldefinierade 

”målpunkter” (föraren får information om vilken tidpunkt som är 
optimal för ankomst till målpunkt, anländer tåget tidigare möter det 
restriktioner) 

 
Inom de områden där signalsäkerhetssystemet fungerar kan en automatisk funktion 
– helt utan att ändra planen – verkställa (exekvera) den av trafikledaren fastställda 
planen för tågs ordningsföljd, spåranvändning och tidtabell genom att:  

• förbereda och testa anläggningen i vägen för tåget  
• lägga tågväg för tåget genom att sända en begäran till ställverk 

(med möjlighet att magasinera begärd tågväg en blocksträcka 
framåt i de fall den är upptagen) 

 
Framför allt i de situationer där signalsäkerhetssystemet inte är intakt måste 
trafikledaren arbeta på sätt som liknar dagens, vilket anges i säkerhets-
föreskrifterna, även om dessa inte ger allt nödvändigt stöd. Trafikledaren har i den 
arbetssituationen en mer avgörande roll som barriär mot risker.  
 
Grundtankarna i det koncept vi föreslår är enkla. När störningar uppstår finns inga 
automatiska funktioner som skapar osäkerhet om var tåg kommer att gå. 
Trafikledaren planerar. Tågen kan endast framföras i den ordning och på de spår 
som planen föreskriver. Detta gäller utan undantag. Det som händer vid avvikelser 
och störningar är att trafikledaren måste anpassa planen till de nya förutsättningar 
som hela tiden uppstår. Innan planen är ändrad måste tåg, om det är nödvändigt, 
invänta vad trafikledaren beslutar. Förutom att ändra i planen kan trafikledaren 
manuellt förbereda anläggningen, lägga och utlösa tågväg. Manuell exekvering 
genom kommandon för tågväg gör att planen åsidosätts (”överrids”). Trafikledaren 
kan manuellt även utlösa låst tågväg och återta magasinerad tågväg, manövrera till 
exempel växlar och vägskydd, samt spärra objekt, dvs. allt som idag kan utföras 
som manövrer via tågledningssystemet.  
 
Vi strävar efter att flytta komplexitet i funktioner, system och beslutsfattande från 
den exekverande nivån där man arbetar under stark tidspress i en kort tidsskala, till 
den planerande nivån där trafikledaren arbetar i en längre tidsskala med bättre 
överblick.  
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Det nya förslaget 

3 Att styra genom att planera 

3.1  Inledning 
 
Förslaget innebär att vi skapar möjligheter för att styra tågtrafiken genom att 
planera om i realtid. Vad detta innebär har redovisats i inledningen ovan. Ett mål 
är att man ska kunna styra tågtrafiken så att tillgängliga resurser utnyttjas mer 
effektivt. Ett annat mål är att trafiken ska kunna styras på effektivast möjliga sätt 
även när störningar i tågtrafiken inträffar.  
 
För att möjliggöra detta fordras bl. a. två viktiga saker:  

• Möjligheter att så snabbt som möjligt upptäcka och hantera 
förändrade förhållanden, främst oförutsedda situationer och 
oväntade händelser 

• Man måste ha hög precision i underlaget för beräkning av gångtider 
för hur trafiken kommer att utvecklas över tiden och i annat 
beslutsunderlag som påverkar planeringsbesluten.  

 
Vi ska nedan beskriva de viktigaste idéerna när det gäller de två olika sätten att 
styra, dvs. de två olika rollerna, som vi ser att det framtida arbetssättet kan delas 
upp i: 

• Planeraren – att styra genom att planera på trafiknivå  
• Exekveraren – att styra genom att exekvera på tekniknivå  

 
Rollerna planerare respektive exekverare kräver samma grundkompetens. För att 
effektivt kunna utföra den ena rollen krävs de kunskaper och färdigheter som är 
nödvändiga för att utföra den andra rollen. Samma trafikledare skall normalt arbeta 
i båda rollerna. Vid störningar kan möjligen rollerna tillfälligt utföras av olika 
trafikledare. (kan utvecklas mycket: effektiv kommunikation och förståelse mellan 
rollerna; nödvändigt med snabba växlingar mellan rollerna; bibehålla och utveckla 
bred kompetens och innehåll i arbetet som trafikledare)  
 
Trafikprocessen som sådan blir inte enklare att hantera genom de föreslagna 
koncepten. Trafiken måste styras och då ingår att hantera alla egendomliga 
situationer ingen kunnat förutsäga. Det som är möjligt att påverka – förutom att 
skapa en mer driftsäker infrastruktur – är i första hand hur stödsystemen utformas 
för att underlätta samspelet mellan människor, tekniska system och organisation.  
 
 

3.2  Planeraren – att styra genom att planera  
 
Planerarens arbete karaktäriseras av följande: 

• Man styr på trafiknivå, dvs. man planerar hur man vill att trafiken 
ska flyta och ska inte behöva ta beslut på en tekniknära nivå. 

• Man styr genom att planera om, dvs. genom att göra ändringar i den 
plan som gäller vid just detta tillfälle. 
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• Omplaneringen gäller såväl spåranvändning som tidtabell. 
• Man kan på detta sätt fokusera på optimala trafiklösningar, när 

tiden så medger, och på snabb omplanering när detta är nödvändigt. 
• Planeraren kommer att kunna utnyttja beslutsstödjande funktioner 

av olika art, såväl mer komplexa som enklare. Vi tror att man i alla 
fall under den första tiden som denna form av styrning provas ska 
begränsa sig till relativt enkla beslutsstödjande funktioner som 
skapar ett förbättrat beslutsunderlag snarare än tar över 
beslutsfunktioner. På sikt kan man förmodligen utveckla mer 
avancerade och optimerande beslutsstöd, men vi tror att det idag 
skulle vara svårt att få dessa att bli fungerande i praktiken. Mer om 
detta senare. 

 
Ett antal mål och förutsättningar bör vara uppfyllda för att detta sätt att styra 
genom att planera kan fås att bli fungerande i praktiken:  

• Trafikledarna bör sträva efter att konstanthålla trafikprocessens 
egenskaper för att kunna lära sig mer av gemensamma erfarenheter. 
Det innebär bl. a. att man – om alternativen är likvärdiga i övrigt – 
bör sträva efter att styra på liknande sätt varje dygn. Detta för att 
skapa fler gemensamma erfarenheter av liknande problem, med 
syfte att man tillsammans skall skapa bättre och bättre lösningar på 
återkommande problem. I en så komplex process som tågtrafik, är 
det viktigt att under drift försöka konstanthålla inverkande faktorer 
för att vara någorlunda säker på att man uppnår den effekt man 
eftersträvar med de styråtgärder man vidtar. Å andra sidan är det 
nödvändigt att ibland avvika från de generella sätten för att testa 
nya lösningar och vinna nya erfarenheter. Dessa avvikelser skall då 
utgöra medvetna undantag och resultaten bör dokumenteras och 
spridas.  

• Trafikledaren måste kunna bestämma tågens spåranvändning, 
ordningsföljd och tidtabell i planeringsskedet och inte tillåta 
automater att ”självständigt” – utifrån statiska och dynamiska 
kriterier – avgöra vilka spår tåg kommer att använda.  

• Tågföraren bör så snabbt som möjligt kunna informera trafikledaren 
om vilka ändrade förutsättningar som gäller för planeringen. Om ett 
tåg avgår för sent eller tvingas köra med reducerad hastighet 
innebär detta ofta helt nya förutsättningar för trafiken och planen 
måste göras om. Ju förr detta kan göras desto bättre.  

• Trafikledaren bör kunna informera tågföraren om att trafikplanen 
ändrats, så att han/hon får möjlighet att köra enligt den nya planen 
för att undvika restriktioner som gör att man tappar kapacitet.  

• Tågen bör anlända till målpunkter med den målhastighet och vid 
den tidpunkt som är fastställd i planen. Detta ansvar ligger på 
tågföraren och för att kunna göra detta måste föraren hela tiden 
känna till den aktuella planen.  
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• Det är önskvärt att kunna utveckla ett optimalt sätt att arbeta som är 
anpassat till de förhållanden som är unika för varje 
driftledningsområde (DLO) och varje delområde inom DLO. 
Viktiga parametrar är bland andra hur lång tid framåt som kan 
överblickas och planeras samt hur stort område som varje 
trafikledare skall ansvara för. Detta kräver stor flexibilitet hos 
operatörsgränssnitt och andra funktioner i styr- och informations-
systemen.  

• Information om omplaneringar måste förmedlas mellan trafikledare 
som styr angränsande områden även om de befinner sig i olika 
driftledningscentraler. Ett exempel är att trafik som passerar 
Stockholm Cst måste planeras som den sammanhängande helhet 
den är – före, genom och efter Cst – även när denna trafik styrs av 
flera trafikledare samt tågklarerarna lokalt inom Cst. För att det 
skall vara möjligt att optimera tågföringen över områden som styrs 
av flera personer måste viss information vara gemensam och 
möjligheter att kommunicera stödjas av tågledningssystemet. Till 
exempel måste trafikledarna som styr trafiken på Svealandsbanan – 
Cst, genom-Cst, respektive Uppsala – Cst se information om 
varandras planer inom varandras områden. Trafikledare bör även få 
en vink om att en plan kanske inte passar efterföljande område så 
bra, alternativt få ett kvitto från ”den andra” trafikledaren på att den 
plan som föreslås passar det efterföljande områdets planer, eller att 
den åtminstone accepteras.  

 
Att ta beslut på trafiknivå, dvs. att styra på trafiknivå innebär att:  

• Optimera planen fram till tågens slutstation  
• Omplanera löpande i en dynamisk graf som uppdateras i realtid, 

dvs. att kontinuerligt anpassa planen till förändringar  
• Förbereda alternativa planer i god tid  
• Besluta om prioritering av tåg då enkla prioriteringsregler inte är 

optimala  
• Bestämma vilka tåg som globalt skall ”hållas fram”, dvs. gynnas av 

de lösningar man väljer, de ska alltså ha prioritet vid konflikter om 
resurser. Lokalt, för någon eller några stationer, kan man välja att 
prioritera ”det andra” tåget utan att förändra prioriteringen globalt.  

• Planera resursers utnyttjande så att inga låsningar uppstår; att 
besluta om var tåg skall ställas vid brist på spår, … etc.  

• Man vid en konflikt om resurser (spår), lokalt kan välja ”det andra 
alternativet” än det som blir följden av att ett visst tåg hålls fram 
genom att övriga tåg tvingas anpassa sin färd. Dvs. att vid ett visst 
tillfälle lokalt prioritera ”det andra” tåget, vilket då endast vid just 
den konflikten får högre prioritet. Det kan innebära att mötet eller 
förbigången – vid just den konflikten, utan att ändra 
prioritetsordningen globalt - flyttas till den station som gynnar ”det 
andra”, det lägre prioriterade tåget. Denna lösning kan vara 
lämpligt att använda då förlusten för det lägre prioriterade tåget 
bedöms bli orimligt stor i relation till vinsten för det prioriterade 
tåget.  

• Välja lämplig strategi för att lösa upp en typsituation  
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• Planera och besluta om tider för banarbeten  
• Mata beslutsstödjande funktioner med ändrade förutsättningar för 

omplanering, dvs. med data som inte kan hämtas automatiskt 
• Trafikledaren har full kontroll över samtliga styråtgärder som 

påverkar vilka spår tåg skall använda, i vilken ordning tåg skall gå, 
samt vid vilken tidpunkt tåg tidigast tillåts passera specificerade 
målpunkter.  

• Trafikledaren har hjälp av en ”automatisk exekverare” som exekve-
rar planen genom att den förbereder och testar anläggningen samt 
lägger tågväg. 

 
Kommentarer:  

• Att besluta var möten och förbigångar skall ske: är det att styra på 
lägre nivå än på trafiknivå? Kan det betraktas som resultat av beslut 
på trafiknivå? T ex som en följd av beslutet att hålla fram vissa tåg 
på andra tågs bekostnad? Svar: idag betraktas det som moment som 
ingår i styrning på trafiknivå.  

• Vad händer om en konflikt inte löses innan tågväg automatiskt skall 
förberedas, testas och läggas? Kan automatisk exekvering ändå 
utföras?  
Svar: då en konflikt om spår mellan två tåg finns i planen – för eller 
på en sträcka där den automatiska exekveringsfunktionen just skall 
lägga tågväg för ett tåg – då ”varnas” trafikledaren och uppmanas 
att planera om så att konflikten löses. Om hon då inte planerar om, 
så exekveras planen och tågväg läggs för det tåg som enligt planen 
står i tur att använda det spår där konflikten i planen finns. Detta 
även om det tidsmässigt är så att det andra tåget är tidigare klar för 
att använda spåret. Den automatiska exekveraren skall alltid arbeta 
efter den aktuella planen även om den inte är optimal med avseende 
på tidsaspekter. Mindre konflikter hanteras naturligt av den lokala 
magasineringsfunktionen i ställverket. Den får dock inte tillåtas 
påverka tågens ordningsföljd eller spåranvändning.  

• I det fortsatta arbetet bör vi entydigt definiera bl. a. vad som menas 
med ”plan” och ”konflikt i planen”. Kriterier för den automatiska 
exekveringsfunktionens funktionssätt bör specificeras entydigt. Det 
arbetet underlättas av möjligheten att utföra experiment i simulerad 
miljö.  

• Vilka problem kan uppstå när en tågväg är magasinerad lokalt och 
något oväntat plötsligt inträffar? Hur kan dessa problem hanteras av 
trafikledaren? Vilka lösningar kräver då att trafikledaren använder 
manuell exekvering och vilka kan hanteras genom omplanering i 
den dynamiska grafen? En inte ovanlig plötslig händelse är att ett 
fel inträffar efter att ett tåg passerat en spårledningsskarv 
(beläggningen finns kvar trots att tåget lämnat spårledningen, 
alternativt att rester av låsta tågvägar lämnats kvar [stlv 85]). Det 
innebär att en magasinerad tågväg – där felet finns – inte kan låsas 
av ställverket. Tågförare måste då få tillstånd att köra tåg mot stopp 
och styråtgärderna måste exekveras manuellt av trafikledaren till 
dess felet är åtgärdat.  
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3.3 Exekveraren – att styra genom att exekvera på 
 tekniknivå 
 
Det finns i huvudsak två sätt att exekvera styråtgärder:  

• Med hjälp av en automatisk funktion som förbereder och testar 
anläggningen samt lägger den planlagda tågvägen.   
Den ”automatiska  exekveraren” följer slaviskt den av 
trafikledaren fastställda planen när det gäller tågs spåranvändning 
och ordningsföljd. Dessutom begär den tågväg för så kort sträcka 
som möjligt utan att störa tågets optimala framförande.   
(Anm. I planeringsskedet testas tågvägar mot förutsedda planerade 
förutsättningar. I exekveringsskedet görs testet mot aktuella förut-
sättningar.)  

• En trafikledare förbereder, testar och lägger tågväg manuellt, som 
ett led i undantagshanteringen vid felfunktioner i anläggningen. 
Framför allt görs detta vid säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter som 
att köra tåg mot stopp.  

 
Begreppet ”automat” betyder ofta inom tågtrafikstyrning en funktion som utifrån 
statiska och dynamiska kriterier avgör vilka styråtgärder som skall utföras och 
sedan – i samma sekvens – utför dessa. En automat kan ibland förändra tågs 
ordningsföljd och ibland tågs spåranvändning. Vad automaten skall göra väljs av 
trafikledaren ur ett antal färdiga alternativ och vilka styråtgärder som sedan utförs 
kan påverkas av vid vilken tidpunkt tåg passerar triggpunkter i form av 
ankomstspårledningar. ”Beslut” och ”exekvering” sker som regel i en och samma 
sekvens. Det här gör att automater sällan är praktiska att använda vid störningar då 
situationen kan förändras snabbt och information om processen – framför allt om 
tidsaspekter – ofta saknas eller är osäker.  
 
Den ”automatiska exekveraren” är ingen automat  
Den är en automatisk funktion som förbereder och testar anläggningen samt lägger 
tågväg helt – utan undantag – enligt den aktuella planen. Den påverkar inte den 
ordningsföljd tågen går, vilka spår tåg skall använda och inte heller den 
ordningsföljd tåg får använda spår. Vid vilken tidpunkt tågväg skall förberedas och 
testas respektive begäras påverkas av tågens position och hastighet. Den 
automatiska exekveraren lägger tågväg så att tåg inte i onödan körs in i 
ATP/ATC:s bromskurva. Den begär tågväg så kort sträcka som möjligt för att 
minimera behov av att utlösa tågväg när något plötsligt inträffar.  
 
Den automatiska funktionen för att förbereda och testa anläggningen samt lägga 
tågväg – ”den automatiska exekveraren” – kan arbeta på följande sätt: 
 
Den förbereder och testar anläggningen för den planerade tågvägen genom att i så 
god tid som möjligt lägga växlar och spårspärrar i ”rätt” läge. Därigenom är det 
förberett för att lägga denna tågväg. För ställverket att låsa tågväg går då snabbt 
eftersom inga växlar behöver läggas om. En fördel med att förbereda och testa är 
att man kan få tid att planera om i de fall då t.ex. växlar inte fungerar. Den begär 
den förberedda och testade tågvägen så att tåget garanterat får rätt signalbild 
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utifrån de restriktioner som finns på grund av trafiksituationen. Den låsta tågvägen 
bör hållas så kort som möjligt för att minimera behov av utlösning av tågväg då 
förutsättningarna snabbt förändras. I många fall är trafikläget sådant att 
växelomläggning måste ske direkt efter det att tågvägen för föregående tåg löst ut 
och omedelbart före låsning av tågväg för aktuellt tåg. I de fallen hinner man inte 
testa något utan det är den lokala magasineringsfunktionen som sköter 
växelomläggning så snabbt som möjligt.  
 
Den stoppas när det blir fel på ett tåg som befinner sig på den linje där den skall 
lägga tågväg. Dvs. den hindras från att begära tågväg ut på den linjen. Det 
förutsätter naturligtvis att systemet får veta att det blivit fel på tåget framför, t ex. 
att tåget stannat oplanerat. Den varnar trafikledaren om det i planen finns en 
konflikt på den sträcka som inom kort står i tur att få en begäran om tågväg. Den 
ändrar inte planen överhuvudtaget. Den påverkar alltså inte tågs ordningsföljd eller 
spåranvändning. Den förbereder, testar anläggningen och lägger tågväg som 
planen föreskriver. Är planen dåligt anpassad till de förutsättningar som gäller 
leder det till att tåg får vänta på tågväg. En dålig plan leder till att resurser utnyttjas 
dåligt. Den leder inte till att trafikledaren är tvingad att ägna tid åt att försöka 
förstå hur tågen kommer att gå. De kommer alltid att gå i den ordning och på de 
spår trafikledaren planerat, om än inte alltid exakt vid den tidpunkt som var 
planerat.  
 
Lokal magasinering  
Används när den signalsträcka som står i tur att få begäran om tågväg, är belagd av 
t.ex. ett annat tåg. Lokal magasinering innebär att begäran om att lägga tågväg 
lagras lokalt i ställverket och gör att ställverket kan exekvera låsning av den 
begärda magasinerade tågvägen omedelbart då signalsträckan, där magasineringen 
ligger, blir ledig. Lokal magasinering är en teknik för att förbereda för att låsa 
tågväg och behövs för att eliminera fördröjningar bl.a. på grund av långa 
transmissionstider. Lokal magasinering bör endast användas för att undvika att 
tappa tid vid låsning av tågväg. Lokal magasinering bör inte göras för 
signalsträcka där föregående tågväg är låst men ännu inte har blivit belagd. 
Motiven är att lokal magasinering annars kan skapa problem vid störningar. 
Trafikledaren kan få svårare att genomskåda vilka styråtgärder systemet kommer 
att utföra.  
 
Undantagshantering 
Rollen ”manuell exekverare” utförs av en trafikledare som verkställer 
trafikstyrning när den aktuella planen inte kan exekveras av den automatiska 
exekveraren. Detta kan inträffa i ett antal olika situationer,   
t ex:  

• När signalsäkerhetssystemet är ur funktion (spårledningsfel, 
signalfel, etc.) på en sträcka och tåg måste ”köras mot stopp” och 
vid vissa andra felfunktioner i anläggningen 

• När t.ex. en lokskada inträffat på en sträcka och ersättninglok måste 
”köras mot stopp” 

• Då tågväg måste utlösas. Det görs då manuellt  
• Då planen av någon anledning behöver ändras och trafikledaren 

bedömer att det är mer effektivt att själv lägga tågväg manuellt och 
att i efterhand anpassa planen för automatisk exekvering  
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Att trafikledaren exekverar, dvs. styr på tekniknivå, innebär bl.a. att hon kan:  

• Manövrera anläggningen genom att via teckenkommandon eller 
pekdon sänder styrorder till tågledningssystemet  

• Förbereda och testa anläggningen före läggning av tågväg  
• Lägga tågväg  
• Utlösa låst tågväg  
• Återta lokalt magasinerad tågväg  
• Överrida vad den ”automatiska exekveraren” skulle ha gjort 

(förberett anläggningen, begärt tågväg och eventuellt lokalt 
magasinerat tågväg enligt planen) för ett visst tåg, genom att 
exekvera kommandon manuellt. Den automatiska exekveraren 
stoppas för det tåg där tågväg läggs manuellt av trafikledaren. (Den 
automatiska exekveraren måste sedan manuellt sättas i driftläge för 
detta tåg?)  

• Lägga om växel manuellt och liknande ”manövrer”, t.ex. för att 
manuellt förbereda för att lägga tågväg  

• Lägga ur lokala automater efter att transmissionsfel gjort att de 
automatiskt lagts i läge automatdrift. En funktion för att underlätta 
detta behövs.  

• Hantera banarbeten genom att kommunicera med tillsyningsman 
och bland annat spärra spåravsnitt  

• Utföra andra säkerhetsrelaterade åtgärder som t ex att köra/leda tåg 
mot/förbi stopp genom att kommunicera med tågförare  

 
En uppgift som löper parallellt med manuell exekvering är att dokumentera 
säkerhetsrelaterade beslut och åtgärder, samt en del övrig information. Manuell 
exekvering innebär att möjligheten till dagens styrning finns kvar. Trafikledaren 
som den manuelle exekveraren ger styrorder via tågledningssystemet, vilket kan gå 
till på i princip samma sätt som med hjälp av dagens tågledningssystem. I avsnittet 
om operatörsgränssnitt beskrivs exempel på hur manövrer kan utföras i den 
”förenklade spårplanen” som är en del av förslaget till nytt användargränssnitt.  
 
 

3.4  Innehåll i lösningsförslaget 
 
I detta avsnitt ska vi gå igenom ett antal olika delar av förslaget, i avsikt att 
förklara vad syftet är med delarna, dvs. vad vi vill uppnå, samt en kort beskrivning 
för hur förslagen i princip kan realiseras. 
 

3.4.1 Ge stöd för att hantera störningar 
Ett av de viktigaste målen för det nya sättet att styra är ge ett förbättrat stöd när det 
som bäst behövs, dvs. vid störningar – särskilt vid stora störningar – och andra 
komplexa beslutssituationer. Det finns fem grundläggande typer av korrigerande 
åtgärder vid störningshantering. Vad man vill åstadkomma med dessa åtgärder är 
att:  

• säkra processen, vilket kan ske genom att: 
 stoppa processen  
 stabilisera processen  
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 neutralisera effekterna av störningen  
• blockera vägar där störningar sprider sig  
• mildra konsekvenser  
• eliminera störningskällan  
• städa upp bland kvarvarande effekter  

 
Oftast handlar det i praktiken om serier av korrigerande åtgärder: säkra, 
diagnostisera, eliminera och åtgärda följdeffekter. Arbetet beskrivs ofta som en 
logisk tidsordnad sekvens, men de kognitiva uppgifterna, dvs. analys och beslut 
om åtgärder, samt själva utförandet av åtgärderna, ofta blandas tidsmässigt och 
itereras/upprepas. Operatören måste ideligen försäkra sig om, genom ständigt 
pågående analyser, att hon fokuserar på rätt huvuduppgift, vilken snabbt kan 
skifta.  
 

3.4.2 Optimera hela systemet – inklusive människan som styr 
Låt människan hålla full koncentration på det hon är bäst på 
En fördel med detta koncept är att människan inte behöver belasta sin begränsade 
kognitiva kapacitet med att försöka räkna ut vilka styråtgärder systemet kommer 
att utföra. Det vet hon redan, eftersom hon själv har planerat vad som skall göras 
och alla förändringar av den planen måste godkännas av henne. Hon arbetar i en 
för henne mycket känd situation och har hunnit bygga upp effektiva mentala 
modeller av hur systemen fungerar. Det underlättas av att automatiska funktioner 
är enkla och förutsägbara. Hon kan helt koncentrera sig på att förstå hur de 
förändrade förutsättningarna påverkar möjligheterna att framföra tåg på önskat sätt 
och försöka finna optimala lösningar i form av en ny aktuell plan. Människans 
förmågor används till det som människor är unikt bäst på – att skapa ordning i ett 
komplext ”kaos” genom att bedöma värdet av osäker information. Just det som är 
svårt eller omöjligt att automatisera på ett sätt som fungerar i praktiken under 
operativ drift.  
 

Sätt automatiska funktioner att göra vad de är bäst lämpade för 
Automater kan arbeta kontinuerligt utan avbrott och utan att förlora i uppmärk-
samhet. Fördelar med automater är bl. a. att de kan:  

• kontinuerligt vara aktiva och bevaka väldefinierade tillstånd 
• utföra rutinuppgifter kontinuerligt med konstant precision 
• utföra komplexa beräkningar och simuleringar snabbt och korrekt 
• ta hänsyn till ett stort antal relevanta faktorer 
• producera resultat med hög precision 
• göra exakt det som de fått order om, utan risk för avvikelser 
• inte göra något som de inte fått order om 
• beräkna förslag till lösningar 

 
I dagens tekniska lösningar försöker flera olika typer av automatiska funktioner 
lösa samma problem på sitt eget sätt, vilket leder till svårigheter att med säkerhet 
genomskåda vad som kommer att ske vid ett visst tillfälle. 
 
Man bör hålla nere antalet automatiska funktioner, för att inte bygga upp komplexa 
system, och se till att man har endast en automatisk funktion för varje problem. 
Automatiska funktioner bör i så hög grad som möjligt lokaliseras till den 
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planerande/beslutande nivån och inte tillåtas att förändra förutsättningarna för 
planeringsbeslut som rör tågs spåranvändning eller ordningsföljd.  
 

3.4.3 All kapacitet till arbetets huvuduppgift  
Trafikledarens tankekraft ska kunna koncentreras på arbetets huvuduppgifter: att 
planera tågtrafiken optimalt samt att se till att planen genomförs, dvs. att tågen går 
enligt den just då aktuella planen. Som beskrivits i den projektrapporten 
Grundläggande teorier och utgångspunkter har människans kognitiva förmåga 
mycket begränsad kapacitet när man är koncentrerad på att analysera ett problem 
som man inte har en ”automatisk” lösning på. Då man arbetar på denna höga 
kognitiva nivå bör man få vara ostörd av andra kognitivt krävande aktiviteter.På en 
låg, ”automatiserad” nivå, har man förutsatt att man är mycket van vid vad som 
sker en mycket hög parallellkapacitet. Man kan hantera en stor mängd komplexa 
processer samtidigt utan ansträngning. 
 

3.4.4 Ge full kontroll över vad ”systemet” kommer att göra 
Människan, här trafikledaren, måste alltid vara helt säker på vad systemet kommer 
att exekvera, dvs. var tågen kommer att gå och i vilken ordning. Dessutom bör hon 
vara helt säker på att tågen inte passerar specificerade målpunkter före den tid hon 
planerat. Principerna för automatiska funktioner ska vara så enkla och robusta att 
man aldrig ska behöva vara osäker på vad systemet gör eller kommer att göra. Av 
den anledningen måste automatiska funktioner som ger stöd vid styrning av 
tågtrafikprocessen vara förutsägbara. Det ska vara självklart, uppenbart och 
dessutom fullt synligt i gränssnittet vilka styråtgärder som kommer att utföras. För 
att uppnå detta använder vi konceptet att funktionellt separera planering från 
exekvering. Beslut om vad som skall hända – på vilka spår tåg skall gå och i vilken 
ordning – skiljs i tid och funktion från utförandet av styråtgärder på exekverarnivå.  
 

3.4.5 Minska systemets komplexitet  
Man bör så långt det går sträva efter att minska det styrda trafiksystemets 
komplexitet. En aspekt på detta är att försöka skapa mer enhetliga egenskaper hos 
systemets olika delar. Idag har infrastrukturen, ställverken och övriga delar av 
signalsystemet ofta individuella egenskaper som man måste känna till i detalj för 
att kunna utnyttja alla frihetsgrader i planerings- och styrarbetet. Att sträva efter ett 
mer begränsat antal ”typmodeller” skulle underlätta inlärning och mänsklig 
styrning. Särskilt stor betydelse har detta i komplicerade situationer med stark 
tidspress på trafikledaren. Dvs. de situationer som är idag är svårast att hantera.  
 
Alla automatiska funktioner och komponenter tillför komplexitet på minst tre sätt:  

• i sig, genom sin existens i systemet, mängden ökar och därmed blir 
det totala interaktionsmönstret mer komplicerat, 

• som potentiell felfunktion, alla funktioner bär inom sig en risk för 
att fungera på ett annat sätt än det som de designats och 
konstruerats för, 

• genom att de autonomt utifrån givna kriterier förändrar förutsätt-
ningarna för processens förlopp och därmed för andra aktörers 
interaktion, för andra automatiska funktioner, för operatören och för 
systemet som helhet. 
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Åt de två första punkterna finns inte mycket mer att göra än att hålla antalet nere. 
Den sista däremot kan hanteras på olika sätt.  
 
En vanlig strategi är att suboptimera genom att utforma automater framför allt 
utifrån den delfunktion man vill åstadkomma. Det resulterar i system som är 
onödigt komplexa att hantera för den människa som har ansvaret för att helheten 
fungerar när något går snett. Vi vill därför presentera några koncept för att minska 
den dynamiska komplexiteten hos helheten men ändå behålla fördelarna med 
automatiska funktioner. (En del av texten nedan är en upprepning av vad som sagts 
tidigare, men det är viktigt att presentera förslagen tillsammans, även om en del 
redan sagts) 
 

3.4.6 Utnyttja komplexa funktioner för att ge förslag och beslutsstöd 
Vi vill skapa ett system som innehåller enkla förutsägbara automatiska funktioner 
kombinerat med effektiva beslutsstöd som stödjer planerarens optimerande arbete. 
Processen att ta fram en optimal plan är komplex och stödfunktionerna kan tillåtas 
vara komplexa och utföras med stöd av avancerade algoritmer som är svåra att 
genomskåda, förstå och förutsäga utfallet av. Planeringsprocessen bör dock alltid 
avslutas med att människan/trafikledaren beslutar vad som skall gälla som aktuell 
plan (spåranvändning, ordningsföljd, tidtabell). Det kan ske genom att hon fattar 
beslut helt på egen hand utifrån tillgänglig information om gränserna för vad som 
är möjligt att genomföra eller tar hjälp av ett beslutsstödssystem. Vilka 
beslutsstödjande funktioner som nu bör implementeras och hur dessa skall 
integreras i gränssnittet utreds i CATD-projektet.  
 

3.4.7 De nya principerna för automater  
De funktioner i dagens automater som ”fattar beslut” separeras från de 
”exekverande” funktionerna och lyfts upp till funktioner i systemet för beslutsstöd, 
vilka i sin tur integreras i gränssnittet. Med god precision i beräknade gångtider 
samt tidig upptäckt av avvikelser från plan kan planeringsbeslut om ändrad 
tågföring tas tidigare, eller snarare anpassat till de tidskrav som gäller. 
Trafikledaren behöver inte vänta för att se vad automater beslutar, utifrån de 
villkor hon satt. Vi försöker separera ”logik och beslut” från exekvering, genom att 
vi har:  

• beslutsstödjande funktioner i det gränssnitt som används under 
omplaneringsfasen  

• automatiska funktioner vilka inte tillåts ändra i planen under exekverings-
fasen  

 
De automatiska funktionerna skall visa i förväg i gränssnittet att de kommer att 
göra vad trafikledaren planerat. Trafikledaren kan på så sätt kontinuerligt övervaka 
styråtgärder innan de utförs. Hon kan då kontrollera att hon tänkt rätt och att ”den 
automatiska exekveraren” fungerar som den skall. De automatiska funktionerna är 
inte ”automater” som dynamiskt förändrar förutsättningarna för planering och 
styrning. Den automatiska exekveraren kan då förutsättningarna förändrats (om 
inga nya konflikter uppstått innan tågväg skall begäras och därefter av ställverket 
låsas och om trafikledaren samtidigt inte uppmärksammat de förändrade 
förutsättningarna) genomföra en föråldrad men inte formellt upphävd plan, men 
den automatiska exekveraren ändrar inte styråtgärder beroende på hur tåg körs.  
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3.4.8 Anpassa automatiska funktioner till trafikledares sätt att arbeta och 
till att störningar inträffar 

Separera logik och beslut från exekvering 
De automatiska funktioner som påverkar tågens ordningsföljd och spåranvändning 
skall användas under omplaneringsfasen – inte under exekveringen. Automatiska 
funktioner kan bygga på av systemet kända villkor och användas för att göra 
trafikledaren uppmärksam på vad som är möjligt att genomföra. Exempel är att 
beräkna och visa ett tågs kortast möjliga gångtid om ingen hänsyn tas till övrig 
trafik. Exekvering kan under normala förutsättningar genomföras av automatiska 
funktioner som genomför den beslutade planen genom att lägga tågvägar.  
 
Det är en fördel om trafikledaren har möjlighet att granska den ”automatiska 
exekverarens” åtgärder innan de utförs. Vi strävar efter att separera ”logik och 
beslut” från exekvering i den interna strukturen av automatiska funktioner och i 
arkitekturen av systemet. På detta sätt kan vi placera människan, trafikledaren i 
den ”loop” av datainhämtning, beslut och åtgärder, vilken kan förändra villkoren 
för senare planeringsbeslut. Särskilt viktigt är det när det gäller de åtgärder som 
påverkar tågs spåranvändning och ordningsföljd. Därmed får trafikledaren 
möjlighet att ständigt vara medveten om vilka styråtgärder som systemet kommer 
att utföra samt vilka förutsättningar som gäller för efterföljande beslut.  
 

Låt den ”automatiska exekveraren” utföra rutinjobbet  
De automatiska funktionerna exekverar den av trafikledaren fastställda planen, så 
länge det sker i enlighet med denna plan och i överensstämmelse med satta 
kriterier och restriktioner. Dvs. ”den automatiska exekveraren” avgör exakt när 
styråtgärderna utförs. Planen bestämmer vilka styråtgärder som skall utföras 
grundat på vilka spår tåg får använda och i vilken ordning de får använda dem.  
 

Inför övervakning av den ”automatiska exekveraren”  
Det bör införas automatiska funktioner som – utifrån fastställda kriterier – 
omedelbart varnar trafikledaren och uppmanar henne att stoppa den automatiska 
exekveraren.  
 
Exempel 1: En lokskada uppstår plötsligt på ett tåg på andra blocksträckan på en 
linje med flera blocksträckor. Normalt ges körbesked i utfartsblocksignal för 
efterföljande tåg så snart föregående tåg lämnat blocksträckan och utfartstågväg är 
låst. (anm. tågvägsbegreppet är inte tillämpligt på linjen; tågvägar kan låsas endast 
inom stationer). För att hindra att utfartsblocksignal automatiskt (på grund av 
magasinering eller att den automatiska exekveraren försöker lägga tågväg ut från 
station) ställs till kör på den linje där det skadade loket finns, så bör en automatisk 
funktion omedelbart föreslå trafikledaren att stoppa exekveringen av 
tågvägsläggning på stationen, för det efterföljande tåget. Detta förutsätter att 
systemet kan detektera att tåget gjort ett oplanerat stopp eller att det går med 
kraftigt reducerad hastighet på linjen. Alternativt att föraren – kanske med hjälp av 
halvautomatiserade funktioner – meddelar trafikledaren vad som hänt.  
 
Exempel 2: Ett tåg körs så att det avviker från planen och anländer för sent till en 
målpunkt. Planen ligger då fortfarande fast och information om denna avvikelse 



38 

visas i den dynamiska grafen. Trafikledaren kan anpassa planen till de nya 
förutsättningarna genom att planera om. Om detta inte görs kommer ändå den 
aktuella planen att exekveras. Då konflikter finns i planen för den blocksträcka 
(signalsträcka) där tågväg skall läggas, då varnas trafikledaren och får möjlighet 
att ändra spåranvändning eller tågordning. Om trafikledaren då inte planerar om 
läggs tågväg enligt den spåranvändning och tågordning som planen specificerar. 
Planen gäller även då tåg framförs så att tidsskillnader gentemot den aktuella 
tidtabellen uppstår.  
 

Gör det enkelt att förutsäga effekten av automatiska funktioner  
Gör automatiska funktioner som är enkla att förutsäga vad de kommer att utföra 
även vid störningar. Se till att trafikledaren alltid är helt säker på vilka styråtgärder 
som systemet kommer att utföra, även vid störningar då förutsättningarna ständigt 
och snabbt kan förändras.  
 

Använd gärna komplexa funktioner i beslutsstödet  
Andra typer av automatiska funktioner och beslutsstöd – än de som beslutar och 
exekverar samtidigt – kan tillåtas vara komplexa utan att äventyra trafikledarens 
kontroll över vilka styråtgärder som kommer att exekveras. De kan mycket väl 
bygga på algoritmer som är svåra att genomskåda, så länge resultatet presenteras 
som förslag för trafikledaren som har att utvärdera och godkänna eller avslå 
förslaget innan det eventuellt blir en del av den aktuella planen.  
 
Beslutsstödet skall bygga på en modell av infrastrukturen och signalsäkerhets-
systemet. Vid utvärdering av en nyskapad tidtabell efter omplanering skall hänsyn 
tas till signalsäkerhetssystemets funktionalitet i kombination med ATC-systemets 
hantering av restriktioner i signalbesked till lokföraren. Optimering ska ske i 
detalj, så att tidsfördröjningar som påverkar signalbesked till tåg ska utgöra en del 
av underlaget för beslut om omplanerad tidtabell inklusive spåranvändning och 
ordningsföljd. Det innebär att tidtabellen med säkerhet ska fungera att köra efter – 
just nu, på den här sträckan, med det här tåget. Föraren bör få besked om 
ankomsttid och målhastighet till väldefinierade ”målpunkter” som är anpassade till 
signalsäkerhetssystemet och ATP/ATC, så att föraren kan undvika oönskade 
restriktioner i signalbeskeden: ”Kommer du för tidigt blir du sen.”  
 
En kommunikationslänk mellan tåg och ledningscentral ska automatiskt (eller via 
ett kommando) förmedla nödvändiga data med tillräcklig precision. Till 
driftledningscentralen behövs speciellt tågets position och hastighet med 
tillräckligt täta intervall. Till tågen behöver man överföra en uppdaterad trafikplan, 
inklusive sådana förändrade data som kan påverka körningen. Enkla exempel på 
funktioner som ger stöd vid omplanering kan vara:  

• Avvikelse (tidsskillnad) från ursprunglig tidtabell visas till exempel 
som en ”skugga” intill tidtabellinjen för den aktuella planen för 
varje tåg. Blir avvikelsen större än några minuter (måste 
specificeras) bör skuggan begränsas och kodas så att det syns att 
avvikelsen är större än x minuter. Avvikelsens storlek visas då som 
ett siffervärde vid tågsymbolen samt vid den nod där tidtabellinjen 
lämnar området. Blir skuggorna för stora tappar de sin mening och 
täcker en alltför stor yta i grafen.  
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• När omplanering sker via interaktion i grafen i gränssnittet kan 
kortast möjliga gångtid på en stationssträcka utgöra gräns för hur 
mycket man kan ”luta” tidtabellinjen för aktuell omplanerad 
tidtabell.  

• Liknande enkla logiska funktioner som utgår från de restriktioner 
som är kända av beslutsstödet kan integreras i användargränssnittet.  

 
Exempel på enkla funktioner som ger stöd vid styrning via den förenklade 
spårplanen kan vara:  

• När tågväg skall läggas från signal till signal, ges en återkoppling 
på vad systemet ”uppfattat” genom att ett ”gummiband” fäster vid 
den första blocksträckan (signalsträcka) man klickat på och 
försvinner när man klickat på nästa. Det senare som en återkoppling 
av att tågväg är ”begärd”, vilket även bör visas i en avvikande färg. 
När slutligen tågvägen är låst får den ”tågvägsfärg”. Att de 
signalsträckor man klickar på ändrar färg är ett annat exempel på 
återkoppling  

• När tågväg läggs (begäran om låst tågväg sänds till ställverket) 
genom att utgå från slutpunkten på en redan låst tågväg, kan 
riktningen på tågväg bara bli densamma som den man utgår ifrån.  

 

Trafikledaren ska fastställa ändringar i planen  
Då automatiska ”beslut” fattas under planeringsskedet måste trafikledaren vara 
inkopplad i loopen innan åtgärderna verkställs.  
Då avvikelser från planen gör omplanering nödvändig, måste trafikledaren 
fastställa en ny plan innan den automatiska funktionen tillåts verkställa, dvs. 
exekvera styråtgärderna. Beslutsstödjande funktioner införs så att:  

• Trafikledaren skall godkänna alla förslag på förändringar i 
spåranvändning 

• Trafikledaren skall godkänna alla förslag som medför ändrad 
ordningsföljd för tågen 

• Trafikledaren skall godkänna alla förslag som medför ändrad 
”tidigast tillåtna tidpunkt för passage av målpunkt”  

• Trafikledaren skall godkänna alla förslag som medför ändrad 
uppehållstid på station  

 
Avvikelser i hur tågen körs i förhållande till den i planen fastställda tidtabellen – 
vilka inte leder till ovanstående krav på förändringar – innebär att planen 
fortfarande kan genomföras som den är, med avseende på tågs ordningsföljd och 
spåranvändning. I undantagsfall (t.ex. vid transmissionsfel) kan automatiserade 
”beslut” och exekvering båda ingå i en och samma automatiska funktion, så som 
lokala automater fungerar idag.  
 

Konstruera en automatisk funktion som lägger tågväg enligt plan 
En ”automatisk exekverare” som lägger tågväg enligt av trafikledaren fastställd 
plan tilldelas varje tåg. Den associeras till tågets identitet. Funktionen måste 
uppfylla två viktiga mål samtidigt: att lägga tågväg så att inga onödiga 
restriktioner möter tåget, samt att begära tågväg så kort sträcka som möjligt för att 
behålla utrymme för omplanering.  
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Konstruera en automatisk funktion som förbereder och testar anläggningen i 
tågets väg  
Som en option kan den ”automatiska exekveraren” förbereda läggning av tågväg 
genom att förbereda och testa anläggningen för tågets planerade väg i så god tid 
som möjligt. Vi inför begreppet och funktionen förberedd och testad väg för tåget, 
vilket innebär att infrastrukturen, framför allt växlar och spårspärrar förbereds och 
testas genom att ställas i läge för nästa begärda tågväg i så god tid som 
trafiksituationen tillåter. Dvs. man kontrollerar att planen kommer att kunna 
genomföras just nu och minskar risken för att behöva nödutlösa en tågväg om 
resten av planen inte går att genomföra på grund av en växel ur kontroll. Den stora 
fördelen med att förbereda och testa en tågväg är att trafikledaren får, utifrån 
trafiksituationen, längsta möjliga tid på sig att lösa problem som kan uppstå när 
tekniken i infrastrukturen krånglar. En bieffekt är att själva låsningen av tågväg går 
snabbare i många fall, eftersom ställverket inte behöver vänta medan växlar läggs 
om.  
 

3.4.9 Den automatiska exekveringen: utförandet av planen 
Exekveringen görs alltså av ”den automatiska exekveraren” som inte självständigt 
tillåts förändra förutsättningarna för styrning med avseende på tågens spår-
användning och ordningsföljd. Trafikledaren fastställer alltid viktiga förändringar 
som spåranvändning och tågens ordningsföljd, dvs. var möten och förbigångar 
skall ske; var tåg skall ställas; var tåg skall vändas etc. Det som ska exekveras är 
den aktuella planen: spåranvändning inklusive tågordning, kortast tillåtna uppe-
hållstider samt tidigast tillåtna avgångstider i tidtabellen.  
 
”Den automatiska exekveraren” förbereder, testar anläggningen och lägger tågväg 
helt efter den aktuella planen för spåranvändning, fullständigt oberoende av hur 
tågen framförs. ”Den automatiska exekveraren” för varje tåg måste alltså innehålla 
en funktion som säkrar att tågs ordningsföljd inte ändras och att resurser (spår) 
används av tåg i den ordningsföljd som planen anger. Eftersom planen är 
dynamisk och förändras kontinuerligt allteftersom tågen körs, behövs en funktion 
som ser till att tågspår inte används på ett sätt som skapar konflikter. Metoden är 
att säkra att tågen använder spår i den ordningsföljd som är specificerad i 
planen. När tåg framförs på ett sätt så att den planerade ordningsföljden inte 
längre är eller ser ut att vara optimal, då finns två alternativ:  

• att den ursprungliga planen/ordningsföljden exekveras,  
• att ordningsföljden och spåranvändningen planeras om så att lösningen blir 

optimal och sedan exekveras.  
 
Exekveringens innebörd blir då enkel: ”utför planen”. Den funktionen kan 
automatiseras, men den blir ingen ”automat” som kan förändra tågföringen utifrån 
hur tågen körs. Exekveringen sker i två steg: 

• Förberedelse och testning: växlar och spårskydd ställs i ”rätt” läge 
för att lägga tågväg. Tågvägen blir ”förberedd och testad”.  

• Läggning av tågväg. Begäran om tågväg sänds till ställverket som 
låser den om alla villkor för detta är uppfyllda.  

 

3.5  Förutsättningar för införande 
 



 

41 

Det finns ett antal olika förutsättningar som måste skapas för att konceptet ”styra 
genom att planera om i realtid” skall fungera fullt ut. Några viktiga sådana är:  

• Signalsäkerhetssystemet måste fungera för de sträckor som skall 
styras för att tågväg skall kunna förberedas, testas och läggas med 
en automatisk exekveringsfunktion.  

• Vid förseningar när tåg avviker från ursprunglig tidtabell och i de 
fall växelfel upptäcks i tid kan konceptet ”styra genom att planera” 
fortfarande användas. 

• Vid signalfel (spårledningsfel, lampfel, ställverksfel, transmissions-
fel (stillbild) etc.) måste styrningen ske på annat sätt, till exempel 
som idag via muntlig kommunikation med förare och avspärrning 
av stationssträcka (”köra tåg mot stopp”).  

• (Kvar att utreda: hur kan trafikledare enkelt hantera övergången 
mellan å ena sidan att ”styra genom att planera” med interaktion via 
grafen och å andra sidan att ”styra manuellt” med interaktion i 
spårplanen eller på annat sätt.)  

 

Gångtidsberäkningar 
Beräkningar av gångtider bör ha hög precision. När tåget närmar sig en 
”målpunkt” krävs minst den precision ATC har idag för att tågföringen skall 
utnyttja befintliga resurser någorlunda effektivt. Beräkningen (simuleringen) av 
gångtider bör bygga på detaljerade modeller med aktuella och ”trimmade” 
parametrar. Det måste vara praktiskt möjligt för föraren att framföra tåget enligt, 
eller mycket nära, den plan som har de beräknade gångtiderna som grund. Förare 
bör även få en omedelbar återkoppling om tåget avviker från denna plan. Sannolikt 
behöver de gångtider och tidtabeller som trafikledaren använder, för att fatta beslut 
i realtid om omplanering, modifieras utifrån erfarenheter av praktisk drift.  
 
Ett problem med konceptet ”styra genom att omplanera i realtid” är att om 
resultaten från beräkningarna av gångtid är konservativa, uppstår lägen där tågens 
möjligheter att köra optimalt utifrån aktuella förhållanden inte utnyttjas fullt ut. 
Omvänt kan det visa sig att planen inte kan hållas, dvs. tåget kan inte köra så 
snabbt som planerat, på grund av brister i beräkningen. I båda fallen kan det krävas 
omplanering för en optimal tågföring. För att möjliggöra en optimal anpassning till 
förändrade förutsättningar krävs alltså ytterligare informationsutbyte i realtid 
mellan förare och trafikledare. Ett exempel är att förare bör ha möjlighet att 
meddela trafikledaren att de förhållanden som beräkningen av gångtid bygger på 
inte stämmer med de verkliga.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att konceptet bygger på ett aktivt deltagande, och 
samverkan, av förare och trafikledare för att skapa goda prognoser och planer. 
Arbetets fokus, för både förare och trafikledare, förflyttas från att hantera 
uppkomna avvikelser i tågföringen till att arbeta förebyggande genom att anpassa 
prognoser och planer till verkliga förhållanden så att avvikelser inte ger upphov till 
onödiga störningar. Tillsammans genomför de den aktuella planen eller modifierar 
den i realtid efter ändrade förutsättningar. Det krävs en gemensam tidbas (klocka) 
för hela tågtrafiksystemet, med precision på sekundnivå  

 
Konceptet bör utvärderas även under de förhållanden som råder idag då det saknas 
stöd för att förmedla ändrade tidtabeller och andra mål till föraren av tåg och stöd 
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för föraren att förmedla ändrade förutsättningar för planering. Frågor att besvara 
kan vara: Hur fungerar konceptet om förarna ofta inte följer den aktuella planen? 
Hur belastande blir de att då ständigt uppdatera planen? Bör alternativa koncept 
utformas?  
 
 

3.6  En preliminär datamodell 
 
Avsikten med att specificera en datamodell för det framtida trafikledningssystemet 
och operatörsgränssnittet är att beskriva informationsbehovet i de olika moduler 
som tidigare diskuterats, samt i det användargränssnitt som ska beskrivas i nästa 
avsnitt. Denna kartläggning är inte slutförd inom ramen för detta projekt, utan en 
del arbete återstår. Inom FTTS-projektet kommer vi främst att fokusera på 
gränssnittets informationsbehov, och övriga delar har eller kommer att kartläggas 
inom andra projekt, t ex OPERA-projektet. Viktiga delar av datamodellen är:  
Användargränssnittet 

• Vilka data behöver gränssnittet försörjas med? 
• Vilka data levererar gränssnittet? 

 
Beslutsstödet 

• Vilka data/signaler behöver funktionerna i beslutsstödet?  
• Vilka data måste beslutsstödet leverera? 

 
Kommunikationen med omgivningen 

• Tågförare, banarbetare, trafikinformatörer, andra trafikledare, 
tågledare, el- och bandriftledning trafikutövare m.fl.   

• Vilka data behövs för att skapa rätt innehåll i den överförda 
informationen?  

 
 

3.7  Kompatibilitet med dagens system 
 
Ett mål är att de system som implementeras för det nya konceptet skall kunna 
användas tillsammans med dagens infrastruktur och signalsäkerhetssystem. Lok 
och andra fordon skall gradvis kunna utrustas med nya funktioner för att stödja 
konceptet, men det bör vara möjligt att inom konceptets ram hantera dessa med 
den utrustning de har idag. Det skall vara möjligt att stegvis införa nya tekniska 
lösningar. Standarder som specificeras inom ERTMS/ETCS måste kunna hanteras. 
Som ett exempel kan nämnas att ett generellt gränssnitt mot system som 
identifierar tågs position måste specificeras. Det skall vara möjligt att ansluta 
positioneringssystem som bygger på olika teknik som spårledningar, GSM/R, 
GPS, balis/odometer samt beräkningar utifrån passage av spårledningsskarv.  
Krav på kompatibilitet med dagens teknik och dagens system har inte systematiskt 
hanterats inom ramen för detta projekt ännu. Sådana krav återstår att bearbeta. 
 

3.7.1 Fortsatt utveckling  
Viktiga frågeställningar att arbeta vidare med: 

• hur påverkas säkerhetsarbetet av det nya sättet att arbeta? 
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• hur kan den dynamiska grafen användas vid ”administrativ 
avspärrning av spår” vid banarbete och vid andra tillfällen? 

• dito vid dokumentation av beslut och åtgärder? 
• hur kan man arbeta då den dynamiska grafen är ur funktion? 
• vilka problem kan uppstå under övergångar mellan att ”styra genom 

att planera” och att ”exekvera manuellt”? 
• hur kan systemet stödja hantering av specialtransporter? Vilka data 

behöver en funktion som ska visa tillåten spåranvändning specifikt 
för varje tåg eller specialtransport? Fri höjd, fri bredd, lastens höjd 
och bredd, spårlängd, etc.  

• hur kan konceptet med t ex planeringsvy med dynamisk graf 
utvecklas för att ge rätt stöd till trafikinformatörer, tågledare, el- 
och bandriftledare, trafikutövare samt för planering för hela landet? 

• hur kan hantering av talkommunikation med bl a tågförare och 
banarbetare integreras?  

• hur kan hantering av information i linjeböcker och stations-
beskrivningar integreras?  

• hur skall interaktionssätt utformas för att stödja effektivt arbetet vid 
omplanering av tågs ordningsföljd, spåranvändning och tidtabell? 

• vilka krav ställs på systemet för att kunna hantera plötsliga, 
oplanerade händelser som förlängt uppehåll, lokskada, krånglande: 
växel/vägskydd/spårspärr/plattformsbom? 

• bör och kan en option läggas till den automatiska exekverarens 
funktionalitet: att hantera tidsstyrning av vägskydd? Kan den 
hantera timing så att vägtrafiken påverkas så lite som möjligt? 
Vilka krav ställer det på interaktion vid omplanering? Dvs. hur 
behöver ett vägskydds funktion påverkas i omplaneringsskedet? 
Hur bör plattformsbommars funktion påverkas under planerings och 
exekveringsfas? 

 
Frågeställningar som rör tidsaspekter samt tidspress på trafikledaren vid beslut och 
åtgärder kan med fördel utredas i en miljö där tågtrafik kan simuleras i realtid. 
Ytterligare arbete krävs för att utreda hur trafikledarnas övriga arbetsuppgifter – 
förutom planering och styrning – kan integreras med det nya arbetssättet och med 
hjälp av ett integrerat användargränssnitt. Ett exempel är hantering av banarbeten 
med spärrning av spår.  
 



44 



 

45 

Användargränssnitt och arbetsplats 

4 Operatörsgränssnittet 

4.1  Inledning 
 

4.1.1 Människa-datorinteraktion och gränssnittsdesign 
Människa-datorinteraktion handlar om att studera hur människor och teknik 
samverkar, speciellt i ett arbetssammanhang, och att utforma datorstöden så att de 
blir användbara, effektiva och säkra. I sådana arbetssituationer där målet inte 
primärt är att hantera en dator, utan datorn är ett verktyg som effektivt ska stödja 
utförandet av de egentliga arbetsuppgifterna, blir utformningen av interaktionen 
både mycket viktig och svår. I sådana sammanhang blir det extra viktigt att noga 
studera de arbetsmoment som tekniken ska stödja, samt att ha med de framtida 
användarna, dvs. de som verkligen är experter på arbetsuppgifterna, under hela 
processen med att utforma, testa och införa den nya tekniken. 
 
För de prototyper till användargränssnitt som vi utvecklat inom detta projekt har vi 
först gjort grundliga observationer, intervjuer och analyser av dagens 
trafikstyrning. Vi har också tillsammans med kunniga personer inom Banverket 
tagit fram visioner och riktlinjer för hur man vill utveckla styrsystem och 
gränssnitt för att de ska anpassas till framtida krav och förhållanden. Därefter har 
ett iterativt arbete genomförts, med att formulera hypoteser för, och testa, nya 
styrprinciper, gränssnitt och beslutsstöd. I detta har vi haft stor hjälp av en 
arbetsgrupp främst bestående av erfarna trafikledare.  
 
En utgångspunkt för vårt arbete med utformning av gränssnittet är att det ska öka 
möjligheterna till styrning på ett optimalt sätt. Som vi tidigare beskrivit finns det 
några grundfunktioner som måste stödjas av gränssnittet. Detta bygger på det 
faktum att för att kunna styra en process måste (minst) fyra förutsättningar 
samtidigt vara uppfyllda. Det måste finnas:  

• Mål, här betyder det de operativa mål som direkt kan omsättas i 
handling.  

• Modeller, här betyder det kunskap om hur processen, styrsystemet 
och andra aktörer i processen fungerar. 

• Observerbarhet, här betyder det de data som måste presenteras för 
att operatören skall kunna skapa sig den information hon behöver, 
om processens historia, nutid och framtid (prognoser), dvs. för att 
veta i vilket tillstånd ”processen befinner sig just nu och vart den är 
på väg”.  

• Styrbarhet, här betyder det vad man måste kunna påverka för att 
man ska kunna styra processen mot målet och kontinuerligt ha full 
kontroll över allt som sker och att de planer man har följs.  

 
Det finns vissa huvudprinciper för hur ett bra och effektivt användargränssnitt bör 
utformas, som vi utgått från. Vi ska kort summera några sådana här. För mer 
utförliga redovisningar av detta hänvisar vi till andra rapporter från projektet.  
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Några gränssnittsproblem vi vill undvika 
 

• Avbrott i tankegången, man bör få vara odelat koncentrerad på de 
viktigaste styruppgifterna och inte störas av att behöva tolka oklar 
information eller interagera med verktygen. 

• Problem med orientering och navigering. Man måste göra hante-
ringen av gränssnittet enkel och självklar och presentationen 
självklar och överskådlig. Koncentrationen ska odelat kunna ligga 
på arbetsuppgiften, att styra verktyget ska vara enkelt, självklart 
och snabbt. 

• Kognitivt "tunnelseende", dvs. svårigheter att beakta information 
som inte syns för tillfället, vilket uppstår om man inte alltid ser all 
nödvändig information samtidigt utan måste plocka fram den. 

• Belastningar på korttidsminnet, vilket uppstår när man inte har 
direkt synlig tillgång till den information som behövs, utan måste 
lagra viss information i arbetsminnet medan man söker annan 
information. Korttidsminnet blir också belastat om informationen i 
gränssnittet inte har en form som gör den direkt tolkningsbar i 
termer av styråtgärder, utan att man först måste bearbeta den i 
huvudet. 

• Onödig kognitiv belastning, vilket innebär att man inte låter 
operatören vara fokuserad på arbetsuppgiften, utan att det finns 
andra krävande uppgifter som konkurrerar om den begränsade 
kognitiva kapaciteten. Detta uppstår t ex om man måste göra 
beräkningar, tolkningar, bedömningar osv. för att förstå situationen. 

• Spatial "virrighet" uppstår när informationen ändrar plats i 
gränssnittet eller inte finns på den plats där man förväntar sig. 
Människan har en stor förmåga att orientera sig i stora 
informationsmängder om den är utformad och presenteras på ett 
korrekt sätt. (se nästa avsnitt)  

• Problem med tids och rumskoordinering av värden. Detta uppstår 
om man har olika datamängder som har olika skala, saknar uppgift 
om vid vilken tidpunkt de var aktuella, var, när och hur de är 
registrerade osv. 

• Problem att identifiera en process status. Många processer kan 
befinna sig i olika status eller moder. Om det inte mycket tydligt 
framgår av presentationen vad som gäller så måsta man skaffa sig 
ytterligare information eller också blir man tveksam. I vissa 
situationer kanske man tvingas fatta beslut på ofullständiga grunder 
eller utan att säkert veta vilka förutsättningar som gäller. Man blir 
då belastad, osäker, stressad och presterar dåligt.  

• Osäkerhet om vad automatiska funktioner kommer att göra i 
situationer som avviker från det vanlig tar uppmärksamhet och 
tankekraft från de verkliga arbetsuppgifterna.  
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• Problem med bristande återkoppling. Användaren ska alltid få 
respons på att det man ville få utfört verkligen blev det och få 
information om vad som håller på att hända samt hur lång tid det 
kommer att ta, samt information om effekterna av vidtagna åtgärder 
m.m. Om man får det känner man sig trygg och säker och man 
bygger lättare upp kunskap (modeller) om hur åtgärder och effekter 
hänger samman. Om man inte får återkoppling blir man osäker och 
långsam, gör om åtgärder för vara säker på att det verkligen blivit 
gjort, stressad av att inte veta vad som håller på att ske och hur 
länge det kommer att ta, får svårare att bygga upp kunskap om hur 
dynamiken i systemet fungerar osv.  

 
Några viktiga huvudprinciper för gränssnittsutformningen  
Detta är inte avsett som en fullständig lista av krav på bra och effektiv 
gränssnittsdesign, utan enbart som ett antal viktigare exempel på de mål med 
designen vi haft i framtagningen av de prototyper som ska beskrivas längre fram i 
rapporten. En mer utförlig kravlista redovisas i en annan projektrapport. 
 

• Designa för skickliga användare. Det är viktigare att den skicklige 
och erfarne trafikledaren får ett optimalt stöd än att gränssnittet är 
lätta att lära. Nybörjare är man kort tid, att gränssnittet bidrar till 
hög prestation för den professionella användaren är viktigare. 

• Gör designen färdig. Gränssnittet ska i alla läget vara omedelbart 
klart för användning. Man ska inte behöva starta några processer, 
öppna, flytta eller skala fönster etc.  

• Integrera informationspresentationen. Alla informationsmängder 
ska utformas som ett integrerat informationssystem, med en design 
som uppfattas som enhetlig.  

• Visa dynamisk information. Den statiska informationen lär man sig 
snabbt att hitta, känna igen och förstå eftersom den inte förändras. 
Den kan därför visas på ett underordnat och ”nedtonat” sätt. Det är 
oftast den dynamiska informationen som är viktigast för att förstå 
dynamiken i systemet, kunna hänga med i vad som sker och håller 
på att hända osv.  

• Visning av dynamisk information ger operatören "koll på läget". 
Informationen ska sättas samman och utformas så att man i alla 
lägen får största möjliga effektivitet i att se vad som håller på att 
ske, status hos alla ingående processer m.m. 

• Visning av dynamisk information underlättar för operatören att lära 
sig att förstå trafikprocessen, så att man är förberedd att hantera 
även sådana situationer som inträffar mycket sällan.  
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• Visa mycket information. Med detta menar vi, av de skäl som 
beskrivits ovan, att man ska visa all den information som man 
behöver för att utföra alla de uppgifter som ingår i det aktuella 
arbetet. Ofta innebär det mycket information, vilket är fallet när det 
gäller tågtrafikstyrning. Forskning och erfarenhet visar att det sällan 
är mängden information som är svår att hantera, förutsatt att 
presentationen är gjord på ett korrekt sätt. Under sådana 
förutsättningar kan människan samtidigt överblicka och hantera 
enormt stora informationsmängder utan problem. Om presentatio-
nen inte är bra gjord kan ett gränssnitt med mycket få 
informationsmängder vara fullständigt oöverskådligt och förvirran-
de. När vi presenterat de gränssnittsprototyper som beskrivs längre 
fram i rapporten har en genomgående reaktion varit: Hur ska man 
kunna hantera gränssnitt som innehåller så mycket information? 
Vårt svar på detta är att man faktiskt redan idag hanterar så 
mycket information, men utan att se det via gränssnittet! Man 
måste då med stor kognitiv ansträngning återskapa den information 
man faktiskt behöver, vilket är svårt både att lära och att utföra. Vi 
menar att genom att visa all den information man faktiskt 
behöver och använder sig av, blir arbetet både enklare att lära 
sig och lättare att utföra. Detta ställer mycket stora krav på en bra 
och genomtänkt design.  

• Disposition av presentationsytan. Mängden av information som ska 
visas gör att det är viktigt att utnyttja den tillgängliga presenta-
tionsytan på ett effektivt och lättöverskådligt sätt. Fasta delar, 
logisk placering m.m. måste specificeras. 

• Visa helhet och detalj samtidigt. Om man inte gör detta måste man 
växla bild och fokus mellan olika presentationsnivåer. Man har då 
också svårt at relatera delen med helheten. Ser man bara en detalj åt 
gången uppstår ”kognitivt tunnelseende”, belastning av arbets-
minnet, problem med orientering och navigation m.m. 

• Ge informationen en tydlig och genomtänkt form. Detta innebär att 
all information ska få en fysik form på presentationsytan. Val av 
font, ikon- och symbolutformning, färgval m.m. ska noga utredas 
och designas. Detta är ett mycket omfattande arbete, och lösnings-
förslagen bör hela tiden testas och utvärderas. 

• Tids och rumskorrelera informationspresentationen. All information 
som är skalrelaterad (tid eller rum) måste presenteras så att man kan 
korrelera de olika informationsskalorna och informationsmängder-
na till varandra. Om man tvingas tolka olika presentationssätt 
uppstår mycket stora kognitiva belastningar. 

• Konsistent informationskodning. Man ska välja en sådan kodning 
av information som uppfattas som naturlig och självklar.  

• Rätt användning av färger. Färger är starka uttrycksmedel och ska 
användas för väldefinierade syften och med måtta. 

• Anpassa pekfunktioner till arbetssituationen. Val mellan mus- och 
tangentbordsstyrning samt växlingar mellan dessa måste göras bra 
för att minska muskelbelastningar och stödja snabbhet i hantering-
en. 
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• Utforma inmatningfunktioner rätt. Olika slags inmatning är 
långsamt och ansträngande, varför det viktigaste är att minimera 
behovet av inmatning av kommandon, data m.m.  

• Avvägningen mellan god läsbarhet och enkel, otvetydig tolkning 
gentemot att skapa utrymme för all information som behöver visas 
samtidigt, måste ägnas stor uppmärksamhet. Det gäller att se varje 
pixel som en begränsad dyrbar resurs och skapa lättolkade 
symboler som tar så lite plats – antal pixel per synvinkelgrad – som 
möjligt.  

 

4.1.2 Vad ska gränssnittet stödja? 
Den gränssnittsprototyp som vi tagit fram avser att stödja tågtrafikledarna i deras 
operativa arbete enligt de nya styrprinciper som beskrivits ovan. Prototyperna är 
idag inte kompletta, utan vissa delar återstår att specificera och utforma. Om man 
jämför figur 1 och figur 2 i kapitel 2 ovan ser man att det finns en viktig skillnad i 
den informationsförsörjning som fjärrtågklarerarna har idag och som 
tågtrafikledarna föreslås ha enligt det nya förslaget. Idag finns en mängd olika 
informationssystem som man behöver och använder sig av i det dagliga operativa 
arbetet. I det nya förslaget har ett av huvudmålen varit att integrera all information 
i ett enhetligt gränssnitt. I det nya gränssnittet ska alltså all nödvändig information 
samlas och designas till en effektiv helhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Gränssnittet i sin omgivning. Gränssnittet stödjer trafikledarnas samlade 
arbetsuppgifter, såväl som planerare som exekverare. 

 
Gränssnittet får all sin information om infrastruktur, tidtabell, trafikplan, spår-
användning, det dynamiska förloppet etc. från den realtidsdatabas som vi 
förutsätter finns och som kontinuerligt håller reda på alla dessa data. 

 
Trafikledarna har i princip hela sitt stöd i arbetet från och via gränssnittet. All 
nödvändig information ska presenteras där, alla styråtgärder ska göras via det. 
Gränssnittet kommunicerar med tågledningssystemet som verkställer de styr-
åtgärder m.m. som levereras från trafikledare och automatiska funktioner. 
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4.1.3 Avgränsningar 
Det gränssnitt, som vi nu utvecklat en prototyp för, innehåller de centrala delarna 
av det tänkta framtida gränssnittet. Vi har emellertid inte hunnit med att inkludera 
allt som kommer att behövas, utan vissa saker är ännu inte färdigutformade. Det 
som ännu inte är infört i prototyper är t.ex. stöd för: talkommunikation, 
dokumentation och kontroll av säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter som att hantera 
banarbeten och leda tåg förbi stopp, informationsutbyte mellan angränsande 
områden.  
 

4.1.4 Tester och utvärdering 
De tester som genomförts hittills är relativt begränsade, varför vi inte kan uttala 
oss om nytta och effektivitet med någon större säkerhet. Betydligt mer tester och 
utvärdering ska göras innan man kan bygga en tekniks utveckling av operativa 
system på prototyperna. Tester som gjorts hittills har dels varit mer teoretiska 
resonemang om hur de successivt framväxande förslagen kan tänkas stödja 
styrarbetet och uppfylla de mål som satts upp, dels genomförande av ett antal 
scenarier som utarbetats av trafikledarna i arbetsgruppen. Scenarierna är tänkta 
trafiksituationer som stegvis gåtts igenom tillsammans med bilder av gränssnittet, 
så att man genom ett sådant ”torrsim” kunnat testa hur gränssnittet skulle kunna 
stödja en trafikledare.  

 
Vi har nu påbörjat mer realistiska tester med hjälp av de implementerade versioner 
av gränssnitten och den simulatormiljö som utvecklats inom CATD- och TOPSim-
projekten. (Se rapporter från dessa projekt.) Här finns en fungerande experimentell 
miljö där trafikledare kan styra den simulerade trafiken via det gränssnitt som 
implementerats i datorprogrammet SIMSON. Utförliga sådana tester kommer att 
genomföras i form av trafikscenarier som ett antal olika trafikledare får försöka 
genomföra, förloppet registreras och utvärderas. 
 
 

4.2  Viktiga trafikstyrningskrav på gränssnittet 
 
Gränssnittet ska stödja arbetet med att styra tågtrafik på det nya sätt som beskrivits 
i avsnitten ovan, och måste därför bygga på kunskap om vad detta arbete består av. 
Vi har i andra rapporter, och i avsnitt tidigare i denna rapport, beskrivit några 
viktiga aspekter på arbetet. Här ska vi ge några kommentarer till hur arbetets art 
måste påverka utformningen av gränssnittet. 
 
Processen tågtrafik är ett mycket komplex system av många delar och faktorer 
samt samband dem emellan. Varje del hänger ihop med, påverkas av och påverkar 
näraliggande delar i komplicerade mönster. Exempel på systemdelar och 
”komponenter” är: bana, spår, linje, stationssträcka, blocksträcka, spårledning; 
ställverk, signal, växel, vägskydd, plattformsbom, tåg, lok, vagn, förare, passage-
rare, gods, kontaktdon, kontaktledning, elförsörjningssektioner, trafikledare tågkla-
rerare, banarbetare lokledare, eldriftledare, trafikutövare, m.m. Systemdelarna har 
olika egenskaper som dynamiska, kontinuerliga, tidsdiskreta m.m. Händelser och 
kontinuerliga förändringar fortplantar sig i denna komplexa helhet. Den operativt 
användbara kapaciteten i bannät och övriga resurser är i trafikplanerna hårt 
utnyttjad vilket leder till att känsligheten för störningar av olika art är stor. Även 
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mindre avvikelser leder snabbt till alvarliga spridningseffekter. Det gäller framför 
allt avvikelser från planerad tidtabell och spåranvändning. Större avvikelser leder 
till att transportuppgifter inte kan utföras. Tåg måste kanske ställas in för att 
återföra trafikprocessen i fas med den ursprungliga planen.  
 
En förutsättning för att denna komplexa anläggning och dynamiska process skall 
fungera, även när den utsätts för störningar, är att den styrs av människor, dvs. av 
trafikledare som under lång tid fått möjlighet att bygga upp erfarenheter av möjliga 
sätt att hantera problem. De har skapat strategier, regler och procedurer som testats 
och visat sig fungera i situationer som inträffat. Trafikprocessen lever delvis sitt 
eget liv på så sätt att mycket kan hända som trafikledaren inte planerat. En viktig 
uppgift är att försöka bedöma sannolikheten för oplanerade händelser och 
därigenom skapa beredskap för att hantera dem om de inträffar. För att möta dessa 
oförutsedda händelser på ett effektivt sätt, krävs att trafikledaren har tillgång till en 
stor mängd data som på detaljnivå kan tolkas till information om tillståndet och 
den dynamiska utvecklingen hos anläggningen och trafikprocessen.  
 
Trafikledarens huvudsakliga metod för att styra är att skaffa sig överblick över vad 
som är möjligt att påverka och att därefter planera trafikflödet så att inga låsningar 
uppstår och att tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt. För att styra trafiken på 
ett optimalt sätt måste trafikledaren veta vilka resurser som finns tillgängliga vid 
varje tidpunkt, samt vilka egenskaper dessa resurser har. Framför allt handlar det 
om spårens användning och tågens egenskaper. Gränssnittet måste visa alla de data 
trafikledaren behöver för att besluta om vad som måste göras, och när, för att styra 
tågtrafiken. Alla relevanta data bör visas samtidigt/parallellt för att kunna 
identifieras, tolkas och bearbetas snabbt i tidskritiska situationer. Vilka data som är 
relevanta definieras och specificeras i mycket nära samarbete med trafikledarna 
själva. I en operativ situation måste man kunna avgöra i det speciella fallet vad 
som är viktig information, och då har man inte tid eller möjlighet att börja navigera 
i ett informationssystem, utan allt bör finnas färdigt på plats och i lämplig form.  
 
Data måste grupperas i en struktur som överensstämmer med de mentala modeller, 
av anläggningen och trafikprocessen, som trafikledare använder. Data skall visas 
på fasta platser eller ytor och den position data visas på skall vara 
informationsbärande. Gruppering av data skall göras så att attribut alltid, utan 
undantag, visas på samma plats inom gruppen. I gränssnitt för mycket vana 
användare, för proffs, är datas position (placering i ”skärmbilden”) en av de 
starkaste koderna. En van operatör har förmågan att fokusera på exakt rätt plats 
och skilja ut exakt de data hon vill se även i en mycket komplex datamängd. Allt 
under förutsättning att data alltid visas i denna fixa position samt att de visuella 
uttrycken underlättar särskiljande av data. En analys av trafikstyrningsarbetet visar 
att trafikledaren kontinuerligt behöver information, aktuell detaljerad information 
med hög precision och upplösning, om banan, spåren, infrastrukturen, tågen, 
tidtabellen samt planen för spåranvändning dvs. vilka spår respektive tåg skall 
använda och i vilken tidsordning.  

4.2.1 Bana/spår/linje/station/infrastruktur  
Information om banan handlar till stor del om information som är statisk, dvs. den 
förändras inte under den operativa driften. Hur spåren ser ut geogra-
fiskt/topografiskt med avstånd, lutningar och kurvor samt var signaler, spårled-
ningar, växlar, vägskydd och plattformar är placerade är statisk information. Även 
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banans största tillåtna hastighet (sth) är statisk för varje tågtyp. Dynamisk 
information är här främst tillstånd hos växlar signaler och vägskydd, vilka resurser 
som är tillgängliga, framför allt spår, vid varje tidpunkt och hur de används, samt 
tillfälliga avvikelser som nedsatt hastighet.  

4.2.2 Tåg  
Information om tågen är framför allt dynamisk. Exakt var tågen befinner sig, 
vilken hastighet de har och om de står stilla eller rullar är viktigt underlag för 
beslut om styrningsåtgärder. Information om tågens accelerations- och inbroms-
ningsförmåga kan vara avgörande för beslut i vissa situationer och på vissa 
sträckor på linjen. Tågets största tillåtna hastighet (sth) varierar med tågtyp, med 
avvikelser från tågtypens egenskaper, vikt, bromsförmåga och banans egenskaper. 
Statisk information är tågnummer, tågtyp, transportuppgift och för vissa tågtyper 
även tåglängd. Planerade omlopp för förare, lok och vagnar är också användbar 
information som behövs för att förstå förutsättningarna och utrymmet för beslut.  

4.2.3 Spåranvändning  
Den ursprungliga planen för vilka spår varje tåg skall använda kan betraktas som 
statisk information. Den utgör ett mål som bör uppfyllas såvida det inte leder till 
en mindre optimal tågföring. Ett sätt att minska komplexiteten vid inlärning av 
trafiksituationer och möjliga lösningar är att avvika från planen för spåranvänd-
ning endast då detta ger en bättre lösning. Den aktuella, gällande planen för 
spåranvändning är dynamisk och anpassas till lämpliga lösningar med hänsyn till 
de resurser som finns tillgängliga vid varje tidpunkt. Hanteringen av banarbeten är 
en viktig del vid planeringen av spåranvändning. Att få en bra överblick över 
spåranvändningen vid varje tidpunkt är en förutsättning för att hitta bra lösningar 
och att undvika låsningar på grund av spårbrist. Spåranvändning tillsammans med 
tidtabell specificerar den ordning tåg får använda spår.  

4.2.4 Tidtabell  
Den ursprungliga, i god tid planerade och offentliggjorda, tidtabellen kan betraktas 
som statisk och utgör det mål som punktligheten skall mätas mot. Den under drift 
genom omplanering modifierade och aktuella tidtabellen är dynamisk då den av 
trafikledaren anpassas kontinuerligt till rådande trafikförutsättningar och utgör i 
varje ögonblick det aktuella, uppdaterade operativa målet för inblandade aktörer. 
Tidtabellen kan anges som tågens ankomsttid till och avgångstid från stationers 
mittpunkt. Detta kan visas som linjäriserade medelvärden för tågets färd i en 
tid/sträcka-graf. Den linjäriserade linjen bör kompletteras med koder (”knörvar” på 
Hallsbergsmål) för start- respektive stopptillägg. Ett annat mer ”processorienterat” 
sätt att se på tidtabellen är att den består av gångtid mellan stationer och 
uppehållstid på stationer. Gångtid beräknas/simuleras utifrån tågets, banans och 
signalsäkerhetssystemens aktuella egenskaper och kan vara av två typer:  

• kortast möjliga gångtid – inklusive stopp för trafikuppgifter på 
vissa stationer men utan hänsyn till övrig trafik – dvs. det snabbaste 
tåget kan köra från utgångsstation till destination  

• en långsammare gångtid med hänsyn tagen till trafiksituationen och 
eventuellt även till krav på energioptimering  

 
Gångtid kan visas som linjäriserade medelvärden mellan stationer och kan även 
kompletteras med olinjära avsnitt för hastighetsförändringar vid t ex avgång från 
och stopp vid station, passage genom växlar, förändringar i största tillåtna 
hastighet (sth), etc. Uppehållstid på station styrs av trafikuppgiften. En tidtabell 
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som består av gångtider mellan stationer och eventuella uppehållstider av olika 
typer kan kompletteras med avgångstid från utgångsstationen för att erhålla 
tidpunkter för ankomst respektive avgång eller passage vid varje stations 
mittpunkt.  
 
 

4.3  Färg i gränssnittet 
 
Utöver vad som sagts ovan vill vi ge några ytterligare kommentarer angående hur 
man bör resonera om färganvändning i gränssnittet.  
 

• Användargränssnitt måste designas för de arbetsuppgifter de skall 
stödja och den omgivning de skall användas i, vilket då också gäller 
färgsättningen.  

• Då färg används för att koda kritisk information så måste den 
kompletteras med någon annan typ av kodning, så att redundans 
uppstår. Bara kodning med färg blir under vissa förhållanden inte 
tillräckligt stark och tydlig.  

• Då färg används för att tilldela en unik betydelse till vissa färger, 
som till exempel röd för fara eller grön för normalt, så får inte i 
den skalan fler än fem till sex färger användas. Det har visat sig att 
människor inte klarar av att hantera fler unika färgkoder. Detta är 
speciellt viktigt om koden är säkerhetsrelaterad  

• Åtgärder måste vidtas för att säkra att all text eller alla symboler 
som är färgkodade visas med ljushetskontrast. Ljushetskontrast 
är ett av de starkaste uttrycksmedlen för att stödja uppmärk-
samhet och läsbarhet. Det kräver kontroll över ljuset i 
omgivningen och kalibreringen av bildskärmarna. 

• Konventioner för färganvändning som beror på etablerad kultur är 
det olämpligt (inte tillåtet) att bryta mot. Till exempel röd för larm 
och gul för varning. En verksamhet eller ett företag kan utveckla 
en egen kultur för färganvändning. Ett exempel är trafikstyrningens 
i Sverige röda kod för beläggning av spårledning, blocksträcka och 
signalsträcka.  

• Ren blå färg får inte användas för text, små symboler eller andra 
fina detaljer då det försvårar avläsning. 

• Ljusa, starkt mättade färger bör användas sparsamt eftersom de 
alltid drar till sig uppmärksamheten och tröttar ut ögat och dess 
färgseende och de kräver mörka bakgrunder för att ljushets-
kontrasten skall bli hög.  

• Användning av färger måste vara konsekvent genom alla delar av 
det system som operatören skall använda  

• De specifika färger som väljs ut för att användas i processbilder bör 
ta hänsyn till de förhållanden som råder i den närmaste omgiv-
ningen. Det gäller framför allt ljusförhållanden och de egenskaper 
som de specifika bildskärmarna eller projektorerna har.  

• Hela den uppsättning bildskärmar som en operatör använder, måste 
designas och utvärderas (och kalibreras) som en helhet och inte som 
separata delar.  
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• Varje användning av färg bör testas och utvärderas i det 
arbetssammanhang den är designad för att stödja och i den 
omgivning den är avsedd att brukas. 

• Val av bakgrund – ljushet och eventuell färgton – påverkar all 
annan användning av färg i gränssnittet.  

• Bakgrundsytor till bildelement kan kodas och bli effektiva informa-
tionsbärare, särkilt för generella mer allmängiltiga attribut, t.ex. för 
att skapa uppmärksamhet, eller att markera klasstillhörighet.  

 
 

4.4  Beslutsstöd i gränssnittet 
 
Inom CATD-projektet har grunderna för hur vi ser på behovet av beslutsstöd 
utvecklats. Detta beskrivs mer i rapporter från CATD-projektet. Vi har en 
pragmatisk syn på hur beslutsstöd bör utformas och integreras, vilket innebär att de 
beslutsstöd vi har arbetat med inte är av någon teoretiskt sett avancerad art, utan 
avser att ge ett förbättrat beslutsunderlag för trafikledarna. Huvudsyftet är att 
hjälpa till med att identifiera konflikter och störningar på ett så tidigt stadium som 
möjligt, visa på det handlingsutrymme som finns, identifiera alternativa lösningar 
samt via prognoser mm. utvärdera effekterna av föreslagna åtgärder. Vi ser idag 
inget behov av eller möjligheter att automatisera beslutsfattandet utan anser att 
trafikledaren alltid skall ha full kontroll över vad som sker.  
 
Ett bra beslutsstöd som fungerar i realtid och används ofta kan ha en inneboende 
tendens att motverka användarnas kompetensuppbyggnad. Efterhand som 
beslutsstödets ”output” blir alltmer korrekt finns det en tendens mot att i allt 
mindre grad ifrågasätta och värdera resultatet. Det är möjligt att motverka denna 
tendens och istället forma ett sätt att arbeta som ständigt ökar kompetensen hos 
användarna som ett arbetslag, dvs. ett arbetssätt där beslutsstödet blir ett 
användbart verktyg för denna kontinuerliga kompetenshöjning hos individerna och 
arbetslaget. Lösningen är att ge användarna en avgörande roll i utvecklingen av 
beslutsstödets funktionalitet. Det löser samtidigt det största problemet med 
beslutsstöd, att det kan ge stöd upp till den nivå som de mest kompetenta 
användarna för tillfället har, men har svårt att bli mer optimalt än skickliga 
användare. Det i sig innebär en risk att beslutsstödets effektivitet degenererar i takt 
med att användarnas kompetens avtar i takt med att deras tillit till beslutsstödet 
ökar. Denna risk måste motverkas.  
 
En möjlig lösning är att använda arbetet med utveckling av beslutsstödets 
funktioner till att samla – samt strukturera, sammanfatta och göra mer enhetlig – 
den kunskap som användarna tillsammans har. Det gör att samtliga trafikledare 
kan få en jämnare kompetensnivå. Strategier, regler och procedurer kan förstås och 
användas på ett mer enhetligt sätt. Kompetens kan spridas mellan användare. 
Arbetet med att ta fram och fastställa beslutsstödets funktioner ger tillfälle till 
reflektion, diskussion och eftertanke om olika aspekter på det egna och andras sätt 
att lösa arbetsuppgifter och inte minst kunskap om trafikprocessen, stödsystemen 
och ”anläggningen” som helhet. En utmärkt lärosituation kan tas tillvara och göras 
till en del av det dagliga arbetet: att utveckla beslutsstödet så att det ger ett 
effektivt stöd i allt fler situationer. Inte minst viktigt blir då trafikledarna experter 
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inte bara som nu på trafikprocessen och anläggningen, utan även på hur 
stödsystemen fungerar.  
 

4.5  Automatiska funktioner i gränssnittet 
 
Det finns många väldokumenterade problem kopplade till hur människan som 
processoperatör samverkar med automater och automatiska funktioner i 
styrsystem. Vi har tidigare i denna rapport diskuterat en del problem som vi ser 
finns i hur det fungerar i dagens arbete och med de automater på olika nivå som 
man idag har i ställverk och tågledningssystem. Vi har också diskuterat vilka 
principiella automatiserade lösningar vi förordar i förslaget till nya styrprinciper 
och gränssnitt. I detta avsnitt skall vi kort redovisa några aspekter på detta som vi 
haft som grund för utformningen av de nya gränssnittsprototyperna. 

 
Det har visat sig att människor som processoperatörer har problem med att 
upptäcka felfunktioner eller oönskade funktioner i automatiserade system. Man har 
också svårt att rycka in och manuellt utföra styruppgifter när automatiken fallerar. 
Särskild vikt bör därför läggas vid att utforma ny funktionalitet och nya gränssnitt 
för att underlätta för operatören att ta över och styra manuellt när så blir 
nödvändigt.  
Processoperatören, dvs. trafikledaren, kan få problem med att upptäcka vilken 
situation den styrda processen, dvs. trafikprocessen, befinner sig i. 
 
Flera avgörande faktorer inverkar:  

• Uppmärksamheten och förmågan att följa med i skeendena tenderar 
att avta när processen gått lugnt en längre tid. 

• Tilltron (övertron) på automatiken tenderar att bli för stor och 
därmed motivationen för att övervaka intensivt och kontinuerligt, 
alternativt gör bristen på förtroende för automatiken att man inte tar 
dess varningar på allvar, ofta som en följd av att systemet ofta 
varnar i onödan. 

• Brist på återkoppling från automatiken, oavsiktligt genom att man 
inte har utvecklat sådana funktioner eller medvetet i syfte att ”inte 
störa operatören”, gör att operatören blir överraskad av vad 
automatiken gör. Eftersom man inte får återkoppling bygger man 
inte upp mentala modeller av vad som sker och automatens 
beteende blir därför oförståeligt och överraskande. Detta brukar 
kallas automation surprises. 

• Den mentala arbetsbelastningen ökar istället för att reduceras när 
automatisering införs, ofta beroende på att övervakningen av 
automatiken själv medför nya arbetskrävande uppgifter som man 
kanske inte hade räknat med. Men operatören blir tvungen att göra 
detta för att känna att man har kontroll över vad som sker.  

• Dessa problem ökar när strategin för automatisering uttalat är att 
hålla operatören utanför systemets sätt att fungera. En alternativ 
strategi är att utforma automatiken så att operatören kontinuerligt är 
delaktig i styrningen av anläggningen och processen, samt har full 
kontroll över det sätt styrsystemet underlättar elementära 
arbetsuppgifter.  
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4.6  Designbeslut och designkonflikter 
 
Arbetet med design av ett gränssnitt, av den sort våra prototyper till användar-
gränssnitt för tågtrafikstyrning representerar, är en lång och komplicerad process. 
Antalet designbeslut som skall fattas är mycket stort. Den innehåller ofta många 
konflikter mellan olika designmål, som man får ta ställning till för att finna 
tillräckligt bra lösningar. Vi skall här inte beskriva alla de designbeslut som gjorts 
och vilka överväganden som gjorts i varje enskilt fall. Resultatet av en 
designprocess bör bli en bra helhet, där kanske inte varje dellösning är optimal, 
men blir en tillräckligt bra del av en fungerande helhet. Utvärderingen av hur bra 
slutresultatet blir bör göras i relation till den tänkta användningen och användarna. 
 
 

4.7  Hur vi beskriver gränssnittsprototypen 
 
I avsnitten nedan skall vi beskriva den prototyp som utvecklats inom projektet. 
Beskrivningen består av en bildserie med tillhörande förklaringar. Bilderna 
beskriver dels hela gränssnittet, dels de huvuddelar som det består av. 
Beskrivningen är sedan gjord i anslutning till de olika bilderna. Avsikten är att 
beskriva hur gränssnittet ser ut och förklara/motivera varför det ser ut som det gör. 
Förklaringarna görs utifrån två olika perspektiv:  

• Förklaringar i termer av hur gränssnitten avser att stödja det arbete 
som trafikledarna utför.  

• Förklaringar i termer av människa-datorinteraktion och gränssnitts-
design. Här skall vi motivera varför utformningen är gjord som den 
är, i avsikt att uppnå alla de mål för bra design och minimering av 
kognitiva problem som formulerats.  
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5 Detaljerad beskrivning av gränssnittsprototyperna  
Beskrivningen av gränssnittet med förklaringarna görs i två steg. Först beskrivs 
och motiveras aspekter som har att göra med hur gränssnittet förmår stödja 
trafikledarnas arbete. I steg två beskrivs och motiveras designlösningarna utgående 
från mer generella människa-datoraspekter. Vi vill göra tydligt att kapitel 5 
beskriver förslag till lösningar och förslag till utformning av användargränssnittet.  
Beskrivningen av exekveringsvyn visar tydligt hur tankarna utvecklats under 
arbetets gång och efter utvärdering tillsammans med trafikledare. Beskrivningarna 
här gäller ett tidigt utkast och utformningen kommer att utvecklas efter riktlinjer 
som redovisas under kapitel 5.1.4 ”Huvuddelarna: 2. Exekveringsvyn”.  
Den vy som beskrivs och visas i figurerna var ursprungligen tänkt att användas vid 
manuell exekvering, dvs. framför allt för att hantera tågvägar.  
 
Tyngdpunkten i kapitel 5 ligger på att beskriva vilken information trafikledarna 
behöver i olika situationer, varför informationen är viktig och hur den påverkar 
deras arbete.  
 

5.1  Arbetsrelaterade aspekter på operatörsgränssnittet 
Föregående avsnitt om styrprinciper hade fokus på enkelspårstrafik. Här beskriver 
vi ett exempel på en gränssnittsprototyp för planering och styrning som är 
anpassad för flerspår och tät blandad trafik. En viktig slutsats från kartläggningen 
av tågtrafikprocessen är att förutsättningarna för trafikledarens arbete varierar 
starkt med trafiksituation och anläggning. Framför allt med antal tillgängliga spår 
mellan stationer, trafiktäthet, typer av tåg och hur blandad trafiken är. Därför bör 
arbetssätt, arbetsplats och användargränssnitt anpassas till sin unika omgivning.  
 

5.1.1 En integrerad helhetslösning  
Vi har formulerat följande mål för de koncept vi arbetar med:  

• Det skall vara möjligt för trafikledaren att koncentrera sig och sina 
kognitiva resurser på att styra genom att planera om i realtid.   
(Avlasta trafikledaren i arbetet med att genomföra/exekvera det 
man beslutat; minimera den tid man måste tala i telefon; etc.)  

• Systemets automatiska funktioner skall ge trafikledaren ett effektivt 
stöd även vid störningar.   
(T ex i den typ av situationer där man idag tvingas stänga av 
tillgänglig automatik) 

• Arbetsplatsen, arbetssättet och användargränssnittet skall utgöra en 
integrerad helhet där trafikledarens samtliga arbetsuppgifter kan 
utföras.  

 
En svårighet är att uppfylla dessa mål samtidigt, med hjälp tillgängliga system och 
i ett integrerat, enhetligt användargränssnitt. Målen är formulerade för att 
motverka att förslagen till lösningar blir suboptimala. Det är oftast enklare att lösa 
ett delproblem isolerat utan att ta hänsyn till den totala arbetssituation en 
trafikledare har. I det fortsatta arbetet har vi planerat att kartlägga de problem som 
uppstår vid övergången mellan de två sätten att styra, styra genom att ”planera om 
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på trafiknivå” respektive genom att ”exekvera manuellt på tekniknivå”, som 
beskrivits i tidigare avsnitt. Samarbetet med de trafikledare som styr angränsande 
områden kräver sina delar av det tillgängliga utrymmet för att presentera 
information om trafiken i dessa angränsande områden visuellt. Även integrationen 
med trafikledarnas övriga arbetsuppgifter ställer krav på utformningen av 
användargränssnittet för planering och styrning. En mindre del av gränssnittet 
måste reserveras för information som kan växla innehåll beroende på den aktuella 
arbetsuppgiften. Det gäller uppgifter som att hantera säkerhetsrelaterade situa-
tioner som banarbeten och att köra tåg mot stopp, att kommunicera med andra 
människor via tal och skriftliga meddelanden, att rapportera och dokumentera, att 
uppdatera sin kunskap om bl.a. säkerhetsordning, anläggning och systemfunk-
tioner, att tidvis och parallellt arbeta som trafikinformatör eller tågledare, etc.  
 
För operatörsgränssnittet gäller att trafikledaren samtidigt skall se all den 
information som är väsentlig för att fatta beslut om hur trafiken skall styras. Det 
krävs en stor ”visningsyta” [se även avsnittet om arbetsplatsen] för att visa all 
nödvändig information samtidigt. Om man inte ser all relevant information 
samtidigt ökar den kognitiva belastningen.  

 
Den övre delen av ytan utgör en planeringsvy. Den innehåller information som 
kontinuerligt ger överblick över tidsaspekter av trafikprocessens historia, aktuella 
tillstånd och planerade utveckling. Det hittills oöverträffade tid sträcka-
diagrammet, det vi kallar ”grafen”, används för att visa den aktuella tidtabellen, 
planen. 
 
Nedanför trafiköversikten, och samtidigt synlig, presenteras en ögonblicksbild av 
trafikprocessens och ”trafikanläggningens” momentana tillstånd (banan och tågen) 
i en förenklad spårplan. Den utgör en exekveringsvy där trafikledaren manuellt 
kan förbereda, testa, lägga och utlösa tågväg samt även övervaka att automatiska 
funktioner fungerar enligt planen. Tågledningssystemets (styrsystemets) tillstånd 
och indikeringar visas parallellt i denna vy. Det handlar främst om beläggning, 
tågväg, testad tågväg och återkoppling från styråtgärder, men även felfunktioner 
och avspärrningar presenteras. Planerad spåranvändning för utvalda tåg visas i 
både graf och spårplan på kommando av trafikledaren. Kompletterande 
detaljinformation om tåg och stationer kan väljas fram.  
 
Ett nödvändigt komplement till dessa båda vyer, planeringsvy och exekveringsvy, 
är en yta – en detaljvy – där detaljinformation om framför allt stationers 
egenskaper kan visas. Den informationsmängden är alltför omfattande för att 
kunna visas i samma skala som planeringsvyn/grafen och parallellt för samtliga 
stationer inom området. Det handlar bland annat om var komponenter är placerade 
i relation till varandra i en linjär längdskala samt identitet för varje komponent. 
Till stor del är det samma typ av information som i de ”trafikbilder” som används 
idag, med tillägg av statiska data om positioner och längder för samtliga 
”komponenter”. Vi kan betrakta den som en detaljerad spårplan helst med samma 
linjära längdskala för samtliga stationer. Tanken är att avdela en yta som är 
tillräckligt stor för att se samtliga stationer inom ansvarsområdet samtidigt och att 
där visa all information som är relevant för trafikledarens beslut. Den 
”trafikbilden” behandlar vi inte här. (Se även avsnittet om arbetsplatsen)  
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Förutom denna detaljvy måste delar av den tillgängliga, för trafikledaren över-
blickbara, visningsytan reserveras för användargränssnitt mot datorstödd tal-
kommunikation och annat informationsutbyte med övriga roller i och utanför 
driftledningscentralen, samt även för mer administrativa arbetsuppgifter. För flera 
av dessa uppgifter är kravet på samtidig visning lägre, vilket gör det möjligt att låta 
vissa informationsmängder dela på samma visingsyta. Till en del beror det på att 
tidskraven är lägre men även på att uppgifterna är mer avgränsade i förhållande till 
varandra.  

06.00.00fredag 31
januari

-10

-6

-10

-1

-1

23
10

-6

7807

7806

7907

7906

7809

7808

7909

7909

7905 2705

2209

560

2281

2204

956

2281

2204
430

560

820

2283

16102

16102

16104

16104

91

2704

2708

2607

2607

270
6

7807
7907

7809
7905

2707
2705

2209

2209

2209

2204

560

82091
2281

2607

-1

2707

2709

2709

2683

2608
2683

2704

-2

-52

-8

-2

2204

2706

2608

2708

7806

7906

7908

7808

560

956

820

430

-52 532

-22609

2609

430

UPPspår 
16 min
06:17 - 06:33
Gustafsson
0709-1234566

NEDspår YTTER
11 min kvar
     klart   06:11
Byström
0709-1234569

UPPspår 
19 min
06:22 - 06:41
Hytter
0709-1234568

NEDspår 6 min
06:40 - 06:46
Sjöström 
0709-1234567

UPPspår 15 min
10:14 - 10:29

2705 2310161022704 16104

16104

2209

2705 2704 23101610216104 22097905

R - UPV

Eby - Säy

My n - Kn

My n - Kn

7908

16104 2310+2 16102 2310-1
2

2705 22092607

N

7807
7905

NY
NY

430

U

U

U

U

2707

16104-42704

7905

560

430

2704

NED-spår UPP-spår 

SäyEbyMy nNolaSkbyNv kSolHelSoCs t
Kn UMrRsHgv UpvKmyUdlKe R

SäyEbyMy nNolaSkbyNv kSolHelSoCs t
Kn UMrRsHgv UpvKmyUdlKe R

2607

7806

2209

430

7905

2704

Sol

2704

Hgv

1

47905

Ui

Ni

NY

UY

N

U

.30

.20

.40

.10

.50

.30

06.00.00

07.00 07.00

06.00

2
3

-10

130
100

-32209
2/3

 V   Ax
13  36

 V   Ax

130
1323.926+2 16102

RST1 RC6

-9

-5

-3

-0

-4

-3

-2

-0

SS

40

70

130

SS

40

70

130

06.02

06.08

06.10

06.44

.34

.40

.46

.58

  679   m
1886 ton

  356   m
  480 ton

      49.47
km fr. Cst

        6.56
km fr. Cst

Gt1    RC2

5

3

4

5 4
4
5

7

0

6

1 1 1 1 1

3

42 2 2

3

1

2

1

2

12

3

2

1

2

1

3 3 3 34 4 4

1

3 2

2

2

7

4

3 1

2

-17905

-12705 2209 -3

7809

2607

2707

2281

2283

91

7807

7907

7909

2609

2683

2709

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

5

6

7

7

7

7

7

5

5

2

6

1
6

 
 

Figur 4 Planeringsvy, Exekveringsvy och Detaljinformation 
 
Figur 4 (en version finns även bifogad som en separat bild i A3-format i slutet av 
rapporten) visar ett exempel på hur ett användargränssnitt för tågtrafikstyrning, 
med planerings- och exekveringsvy, kan utformas. Vi kommer att använda denna 
”prototyp” för att förklara vilka egenskaper ett bra gränssnitt skall ha och varför 
exemplet ser ut som det gör.  
 



60 

I figuren saknas viktiga egenskaper, bl.a. de som visar hur trafikledaren kan 
interagera med objekt i grafen, för att omplanera och därmed styra trafiken. Många 
frågor kring interaktionen återstår att utreda och vi kommer separat att visa några 
exempel på hur ”manövrer” kan utföras. Några exempel på interaktion är imple-
menterade i programsystemet ”Simson”, som är en applikation med gränssnitt som 
CATD-projektet utvecklat för att styra tågtrafik i en simulerad trafikmiljö. Se 
rapporter från detta projekt för mer detaljer om interaktionssättet. 
 
Behov av fortsatt utveckling:  
Kommunikation med människor som är associerade med ”objekt” (tåg, ban-
arbetsområde, station, annan DLC, etc.) som finns representerade i det integrerade 
gränssnittet kan ske genom interaktion direkt med de visuella objekten. När 
trafikledaren vill kommunicera med till exempel föraren av ett tåg skall det kunna 
ske via tågsymbolen i gränssnittet. Det skall även synas i tågsymbolen när en 
förare vill tala med trafikledaren. (Se även rapporten ”Kommunikation mellan 
TLC och omgivningen” från detta projekt)  
 

5.1.2 Huvuddelarna: 1.  Planeringsvyn 
Visningsytan i prototypen består av två huvuddelar: planeringsvyn eller ”grafen” 
och exekveringsvyn eller den ”förenklad spårplanen”. Den övre delen, 
planeringsvyn, är en klassisk tid sträckagraf som innehåller tidtabell för – i 
exemplet – en timmes planering.  
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Figur 5. Planeringsvyn med tid-sträckadiagrammet, ”grafen” 
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Olika trafiksituationer kräver olika lång planeringshorisont. Den kan variera från 
någon timme till flera timmar beroende på hur långa sträckor och hur många 
stationer som skall styras, hur många spår som används, hur tät trafiken är samt 
vilka typer av tåg den består av. För övergripande planeringsbeslut krävs ibland att 
tiden fram till slutstation kan överblickas. Det innebär att det måste vara möjligt 
att, då man behöver det, se intilliggande områdens trafiksituation och planer. Hur 
många stationer som skall styras av en trafikledare varierar på liknande sätt med 
trafiksituationen vilken i sin tur är olika vid olika tider på dygnet.  
 
Diagrammet är orienterat med sträcka horisontellt och visuellt kopplat till den 
förenklade spårplanen nedanför. Kravet på flexibilitet när det gäller hur lång 
sträcka som skall styras av en trafikledare tillgodoses bäst genom att orientera 
sträcka horisontellt. Det finns större möjligheter att utöka visningsytan i 
horisontalled än i vertikalled och en alltför stor synvinkel i höjdled kan leda till 
arbetsskador i nacke och axlar. Det finns även andra mer renodlat MDI-relaterade 
(Människa-DatorInteraktion) aspekter som talar för att visa sträcka horisontellt, 
vilka förklaras i nästa avsnitt. Av tradition är den riktning tåg går, i gränssnittens 
spårplaner, inte alltid enhetligt mellan eller inom tågledningsområden. Tåg på 
Uppspår kan gå både åt höger och åt vänster i ”bildytan” beroende på tåglednings-
områdets och gränssnittets historia. Spårens nummer i spårplaner följer inte heller 
någon enhetlig standard även om huvudregeln för numrering var/är att börja med 
spåret närmast stationshuset, där tågklarerarna historiskt sett hade sin arbetsplats.  
 
För tåg som körs i stort sett enligt planen, dvs. med små tidsavvikelser, följer 
tågsymbolens nos i horisontalled nära skärningspunkten mellan tidtabellinjen och 
nutidslinjen. För tåg som körs så att de avviker från den aktuella planen visas en 
linje som utgår från tågets aktuella position och sträcker sig ett par stationer framåt 
(en streckad ”tidtabellslinje”). Den representerar kortast möjliga gångtid under 
aktuella förutsättningar. Den streckade linjen förlängs då linjen för den aktuella 
planen markeras för omplanering och visar därmed en gräns för det planerings-
utrymme som finns tillgängligt.  
 
Även då avvikelsen mellan aktuell plan och kortast möjliga gångtid ökar och blir 
stor gäller fortfarande planen och tågväg kan läggas som planerat med avseende på 
tågs ordningsföljd och spåranvändning. Dock är det lämpligt att ”varna” 
trafikledaren då avvikelsen i tid blir så stor att konflikter uppstår på grund av 
avvikelsen. (Vad som menas med konflikt måste definieras tydligt: konflikt i 
planen = konflikt mellan aktuell plan för olika tåg; konflikt på grund av avvikelse 
från planen = konflikt mellan aktuell plan för ett tåg och kortas möjliga gångtid för 
ett annat; etc.) När avvikelsen, dvs. skillnaden mellan aktuell plan och kortast 
möjliga gångtid, blir för stor så kan det innebära risk för att tågföringen inte blir 
tidsmässigt optimal. Detta bör på lämpligt sätt indikeras i grafen.  
 

Inkommande tåg  
Visningen av inkommande tåg i planeringsvyn ger en överblick av vilka planer 
som gäller för tåg som är på väg in till området och de som skall starta/utgå från 
någon station inom området. Då någon trafikledare i angränsande områden 
planerar om skall effekten av den nya planen visas i inkommande tåg samt den 
tidtabellinje för aktuell plan som tillhör tåget. Då ett tåg blir mycket sent skall det 
synas var tåget skulle ha kommit in enligt den ursprungliga planen. För säker 
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identifiering av tåg och dess tidtabellinje visas inkommande tåg med symbol och 
tågnummer, samt dessutom tågnumret intill tidtabellinjen inne i grafen. Det senare 
är särskilt viktigt då tåg startar/utgår från en station inne i grafen. Till tågsymbolen 
går det att knyta koder för olika typer av avvikelser och egenskaper, t ex 
förseningsminuter, farlig last, specialtransport inklusive vilka egenskaper den har. 
Planerad ankomst och avgång för lokaltåg inom angränsande område visas.  
 
Ibland behöver trafikledaren se den aktuella och planerade trafiksituationen 
(förenklad spårplan och graf) för intilliggande områden och DLC:er. Detta för att 
kunna göra en bedömning av hur sannolikt det är att den aktuella planen kommer 
att hålla och för att besluta om det är värt besväret att tänka igenom och förbereda 
alternativa lösningar om planen för inkommande tåg ändras. En förutsättning för 
optimal planering fram till slutstation är att trafikledare kan kommunicera effektivt 
mellan ansvarsområden och driftledningsområden. Den kommunikationen under-
lättas om man samtidigt kan se samma information.  
 
Det är möjligt att det utrymme som här används för att visa inkommande tåg i 
form av tågsymboler i tidsordning, kan utnyttjas bättre genom att istället visa en 
del av angränsande områdes graf. Det förutsätter då att tidtabellinjerna komp-
letteras med ett tågnummer där linjerna börjar samt en kod som indikerar 
”avvikelse från normalt”, t ex att det är en specialtransport och att mer information 
finns att hämta i ”detaljinformation om tåg”.  
 

5.1.3 Fortsatt utveckling av planeringsvyn 
För att trafikledaren ska se längre fram i tiden än de närmaste timmarna (för att 
planera hela arbetspasset) och för att se angränsande områden som styrs av andra 
trafikledare och även av andra DLC:er, bör vi undersöka möjligheten att vid behov 
luta eller ”tilta” vyn med graf och förenklad spårplan. Dvs. att se grafen i 
perspektiv för att frigöra utrymme för att se längre in i framtiden. Undersökningar 
har visat att det är möjligt att luta text på bildskärm, med ”normal upplösning och 
normalt betraktningsavstånd”, cirka 30 grader (allt i övrigt konstant) utan att 
läsbarheten försämras. En fördel med tekniken är att det går att tillfälligt visa mer 
information utan att försämra överblicken över den närmaste framtiden.  
 
När trafikledaren på intilliggande område planerar om för ett tåg som är på väg in, 
då bör det i planeringsvyn för det egna området visas:  

• att omplanering för ett eller flera tåg pågår (och för vilka tåg) på 
intilliggande område  

• om omplanering inom det egna området krävs  
• en möjlighet att snabbt meddela den andre trafikledaren om 

ändringen inte är lämplig under de förutsättningar som råder inom 
det egna området  

• en möjlighet att snabbt och enkelt öppna en kommunikationskanal 
direkt till den trafikledare som planerat om  
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5.1.4 Huvuddelarna: 2. Exekveringsvyn 
Exekveringsvyn, den förenklade spårplanen, innehåller en spårplan där samtliga 
spår och stationer visas, samt de tåg som för tillfället är aktiva inom området. Vi 
har tidigare beskrivit att en detaljvy med information om stationers egenskaper och 
tillstånd är nödvändig att visa för att trafikledaren skall kunna ta hänsyn till dessa 
vid olika typer av beslut.  
 
Ett problem med att visa samma typ av information i flera vyer med olika 
detaljupplösning, är att man lätt skapar ytterligare en uppgift åt operatören att 
hantera: den att välja vilken vy hon/han skall använda i varje specifik situation. 
Två vyer är emellertid nödvändiga eftersom mängden detaljinformation är så stor 
att den inte går att presentera samtidigt för samtliga stationer om man samtidigt 
skall uppfylla kravet att ha en linjär skalenlig (samma skala för sträcka som i 
grafen) avbildning. Tanken är här att det därför behövs en förenklad vy av 
spårplanen som kan kopplas visuellt till grafen och som sammanfattar de viktigaste 
aspekterna av det momentana tillståndet i anläggningen och trafikprocessen. Den 
förenklade spårplanen är en översikt som bland annat skall ha funktionen att visa 
om och när det är nödvändigt att skaffa sig detaljinformation om stationer. Ett 
exempel är då en växel är ur kontroll.  
 
Figur 6 visar den förenklade spårplanen då den utformats för att visa så mycket 
detaljer, om spårstrukturen och tillståndet i anläggningen, som möjligt samtidigt. 
Tanken var att då ytterligare detaljer behövde visas då skulle trafikledaren ta fram 
detaljinformation om en eller några stationer (se figur 8 Detaljinformation om 
stationer). Denna vy var ursprungligen tänkt att användas vid manuell exekvering, 
dvs. framför allt för att hantera tågvägar. Att manuellt förbereda anläggningen, 
lägga, magasinera och utlösa tågväg.   
 
Om positionering med hög precision inte är felsäker uppstår problem med hur den 
skall presenteras. Det finns alltid en viss risk för att människor under tidspress och 
stress låter icke-felsäker information inverka på säkerhetsrelaterade beslut. Särskilt 
om den icke-felsäkra informationen visar sig under lång tid vara pålitlig. För att 
motverka detta kan man genom utbildning träna att alltid använda felsäkert 
fastställd position för beslut som rör säkerhet. Sättet att presentera den icke-
felsäkra (men oftast pålitliga) informationen om var tåg befinner sig måste vara 
lätt att särskilja från den felsäkra positionsmätningen. Här indikerar den röda 
markeringen att blocksträckan (via kortsluten spårledning) är belagd, medan varje 
tågsymbols nosspets representerar den icke-felsäkra positionsmätningen.  
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Figur 6. Exekveringsvyn med den förenklade spårplanen 
 

5.1.5 Fortsatt utveckling av exekveringsvyn 
Resultaten från utvärderingar (i en simulerad trafikstyrningsmiljö) av detta 
koncept, indikerar att trafikledarna måste se samtliga stationer samtidigt parallellt 
och då med all den detaljinformation (minst) som är synlig i de ”trafikbilder” som 
används i dagens system. Det är ofta detaljkunskap om stationers och övriga 
anläggningens egenskaper som fäller avgörandet för vilken lösning som 
trafikledaren väljer. Detta gäller särkilt vid hantering av störningar. Eventuellt kan 
innehållet i dessa bilder kompletteras med ytterligare information och kanske kan 
även presentationssättet utvecklas.  
 
En idé som bör utvärderas är om det är lämpligt att direkt under nutidslinjen i 
grafen visa en starkt förenklad spårplan som linjärt och skalenligt visar enbart 
spårstruktur, beläggningar och avspärrningar. Detta för att visa en entydig 
sammanfattning av samtliga tågs felsäkert fastställda position och var tåg inte får 
framföras. En sådan sammanfattning kan vara särkilt viktig då vi använder en icke-
felsäker men mer noggrann positionsbestämning för tåg. En information som 
enbart får användas för att fatta beslut som inte är säkerhetsrelaterade. dvs. en 
noggrann men ”inte helt säker” positionsbestämning som gör det möjligt att 
planera mer optimalt och med utnyttjande av de mindre marginaler som då blir 
möjliga att använda.  
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5.1.6 Detaljinformation: Tåg och Station  
När det behövs kan trafikledaren ta fram en separat bild med detaljerad 
information om ett tåg.  
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Figur 7. Detaljinformation om tåg 
 
Här vill vi understryka att förslaget är ett första utkast som inte utvärderats av 
trafikledare. Vi försöker visa att det på en begränsad yta går att visa viktig 
information om tågs egenskaper. Utformningen bör anpassas till den plats i 
gränssnittet där den ska visas, så att hänsyn kan tas till det utrymme som finns 
tillgängligt.  
 
I figur 7 visas:  

1. Tågtyp och loktyp 
2. Ankomsttid till nästa station och till slutstation, samt ev. avvikelse från 

ursprunglig tidtabell  
3. Vikt och längd 
4. Accelerationsförmåga och inbromsningsförmåga (bör vara bromstal el. 

likn.) 
5. Avstånd till referenspunkt (t ex för position i GIS-system för 

kommunikation med räddningstjänst och andra). Kan ersättas med   
t ex avstånd till närmaste väg, identitet för eldriftsektion vid aktuell 
position eller annan uppgift som kan vara viktig vid kontakt med 
omvärlden.  

6. Tidsförlust vid stopp och start, respektive kortvarig sänkning av 
hastigheten till olika hastigheter och sedan ökning upp till exempelvis 
samma sth som före sänkningen (t ex vid passage av växlar) 

7. Tågnummer 
8. Aktuell tidsavvikelse relativt ursprunglig plan 
9. Aktuell ovanför planerad hastighet 
10. Gult värde: stor avvikelse i aktuell mot planerad hastighet (kan även kodas 

med svarta siffror mot gul bakgrund)  
11. Gul bakgrund: långt tåg 
12. Symbol för lägre hastighet än planerat, samt ovanför 2/3 av normal 

dragkraft  
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13. Farlig last! 
14. Hjulplatta: risk att rälen skadas!  
15. Hög temperatur vid hjulaxel!  
16. Vagnsnummer  
17. Axelnummer  

 
Den röda ramen runt tågsymbolen visar att ett eller flera uppmätta tillstånd knutna 
till tåget larmar. Den vita ramen var tänkt att i spårplanen visa att tåget var 
markerat (utvalt) och dess attribut möjliga att interagera med, t ex vid 
omplanering. Övriga symboler kan stå för prioritet, utskjutande last, antal resande 
vid nästa anslutning, etc.  
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Figur 8. Detaljinformation om stationer 
 
I exemplet med detaljinformation om stationer visas information på ett ganska 
traditionellt vis. Presentationen är inte genomarbetad och är i stort sett en 
avbildning av hur information kan visas i de trafikbilder som används i dagens 
tågledningssystem eller manöversystem som de ibland kallas. Positioner för spår, 
växlar, signaler och plattform samt spårnummer är statisk information. På denna 
grundstruktur överlagras färgkoder för beläggning och begärd respektive låst 
tågväg. Den vita symbolen exemplifierar hur växel ur kontroll kan visas.  
 
I figur 8 visas:  

1. Stationsbeteckning 
2. Tågspår 
3. Spårnummer 
4. Växel 
5. Plattform 
6. Infartssignal, Blocksignal, Mellanblocksignal,   

Utfartsblocksignal (även position och tillstånd för stopplykta måste visas)   
7. Dvärgsignal (huvuddvärgsignal och dvärgsignal måste särskiljas)  
8. Beläggning  
9. Låst tågväg 
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10. Tåg-Id för låst tågväg  
11. Tågsymbol med tågnummer  
12. Växel ur kontroll  
13. Symbol för Blocksträcka på linjen  
14. Tåg står stilla  

 
Som tidigare påpekats så måste konceptet förändras så att mer detaljerad infor-
mation för samtliga stationer visas samtidigt, dvs. alltid synligt. Detaljinformation 
om stationer kommer att vidareutvecklas med utgångspunkt från de trafikbilder 
(spårplaner över stationer och linjer) som används i dagens tågledningssystem. Ett 
krav är att visa samtliga stationer samtidigt och att de om möjligt skall ha samma 
längdskala och att objekts positioner i denna skala bör överensstämma med de 
verkliga. Stationssträckor (linjen mellan stationer) måste komprimeras och bör ha 
en egen enhetlig längdskala. Den linjära kopplingen till sträcka i planeringsvyn 
kan inte behållas utan stationerna måste delas upp i grupper som visas i olika 
”rader” på visningsytan för att få plats. Detaljinformation om struktur och objekt är 
viktiga för att se vilka egenskaper stationen har. Då dessa egenskaper inte framgår 
tydligt måste information tillföras så att tolkningen blir entydig och lätt att 
uppfatta. För stationer är det viktigt att veta samtidigheter, hastigheter i växlar, 
ställverkstyp (samt ibland även avvikande egenheter), längd på spår och 
plattformar, utrymme för specialtransporter, möjliga tågvägar, etc. Hur detaljerad 
information om stationer kan utvecklas bör utredas vidare. Både när det gäller 
vilken information som bör visas och hur den bör utformas.  
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5.2  MDI-relaterade aspekter på operatörsgränssnittet  
5.2.1 Bakgrunder 

Det finns flera syfte med val av egenskaper hos bakgrund eller ”bakgrundsfärg” 
för gränssnittet och för objekt i gränssnittet: 

• att underlätta diskriminering (särskiljande) av informationsbärande 
visuella koder för egenskaper hos visade objekt. Starka koder som 
påverkas av bakgrundens ljushet och övriga färgegenskaper är 
framför allt ljushetskontrast samt även det vi vanligtvis kallar 
”färg”, men som snarare bör kallas ”kulörton”. (se även avsnittet 
om färg och ljushetskontrast).  

• att skapa en god synergonomisk arbetsmiljö där även faktorer som 
kontroll över allmänna ljusförhållanden inverkar. Framför allt 
inverkar ljus från fönster och belysning samt i vilken grad man 
arbetar med ljusa pappersytor eller ljusa paneler. Man vill att 
bakgrunden skall vara en lugn och harmonisk yta med god kontrast 
mot objekten i förgrunden. 

 
En ljus bakgrund kan vara att föredra då arbetsplatsen är ljus och arbete med ljusa 
papper är en stor del av arbetet. Med ny bildskärmsteknik som ger möjlighet att 
utnyttja starkare ljushetskontraster blir det lättare att skapa bra gränssnitt i en ljus 
omgivning. En viktig förutsättning för att förstå hur vi kan använda det vi i dagligt 
tal kallar ”färg”, är att vi förstår att skilja mellan framför allt en ”färgs” 
ljushetsegenskaper och dess kulörton (röd, gul, grön, blå, etc.). Många av de 
egenskaper vi spontant tillmäter färg är en funktion av dess ljushet och då framför 
allt skillnader i ljushet, ljushetskontrast. [Allard, Derefelt m fl]  
 
Ett relativt enkelt sätt att avgöra om en effekt helt eller delvis härrör från ljushet 
och ljushetskontrast är att, då det är möjligt, skriva ut i gråskala med hög 
upplösning de koder som skall testas mot sin bakgrund. Ännu bättre är att ta ett 
foto med svartvit film eftersom dess egenskaper är kalibrerade med hänsyn tagen 
till olinjäriteter i vårt synsystem. Som en följd av att ljushetskontrast så starkt 
påverkar vårt sätt att uppfatta ”färg”-koder, är det lämpligt att designa ett 
gränssnitts egenskaper i gråskala under en första fas, för att sedan lägga till de 
kulörtoner som valts för att underlätta diskriminering, klassificering och säker 
identifiering av objekts egenskaper. För att undvika begränsande eller oönskade 
kombinationseffekter mellan färginnehåll i bakgrunden och färgkoder hos objekt i 
förgrunden, kan det vara lämpligt att välja en bakgrund i gråskala.  
 
En mycket ljus eller en mycket mörk bakgrund gör det svårt eller omöjligt att 
använda en kod som är ljusare respektive mörkare än bakgrunden. Det är ofta brist 
på den typen av ”generella” koder som är svaga och inte interfererar med andra 
koder, men ändå är lätta att uppfatta och automatiskt tolka. Det är därför sällan 
lämpligt att välja en helt ”vit” eller helt ”svart” bakgrund.  
 
Stora delar av gränssnittets innehåll skall användas mycket ofta, i stort sett under 
hela arbetspass eller arbetsdagar. Det gör det möjligt att tydligt skilja mellan koder 
för statisk information och koder för dynamisk information. Då den statiska 
informationen inte förändras, annat än mycket sällan, kan den tonas ned och läggas 
i bakgrunden i visuellt avseende. Den mycket vane användaren kommer att lära sig 
vad den innehåller utan att den behöver framhävas visuellt. Statisk information 
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behövs för att ge struktur och sammanhang åt innehållet i gränssnittet. Den skapar 
en fast ordning och ett fast mönster på vilket den dynamiska informationen, som 
ständigt förändras eller kan förändras under drift, kan överlagras. Vid styrning av 
dynamiska processer är operatörens fokus främst på förändringar, skeenden och 
händelser. Därför skall dynamisk information framhävas visuellt genom att till 
exempel tilldelas stark ljushetskontrast och tydligt diskriminerbara kulörtoner. 
Kulörton kan användas för att överlagra en statisk kod, för att till exempel 
underlätta klassificering, på en dynamisk kod med stark ljushetskontrast.  
 
Det finns skillnader mellan egenskaper hos ljushetskontrast och kulörton som 
beror på om källan är reflekterande som till exempel tryck på papper, eller om 
källan är emitterande som de flesta typerna av bildskärmar. Vid emitterande källor 
kan ljushetskontrastens omfång eller spann utökas (skillnaden mellan mörkt och 
ljust). Färger kan fås att ”stråla” mot en mörk bakgrund, utan att medelnivån hos 
det avgivna ljuset ökar så att ögats adaption påverkas så att effekten elimineras.  
En mörk bakgrund har valts för att underlätta att koder med olika kulörtoner kan 
användas även vid användning av bildskärmstekniker som inte ger möjlighet att 
använda hög ljushetskontrast.  
 

5.2.2 Visuella egenskaper hos linjer 
För tidslinjer har en kod som är mörkare än bakgrunden valts för att inte 
interferera med de ljusare tidtabellinjerna. Olika typer av tidslinjer har olika 
ljushetskontrast och linjebredd, samt längd för att vara lättare att automatiskt 
särskilja.  
 
Stationslinjer är ljusa för att avvika från tidslinjer och ändå tillsammans med dessa 
bilda ett raster för tid och sträcka. De vertikala stationslinjerna är lättare att skilja 
från tidtabellinjerna genom att vinkelskillnaden dem emellan är större än mellan 
tidslinjer och tidtabellinjer. Ljusa stationslinjer är lättare att särskilja från linjer 
som representerar spårstrukturen i den förenklade spårplanen. mer?  
 

Tidtabellinjer 
De linjer som representerar tågs aktuella och av trafikledaren fastställda tidtabeller 
har kodats med hög ljushetskontrast mot bakgrunden. En stark kod har valts för att 
lyfta fram den dynamiska information trafikledare ofta fokuserar på vid 
övervakning och omplanering. På denna kod är en statisk kod för tågtyp 
överlagrad i form av en kulörton (”färg”). Samtliga tidtabellinjer har samma 
ljushetskontrast. För trafik på fyra spår är det vid behov möjligt att variera 
ljushetskontrasten så att det är enklare att uppfatta på vilket av spåren i samma 
riktning tåget skall gå, dvs. vilka linjer i grafen som kan konkurrera om samma 
spår.  
 
Avvikelse har kodats som avvikelse mot ursprunglig tidtabell, den visas vid 
försening som en mörk skugga nedanför den omplanerade och fastställda aktuella 
tidtabellen. Den har getts en mörkare kod för att uppfattas som liggande nära 
bakgrunden och vara visuellt svagare än den gällande tidtabellen. Att den är 
mörkare gör även att den ökar, dvs. förstärker ljushetskontrasten mot tidtabell-
linjerna. Den mörka skuggan har även tilldelats en kulörton som gör att den i viss 
grad kan associeras till den kulörton tidtabellinjen har (till ljusgrön linje hör 
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mörkgrön skugga). Det är en fördel om nutidslinjen kan placeras i närheten av 
normal avslappnad blickhöjd (normal line of sight) -10 till -15 grader, eftersom 
fokus ofta kommer att ligga på vad som händer under den närmaste framtiden. [Se 
avsnittet om arbetsplatsen] Mellanblock på stationssträcka måste visas tydligt och 
alltid synlig.  
 

5.2.3 Tågsymboler och spårsymboler 
Det finns flera alternativa relativa positioner för presentation av tågsymbol:  

• ovanför spårsymbol 
• under spårsymbol 
• på spårsymbol  

 
Vid visning på spårsymbol döljer tågsymbolen viktig information som visas på 
spårsymbolens plats. Under eller ovanför verkar vara i huvudsak likvärdiga och då 
kan vi välja det som känns mest ”naturligt”, dvs. ovanför spårsymbolen. Att som i 
gränssnittsprototypen för flerspår visa tåg i riktning ”uppåt” ovanför spårsymbolen 
och tåg i riktning ”nedåt” nedanför kan vara en fördel genom att det förstärker 
information om skillnaden mellan tåg i olika riktning. Men då den skillnaden 
framför allt visas genom att spårsymbolen visar planerad rörelseriktning genom att 
ha en spets som indikerar ”nosen” på loket/tåget, samt att tåg i riktning ”nedåt” har 
en symbol som är uppochnedvänd, är tågsymbolens placering i relation till 
spårsymbolen redundant information om tågets tillåtna rörelseriktning.  
 
Ett allvarligt problem uppstår dock vid presentation av tågsymbol i en kompakt 
detaljerad spårplan: ”Vilken spårsymbol hör tågsymbolen till?” dvs. ”På vilket 
spår går eller står tåget?” Det handlar här om kritisk information vilket innebär att 
vi bör välja ett presentationssätt som inte bryter mot principer för enkel och 
entydig avkodning och tolkning av informationsinnehållet i symbolen i dess 
sammanhang. Genom att visningen av utrymmesskäl måste vara kompakt kan 
närhetsprincipen inte tillämpas på ett tydligt sätt (dvs. att tågsymbolen hör till den 
närmaste spårsymbolen) och det blir därför störande för perceptionen att 
tågsymboler som visas både ovanför och nedanför spårsymbolen kan höra till det 
spåret, vilket medför att tolkningen inte enkelt kan automatiseras utan att 
ytterligare visuella ledtrådar tillförs.  
 
Slutsatsen blir att alltid utan undantag visa tågsymbolen ovanför spårsymbolen! 
En annan viktig fördel med att alltid visa tågsymbolen på samma sida av 
spårsymbolen är att det kräver mindre utrymme. Det kan även finnas andra 
synpunkter på detta fall av ”kohandel mellan designlösningar” alternativt 
”designkompromiss” och hur tågsymbolen skall utformas och presenteras. Det här 
är även ett exempel på hur kravet på konsistens, lika genom hela systemet, kan 
påverka designen. I den förenklade spårplanen verkar det inte vara lika störande 
och tvetydigt att visa tågsymbolen både ovanför och nedanför spårsymbolen 
eftersom närhetsprincipen kan tillämpas samt att tåget går på det spår som 
spårsymbolens ”botten” är vänd mot.  
 
Det är även olämpligt att vända symbolen för tåg i riktning ”nedåt” uppochned, 
vilket vi testat i olika varianter av gränssnittsprototyper. Det skapar en tvetydighet 
i avkodning och tolkning genom att tåg normalt inte går med taket mot spåret. Det 
är till skillnad mot exemplet ovan (ovanför/nedanför) en tvetydighet som inte 
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hindrar automatisering. Däremot förlänger den inlärningstiden och gör gränssnittet 
mindre självklart och mindre intuitivt.  
 
Frågor: Finns det situationer där tvetydighet kan uppstå då planerad rörelseriktning 
visas enbart med tågsymbolens ”nos”?  
 

5.2.4 Interaktion med processen via gränssnittet 
 
Utifrån en analys av vilken information en trafikledare behöver i olika 
arbetssituationer måste gränssnittet designas färdigt i den meningen att man i så 
liten grad som möjligt skall behöva manipulera gränssnittet för att se det man 
behöver. När åtgärder skall vidtas via gränssnittet bör målet med interaktionen 
styra vilken information som visas. Ett exempel är omplanering genom att markera 
ett tågs tidtabellinje. Då linjen (eller tågsymbolen) markeras visas den information 
som behövs för omplanering. Dvs. nodpunkter som kan påverkas, spåranvändning 
på stationer vid de tider tåget skall befinna sig på respektive station, relevant 
information om omlopp som gäller t.ex. förare, hur spårets signalsträckor kan 
utnyttjas optimalt (rektangulära ytor av sträcka x tid), etc.  
 
Detta utvecklas ytterligare i kommande rapporter från CATD-projektet.  
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5.2.5 Statisk respektive dynamisk information  
En del av den information som visas är statisk sett ur trafikledarens perspektiv, 
dvs. den kommer inte att förändras under användningen. Denna information är 
som tidigare nämnts kodad på ett nedtonat och diskret sätt, med låg 
ljushetskontrast mot bakgrunden (den kan betraktas som delar av själva 
bakgrunden) och med få färgnyanser. Den vane användaren vet vad den betyder 
och man behöver inte lägga kognitiv kraft på att avkoda den eftersom den inte 
förändras. Den statiska informationen blir efter frekvent användning ett välkänt 
mönster som har som främsta syfte att ge en strukturell bakgrund – i form av fasta 
referenspunkter – relativt annan information som är dynamisk. (dvs. den kan 
förändra sig under drift) och kanske rörlig (dvs. position har en dynamisk 
innebörd?).  
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Figur 9. Statisk information i gränssnittet 
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1. Nutidslinje 
2. Realtidsklockslag position 
3. Timmelinje 
4. Timmesiffra 
5. 1/2-linje 
6. 1/2-siffra 
7. 10-min.linje 
8. 10-min.siffra 
9. 5-min.linje 
10. 1-min.markering, option 
11. Stationsbeteckning 
12. Samtidighetsmöte 
13. Fler än två tågspår 
14. Stationslängd som anger position för infartssignal  
15. Stationsmitt position 
16. Blockgränsens position på linjen 
17. Angränsande område /annat område inom TLO/lokalstyrt inom TLO/annat 

TLO/"svarthål närstlv" 
18. Uppspår  
19. Nedspår 
20. Uppspårspil  
21. Nedspårspil  
22. Höjdprofil/lutningar 
23. Kurvor/kurvradie 
24. Banans STH  
25. Sträckor i km  
26. Grenande spår, t ex Arlandabanan 
27. Kontaktledning  
28. Sektionsgräns 
29. Detektorplats position 
30. SKRED-detektorplats position  

 
50. Bakgrund till tågspår 
51. Tågspår på linje 
52. Tågspår på station 
53. Växel 
54. Plattform 
55. Spårnummer 
56. Hastighet i växel 40 
57. Hastighet i växel 70 
58. Hastighet i växel 130 
59. Nedspår Ytter 

 
Kolumner med tidsangivelser intill grafen: tid anges till höger om grafen som 
klockslag för varje heltimme och däremellan för varje tiominut. Linjer med olika 
bredd, tjocklek och gråskala för heltimme, halvtimme, tiominuter och femminuter. 
Värden – här klockslag – skall alltid (nästan) decimaljusteras, men här har detta 
krav fått vika för att spara utrymme. Decimalpunkten före minutvärdet blir då 
extra viktig för att diskriminera mellan timme och minut. Fler koder bör adderas 
för att underlätta automatiserad tolkning. Siffror är svåra att tolka automatiskt om 
de inte kan uppfattas som position, form eller färg. Det skall vara lätt att 
automatiskt särskilja linjer för nutid, heltimme, halvtimme, tiominuter och 
femminuter. Här har linjerna olika gråskala (svärta), bredd (tjocklek) och längd. 
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Eventuellt bör man lägga till små diskreta minutmarkeringar på tidsaxeln i grafens 
kanter.  
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5.2.6 Dynamisk information 
 
Den dynamiska informationen är den som är associerad med processernas 
utveckling. Det är ett syfte med vårt förslag att betona den dynamiska informa-
tionen eftersom det är den som är viktig för trafikledarna i deras strävan att hålla 
koll på vad som sker, att förstå vad som kommer att hända, att fatta beslut om 
omplanering m.m. Den dynamiska informationen framhävs därför på ett genom-
tänkt sätt. 
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Figur 10. Dynamisk information 
 
Dynamisk information (dynamisk ur trafikledarens perspektiv) 

• Förändras under drift, dvs ganska ofta 
• Beskriver processerna och deras tillstånd samt tillståndsföränd-

ringar. 
• Är tidsberoende och tidskontinuerlig  
• Ska ge överblick  
• Visar trender och tendenser 
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• Visar viktiga samvariationer 
• Visar viktiga samband  
• Visar historia-nutid-framtid 

 
• Kan visa tidsdiskret information 
• Ge ögonblicksbilder 
• Visa händelser och sekvenser 

 
• Ger dynamisk återkoppling 

 
• Visa avvikelser 
• Visa förändringar, förändringsriktning, förändringshastighet 

 
 

5.2.7 Bakgrundskoder  
Att samtidigt visa all beslutsrelevant information en trafikledare behöver i en viss 
situation kräver en stor visningsyta. Det gör även att utrymme bör betraktas som 
en dyrbar resurs och varje designbeslut bör ta hänsyn till kravet att presentationen 
av data skall ta så få antal bildpunkter som möjligt i anspråk. En viss andel av 
visningsytan går åt till att skapa ”tomrum” som ger struktur och avgränsning av 
informationsenheter. Struktur och avgränsning kan förstärkas genom att även koda 
ytor i bakgrunden. 
 
Att välja ljushet och ”färg” hos bakgrunden är att bestämma förutsättningar för hur 
färgkoder kan användas.  
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Figur 11. Bakgrundskoder 
 
 
Ljushetskontrast (luminansskillnad) är den egenskap som vårt synsystem 
använder för att detektera och särskilja konturer och former. En ljus bakgrund gör 
att färre antal färgnyanser som är väldefinierade och särskiljbara kan användas 
med en given symbolstorlek. Ljusa färger får då en alltför låg ljushetskontrast mot 
bakgrunden. En mörk bakgrund gör det lättare att använda fler diskriminerbara 
färgkoder.  

 
Tunna mörka linjer mot ljus bakgrund, dvs. hög ljushetskontrast, uppfattas som 
skarpare och tydligare än vice versa. Däremot är det då svårare att uppfatta 
skillnader i färgkod, dvs. skillnad i kulörton, mellan tunna mörka linjer mot ljus 
bakgrund. 
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Figur 12. Exempel på färgkoder mot mörk bakgrund. Gråskala från 100% till 50% 
svart. 
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Figur 13. Exempel på färgkoder mot ljus bakgrund. Gråskala från 50% till 0% svart. 
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5.2.8 Symboler och informationskodning  
Unika symboler i planeringsvyn 
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Figur 14. Symboler och koder i grafen: Planeringsvy 
 
 
Skalorna för sträcka och tid är linjära för att medge snabb och entydig tolkning. 
Med linjära skalor får position i bilden en betydelse vi lätt kan tolka till position på 
sträckan samt tidpunkt. Tidtabellinjernas lutning blir entydigt proportionell mot 
tågens medelhastighet.  
 

1.1  Riktning: Upp, Ned. 
1.x  Tågid, tågnummer  
1.xx Startstation utanför egna området 
1.xx Slutstation utanför egna området 
1.x.x Startstation inom egna området 
1.x.x Slutstation inom egna området 
1.x.x Mittpunkt på sträcka ev flera  
1.xx Vid låst tågvägs slut 
1.XX Upphåll  
1.xx Trafikuppehåll   
1.xx Tdtt (tidtabellstekniskt) uppehåll 
1.xx Tidigaste avgångstid  
1.2  Utvald (Markerad) tidtabellinje 
1.3  Noder på utvald tidtabellinje 
1.3.1 Infart/ankomsttid 
1.3.2 Infart/avgångstid 
1.3.3 Stationsmitt/ankomsttid 
1.3.4 Stationsmitt/avgångstid 
1.3.5 Hållställe, stationsmitt2 ankomsttid 
1.3.6 Hållställe, stationsmitt2 avgångstid 
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1.4  Spåranvändningssymbol  
1.4.1 Antal spår  
1.4.2 Spårposition(nivå i symboler) 
1.4.3 Spårnummer  
1.4.4 Planerat tillstånd 
1.4.4.1 Ledigt 
1.4.4.2 Upptaget av andra (tåg/fordon, spärrat, lokalfrigivet) 
1.4.4.3 Upptaget av egna tåg (planerad spåranvändning för egna tåget = 

plankod) 
1.5  Gränsmarkering för egna området  
1.5.1 Utgår från egna området (fylld cirkel) 
1.5.2 Kommer från annat område eller från egen gren (fylld triangel) 
1.6  Omlopp  
1.6.1 Vändning av tåg  
1.6.2 Förare byte 
1.7  Anslutningar (sista tåget för dan)  
1.8  Beräknad avvikelse  
1.8.1 Slutstation inom egna området 
1.8.2 "Mittpunkt"  
1.8.3 Vid starkt ökad avvikelse  
1.8.4 "Skuggan" = tidtabellinje för ursprungsplan  
1.9  Tåg/station restriktion (specialtransporter, plattformar)  
2.1  Start vid där "4" eller "5"  
2.2  Slutar två stationer bort från tågets position (vid infartssignal) 
2.3  Lutning = minimal gångtid inkl trafikuppehåll  
2.6  Kan förlängas (till områdets gräns) 
3.1  Börjar vid tågets position 
3.2  Slutar där den belagda blocksträckan slutar 
3.3  Lutning = aktuell tidtabell (parallellförflyttning 
3.4  Bredd? 
4.1  Start vid beläggningens slut (3.2) 
4.4  Slut vid tågvägens slut 
4.3  Lutning = aktuell tidtabell  
4.4  "Bredd" = ”belagd linje”  
5.1  Start vid "3" eller "4" 
5.2  Slut vid "3", "4" eller stationssträckans slut dvs infartssignal  
5.3  Lutning = aktuell tidtabell  
5.4  Bredd = tunnare än 3 och 4  
6.3  Lutning = aktuell tidtabell  
6.5  Färg =mörkare än aktuell tidtabell  
7.1  Position vid skärningspunkten mellan ”belagd linje” (3) och nutidslinjen  
7.2  Tågid, tågnummer  
7.3  Förbindelselinje till historia (utfallslinje)  
9.1  "Tågnos" vid ursprungliga ankomsttiden  
9.2  Tågid ovanför kortsnutt vid tidtabellinje  
9.3  Siffror förseningsminuter (gult) 
10  Larm och varningar 
10.1 Detektorlarm 
10.2 Skredlarm 
10.3 Lövhalka etc. 
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Unika symboler i exekveringsvyn 
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Figur 15. Symboler och koder i spårplanen: Exekveringsvy 
 
Frågeställningar för fortsatt utveckling  
Hur växlars egenskaper, styrbarhet och avvikande tillstånd (ur kontroll, etc.) skall 
visualiseras enligt principen att avvikelse skall tilldelas en stark visuell kod. Några 
skall synas tydligt och det skall inte vara möjligt att missa dem, vilket pekar mot t 
ex blink som måste kvitteras. En del av dessa koder tillhör de visuella 
varningsfunktionerna.  
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Figur 16. Symboler i Tåginformation i detalj 
 
Utformningen bör anpassas till den plats i gränssnittet där den ska visas, så att 
hänsyn kan tas till det utrymme som finns.  

 
I figur 16 visas:  

1. Tågtyp och loktyp 
2. Ankomsttid till nästa station och till slutstation, samt ev. avvikelse från 

ursprunglig tidtabell  
3. Vikt och längd 
4. Accelerationsförmåga och inbromsningsförmåga (bör vara bromstal el. 

likn.) 
5. Avstånd till referenspunkt (t ex för position i GIS-system för kommunika-

tion med räddningstjänst och andra). Kan ersättas med t ex avstånd till 
närmaste väg, identitet för eldriftsektion vid aktuell position eller annan 
uppgift som kan vara viktig vid kontakt med omvärlden.  

6. Tidsförlust vid stopp och start, respektive kortvarig sänkning av hastig-
heten till olika hastigheter och sedan ökning upp till exempelvis samma sth 
som före sänkningen (t ex vid passage av växlar) 

7. Tågnummer 
8. Aktuell tidsavvikelse relativt ursprunglig plan 
9. Aktuell ovanför planerad hastighet 
10. Gult värde: stor avvikelse i aktuell mot planerad hastighet (kan även kodas 

med svarta siffror mot gul bakgrund)  
11. Gul bakgrund: långt tåg 
12. Symbol för lägre hastighet än planerat, samt ovanför 2/3 av normal 

dragkraft  
13. Farlig last! 
14. Hjulplatta: risk att rälen skadas!  
15. Hög temperatur vid hjulaxel!  
16. Vagnsnummer för indikering av larm  
17. Axelnummer för indikering av larm  
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Övriga symboler i detaljinformation om tåg kan stå för prioritet, utskjutande last, 
antal resande vid nästa anslutande tåg avstigande/påstigande, etc.  
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Figur 17. Symboler i Stationsinformation i detalj 
 
I figur 17 visas:  

1. Stationsbeteckning 
2. Tågspår 
3. Spårnummer 
4. Växel 
5. Plattform 
6. Infartssignal, Blocksignal, Mellanblocksignal,   

Utfartsblocksignal  
7. Dvärgsignal 
8. Beläggning  
9. Låst tågväg 
10. Tåg-Id för låst tågväg  
11. Tågsymbol med tågnummer  
12. Växel ur kontroll  
13. Symbol för Blocksträcka på linjen  
14. Tåg står stilla  

 
Detaljinformation om stationer kommer att vidareutvecklas med utgångspunkt från 
de trafikbilder (spårplaner över stationer och linjer) som används i dagens 
tågledningssystem. Ett krav är att visa samtliga stationer samtidigt och att de om 
möjligt skall ha samma längdskala. Linjer kommer att komprimeras och ha en 
egen enhetlig längdskala. Den linjära kopplingen till sträcka i planeringsvyn kan 
inte behållas utan stationerna måste delas upp i grupper som visas i olika ”rader” 
för att få plats.  
 
Positioner för spår, växlar, signaler och plattform samt spårnummer är statisk 
information. På denna grundstruktur överlagras färgkoder för beläggning och 
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begärd respektive låst tågväg. Den vita symbolen exemplifierar hur växel ur 
kontroll kan visas.  
 
Som tidigare påpekats så måste konceptet förändras så att mer detaljerad 
information för samtliga stationer visas samtidigt, dvs. alltid synligt.  

 
Detaljinformation om stationer kommer att vidareutvecklas med utgångspunkt från 
de trafikbilder (spårplaner över stationer och linjer) som används i dagens 
tågledningssystem. Ett krav är att visa samtliga stationer samtidigt och att de om 
möjligt skall ha samma längdskala. Stationssträckor (linjen mellan stationer) måste 
komprimeras och bör ha en egen enhetlig längdskala. Den linjära kopplingen till 
sträcka i planeringsvyn kan inte behållas utan stationerna måste delas upp i 
grupper som visas i olika ”rader” på visningsytan för att få plats. Hur detaljerad 
information om stationer kan utvecklas bör utredas vidare. Både när det gäller 
vilken information som bör visas och hur den bör utformas. 
 

5.2.9 Ytterligare designaspekter 
Trafikledare styr en komplex trafikprocess i realtid. Mängden beslutsrelevant 
information som behöver visas är mycket stor. De behöver se så mycket som 
möjligt av den samtidigt för att kunna hantera den effektivt. De behöver 
information som ger överblick och samtidigt, utan att behöva ägna sig åt att 
manipulera gränssnittet, behöver de en stor mängd information om detaljer som 
påverkar deras beslut. Design av användargränssnitt för trafikledare har därför som 
mål att skapa en visningsyta som är stor och praktiskt användbar utan risk för 
arbetsskador. Man bör sträva efter att utnyttja den tillgängliga informationsytan, 
visningsytan, så effektivt som möjligt. Allt för att ge trafikledaren möjlighet att få 
så stor del som möjligt av den tillgängliga relevanta informationen enbart genom 
att flytta blickens fokus över visningsytan. Varje designbeslut bör genomsyras av 
en strävan är att använda tillgänglig visningsyta och tillgängliga bildpunkter så 
effektivt som möjligt.  
 
För att beskriva visuella egenskaper i användargränssnitt är det lämpligt att 
använda mätstorheter (mått) som är oberoende av betraktningsavståndet, dvs. 
avståndet från betraktarens öga till visningsytan. Till exempel: synvinkel i grader 
eller ”synvinkelgrad”; bildpunkter per synvinkelgrad; teckenstorlek eller 
symbolstorlek per synvinkelgrad (se även avsnittet om arbetsplatsen). Gränssnitt 
bör byggas så att det är enkelt för människan som styr att kontinuerligt hålla sig 
uppdaterad om processens och anläggningens tillstånd och utveckling. När en 
störning plötsligt inträffar finns inte tid att uppdatera sig. Det måste man ha gjort 
innan.  
 
En effekt av parallellt presenterad information är att vi hämtar in information utan 
att alltid ha en medveten avsikt. Det gör det möjligt att finna samband och 
egenskaper vi inte medvetet söker. En effekt av att inte visa information samtidigt 
är att vi tenderar att ta mindre hänsyn till information som vi inte direkt ser, dvs. 
information som vi medvetet borde ha tagit fram och gjort synlig (informationen 
finns men den kräver medvetna åtgärder för att få fram).  
 
En svårighet är att det inte alltid är möjligt att på förhand veta vilka kombinationer 
av information som kommer att vara mest relevant vid den specifika och unika 
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störning som kan komma att inträffa. Därför måste man sträva efter att visa 
mycket och detaljerad information samtidigt. Det är inte alltid möjligt att 
presentera all relevant information samtidigt och att välja vad som alltid skall vara 
samtidigt synligt är svårt. Hur bestämmer man då vilken information som måste 
samt bör visas samtidigt?  
 
En viktig källa till kunskap är de människor som utfört arbetet hittills. De har 
samlat på sig stor erfarenhet av vilken information som är eller kan vara relevant 
vid olika typer av störningar eller andra svåra situationer. En annan viktig 
kunskapskälla är analysen av hur arbetet skulle kunna utföras under andra 
förutsättningar. Till exempel med hjälp av andra strategier för styrning och med 
andra beslutsstödjande funktioner och system. Ytterligare kunskap kan tas fram 
genom att kartlägga den information som kommuniceras mellan olika roller och 
yrkeskategorier. Forskning och erfarenheter visar att människan har en stor 
förmåga att överblicka och hantera mycket stora informationsmängder samtidigt. 
Detta ställer emellertid mycket stora krav på hur informationen presenteras. 
Mycket information presenterad på ett bra sätt kan vara enkelt att hantera. Väldigt 
lite information presenterad på ett dåligt sätt kan vara omöjlig att hantera! 
 
Mål för att skapa goda förutsättningar för trafikledarnas arbete är:  

• maximering av den bildyta trafikledaren kan överblicka på ett 
praktiskt sätt med bibehållen möjlighet att med ögonen scanna av 
beslutsrelevant information även vid hög arbetsbelastning  

• minimering av risk för arbetsskador (till exempel problem med 
nacke och axlar på grund av felaktiga synvinklar)  

 
Då man strävar efter att göra ett så bra användargränssnitt som möjligt, avgör 
funktionen hos processen och anläggningen, målen för trafikledarens 
arbetsuppgifter, hur stor mängd information som behöver presenteras samtidigt. 
Sedan är det en designfråga att klara av att presentera den så att det blir enkelt att 
hantera. Hur mycket information en trafikledare måste kunna överblicka och 
hantera bestäms av hur arbetet organiseras. Framför allt av hur ”omfattande” 
området är som en trafikledare skall styra. Egenskaper som påverkar områdets 
omfattning och informationsmängd är: enkelspår eller dubbelspår; linjens egen-
skaper; antal stationer och deras egenskaper; trafikens intensitet, sammansättning 
och blandning; tågens egenskaper; etc.  
 
Informationsenheter tilldelas ofta en fast position eller plats i bildytan. Fast 
position är den starkaste, praktiskt användbara, ”visuella” koden. Den gör att man 
kan lära sig var man skall titta för att se det man söker. Man kan då snabbt hämta 
in information utan att anstränga sig. Det kan ”automatiseras” så långt att sökning, 
hämtning och tolkning av data till information sker utan att människan är 
medveten om det.  
 
Även fast relativ position är en stark kod. När informationsenheter samlas i 
grupper bör olika attribut tilldelas en fast position inom gruppen.  
 
En följd av kravet på att visa information på samma plats, är att man bör undvika 
”fönsterhantering” (behov av att flytta och förändra storlek på fönster), zoomning 
och ”scrollning” (rullning) av text och annan information. Vi talar här om krav på 
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användargränssnitt för mycket vana användare som ofta arbetar under stark 
tidspress.  
 
Det är ofta en fördel om man kan urskilja var informationsenheter har sin plats 
även om de just nu har ett tillstånd som inte behöver visas. Att diskret i 
bakgrunden antyda var information kan komma att visas på denna plats underlättar 
avkodning. Att en stark iögonenfallande varningskod inte visas kan ibland vara 
lika viktigt som att tydligt se att den visas.  
 
En enkel regel för att minska mängden koder som visas, är att koda undantag 
istället för varje tillstånd. Ofta är det möjligt att välja det alternativ – av två 
varandra uteslutande – som tar minst visuellt utrymme totalt sett. Inkluderat den 
tid som koden är synlig.  
 
Trafikledarens behov av att påverka planeringsprocessen och styrningen av själva 
trafikprocessen – genom att mata in data till stödsystem, verktyg och styrsystem – 
är en viktig del av användargränssnittet. Design av sätten att interagera med 
processen och stödsystemen via det integrerade gränssnittet är ett ämne vi ber att 
få beskriva i en senare rapport.   
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6 Organisation och arbetsplats 

6.1  Arbetsorganisationen 
 
För att förstå hur arbetet kommer att fungera i den föreslagna framtida organisa-
tionen behöver man utöver arbetsinnehåll, arbetsredskap arbetsplatsutformning 
m.m. också beskriva den arbetsorganisation som man skall arbeta inom. Med 
arbetsorganisation menar vi här de olika aktörer (roller, typer av medarbetare) som 
deltar i det totala arbetet, hur arbets- och ansvarsfördelningen ser ut mellan dessa, 
hur relationerna i övrigt fungerar etc. De olika aktörer vi främst har identifierat här 
är:  
Tågtrafikledare 
rollen som operativ omplanerare i realtid  
rollen som manuell exekverare av aktuell trafikplan, i realtid  
 
Informatörer 
delger information till trafikanter via skyltning och utrop 
 
Eldriftledare 
manövrerar elanläggningen, gör sektioner strömlösa vid banarbeten och olyckor 
m.m. 
 
Bandriftledare 
övervakar att banan fungerar, planerar underhåll m.m. 
 
Trafikplaneraren  
trafikplanerare "korttid" planerar trafik och banupplåtelse inom en (efter fastställd) 
tidtabellsperiod. Trafikplanerare "långtid" planerar tidtabellen (dvs tågens 
tidtabeller samt banarbetstider) för en tidtabellsperiod.  
 
Tågledare 
skiftesledare, anordnar och ställer in tåg. Tågledare/Skiftesledare beviljar 
banarbeten, dvs säkerhetskontrollerar och bekräftar reserverad tid för banarbeten. 
[sedan är det tågklarerare/fjärrtågklarerare som vidtar skyddsåtgärder och ger 
starttillstånd för banarbeten]  
 
Kvalitetsuppföljare 
Följer upp (tidsmässigt) utfall av planerad trafik och arbeten  
 
Säkerhetshandläggare  
(controller) är uppföljande och stödjande för personal i säkerhetstjänst mm. 
Säkerhetsansvar finns på flera nivåer, T ex tågklarerare, fjärrtågklarerare och 
tågledare är säkerhetsansvariga  
 
Dessutom samverkar man med olika organisationer, personer, roller i 
omgivningen. Exempel på sådana är lokförare, trafikutövarnas representanter m fl. 
Vi går nu här inte in mer på de arbetsorganisatoriska aspekterna på förslaget, utan 
konstaterar att det i det fortsatta arbetet blir viktigt att klara ut en rad frågor kring 
hur man bör fördela arbete och ansvar samt vilka regler och förhållningssätt som 
bör gälla i det dagliga operativa arbetet. Det synsätt som man här bör utgå ifrån är 
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det som brukar kallas MTO-perspektivet. Detta innebär att man ser verksamhetens 
medarbetare (människan), tekniklösningarna (T) och organisationen (O) som en 
odelbar helhet, och att det handlar om att se hur en bra lösning för alla dessa delar 
kan skapas. 
 
 

6.2  Arbetsplatsens utformning 
 
Arbetet med att utforma den framtida arbetsplatsen är inte slutfört. Vi vill här ändå 
redovisa de tankar som finns när det gäller viktigare delar av arbetsplats-
utformningen. Ett mer fullständig förslag kommer att tas fram under det 
kommande forsknings- och utvecklingsarbetet. Arbetsplatsen totalt kommer, enligt 
förslaget, att bestå av ett antal individuella arbetsplatser, där vi här skall titta på 
hur en sådan individuell plats kan tänkas se ut.  
 
För att få bra ergonomi och samtidigt utnyttja människans kapacitet, kan man ange 
följande grova riktlinjer, baserat på existerande råd och erfarenheter [se Wagner 
1994 och State of the Art – Bildskärmsarbete]. Man bör inte överskrida en 
synvinkel horisontellt på 100-110 grader, dvs. max +50 och -50 grader relativt 
frontallinjen. Annars behöver man vrida på huvudet för mycket för att kunna hålla 
fokus på de olika informationsmängderna.  
 
 

Från sidan:
+22 till -44 grader
vertikalt

-10 
-15

Normal 

synvinkel

0

+22

+15

-22

-44

 
 
 

Figur 18. En tänkt arbetsplats sedd från sidan. Här tänker vi oss två bilddelar i höjdled 
projicerade på väggen på c:a 2 meters avstånd. Dessutom finns en bildskärm omedel-
bart bakom bordet på ca 70 cm avstånd, placerad så att dess överkant kommer i linje 

med den projicerade bildens underkant. 
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Man bör inte överskrida en synvinkel vertikalt på ca +22 till –44 grader relativt 
ögats horisontallinje. I annat fall måste man rikta blicken för mycket upp och ner, 
vilket speciellt när det gäller att böja nacken bakåt kan leda till belastningsbesvär. 
Redan vid en vinkel på +15 grader uppåt början man att luta nacken bakåt, vilket 
snabbt leder till belastningsbesvär och på sikt till skador. Det är olämpligt att 
placera information ovanför en vinkel på +15 grader om den kontinuerligt måste 
övervakas.  
 
En informationsyta som motsvarar 3x4 ekvivalenter till ”skärmytor” ger ett 
maximalt informationsinnehåll motsvarande ca 6400 x 3600 bildpunkter, dvs. 
drygt 23 miljoner bildpunkter (ca 4x1600 horisontellt och 3x1200 vertikalt) med 
dagens teknik. Det innebär således att man visar information motsvarande 
maximalt 3 bildskärmar (1600x1200) vertikalt och 4 bildskärmar horisontellt. 
Tekniskt kan detta realiseras genom bildskärmar eller genom projicerade bilder på 
en skärm. Se figur 18 - 20. 
 

Ovanifrån:
116 grader
horisontellt

3200 x 2400
pixel
max. ca 40 - 50
stationer
ca 2-4 timmar

6400 x 1200
pixel på 
4 skärmytor

1600 x 1200 pixel
400 x 300 mm

på en ekvivalent 
till en “skärmyta”

19,7” diagonalt 4:3

1600 x 2400
pixel
max. ca 20 
stationer
ca 2-4 timmar

0

58 28

28

58 
 

 
Figur 19. Den tänkta arbetsplatsen sedd ovanifrån. Här tänker vi oss fyra bildsegment i 
sidled, placerade så att de tillåter bra fokusering från den stol man sitter på. Totalt blir 
den effektiva bildytan motsvarande 3x4=12 bildskärmar på 1600x1200 pixel vilket ger 

drygt 23 miljoner bildpunkter. 
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”Skärmekvivalent”   

4:3  bredd/höjd 
21 tum diagonalt ca 

500 mm diagonalt (19,7 tum) 
400 mm bredd horisontellt 
300 mm höjd vertikalt 

1600 x 1200 pixel ”upplösning” bredd x höjd (pixel = bildpunkt inkl. R+G+B)  
   

1 st plan skärmekvivalent mitt framför betraktarens öga  
Horisontellt    

750 mm betraktningsavstånd  
400 mm bredd  
30 grader synvinkel (± 15 grader ca från ögats normal) 

1600 pixel ”upplösning”  
54 pixel/grad upplösning per synvinkelgrad  
4 pixel/mm upplösning per mm på 750 mm betraktningsavstånd 

13 mm/grad bredd i mm ca per synvinkelgrad på 750 mm betraktningsavstånd 
1 grad synvinkel ”ca en lillfingernagel på armlängds avstånd”  

   
Totalt:  för hela arbetsplatsens visningsyta på bredden  

4 st ”skärmekvivalenter” 
116 grader synvinkel totalt (+ 30 +28 – 28 – 30 grader ca från ögats normal,  

två skärmekvivalenter placerade plant rakt framför ögats normal  
ger ± 28 grader medan de två ekvivalenterna på sidorna är vinklade  
mot ögats normal) 

6400 pixel ”upplösning” totalt  
   
Vertikalt   

750 mm betraktningsavstånd 
300 mm höjd 
22 grader synvinkel (± 11 grader ca från ögats normal) 

1200 pixel ”upplösning”  
55 pixel/grad upplösning per synvinkelgrad  
4 pixel/mm upplösning per mm på 750 mm betraktningsavstånd 

13 mm/grad bredd i mm ca per synvinkelgrad på 750 mm betraktningsavstånd 
1 grad synvinkel ”ca en lillfingernagel på armlängds avstånd”  

   
Totalt:  för hela arbetsplatsens visningsyta på höjden 

3 st ”skärmekvivalenter” 
66 grader synvinkel totalt (+22 och -44 grader ca från ögats normal) 

3600 pixel ”upplösning” totalt  

 
Tabell 1: Bildskärmsekvivalent: betraktningsavstånd, synvinklar och upplösning  
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För att skapa en effektiv arbetsmiljö fordras att ett antal samlokaliserade 
individuella arbetsplatser (hur många beror av den lokala trafikbilden m.m.) där 
trafikledare och andra aktörer, t ex informatörer, kan samverka på ett optimalt sätt. 
Samverkan innebär ibland att de skall kunna samtala med varandra om så behövs, 
att de bör kunna få en visuell uppfattning av hur de andra trafikledarnas situation 
ser ut genom att vända blicken åt det hållet m.m. Utöver trafikledarna skall även 
andra aktörer inplaceras på lämpligt sätt. I figuren nedan visar vi ett tanke-
experiment på en sådan utformning där ett antal arbetsplatser samordnats till en 
helhet. Det återstår en del arbete innan sådana förslag är färdigtänkta! Dessutom är 
förslagen allmänna. Även här måste lokala förhållanden styra utformningen.  
 
 

 
 

Figur 20. En tänkt arbetsplats med 4 individuella platser för trafikledare och 2 platser 
för informatörer. Med denna placering kan man med en enkel blick få en snabb 

uppfattning om hur arbetssituationen ser ut för medarbetarna, det är enkelt att samtala 
med dem om det behövs etc. 
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Några återstående funderingar om hur presentationsytan skall användas är:  
• eftersom man kommer att behöva hålla kontroll på trafiksituationen 

inom angränsande områden, bör nog de cirka 30 graderna till 
vänster respektive till höger om visningsytan i mitten delvis 
användas för att vid behov visa graf och förenklad spårplan för 
andra, angränsande områden,  

• mycket talar för att man måste se trafiksituationen på intilliggande 
områden när man planerar, därför att situationen där påverkar beslut 
om alternativa lösningar inom det egna området,  

• alternativa trafiklösningar kan vara i stort sett likvärdiga inom det 
egna området men ha olika ”värde” om hänsyn tas till hur 
situationen inom andra områden påverkas, 

• då målet är optimal tågföring för samtliga tåg fram till slutstation 
krävs en samordning av planeringen över flera områden,  

• stävan bör alltså vara att de 50-60 graderna rakt fram skall rymma 
graf och förenklad spårplan för det egna huvudområdet, 

• kanske kan vissa kortare grendelar inom det egna området samsas 
om utrymmet på sidorna tillsammans med information från 
angränsande områden,  

• utrymme för längre tids arbete med manuell exekvering, med 
möjlighet till tät kontakt med den som då arbetar på planerings-
nivån, måste också finnas.  

 

6.3  Kompetens, utbildning, träning 
 

6.3.1 Kompetens-, utbildnings- och träningsbehov 
För att kunna fungera i de beskrivna rollerna bör de framtida trafikledarna, i sina 
olika roller, naturligtvis få nödvändig utbildning och träning. Vi har inom ramarna 
för detta projekt ännu inte gjort någon mer utförlig beskrivning av vad de 
nödvändiga kompetenserna består av, utan detta återstår att göra. 
 

6.3.2 Simulatorer för träning och utbildning 
I samband med utbildning och träning av trafikledare kan man ha stor nytta av 
simulatorer. Med hjälp av simulatorer kan man dels stödja den grundläggande 
utbildningen av nya trafikledare, dels erbjuda möjligheter för mer erfarna 
trafikledare att genom träning skaffa sig ytterligare kunskaper och erfarenheter. Ett 
fruktbart användningsområde för utbildning i med hjälp av simulator är utbyte av 
erfarenheter mellan yrkeskategorier. T ex kan tågförare praktisera som tågtrafik-
ledare vid simulering av störningar och omvänt kan trafikledare köra tåg under 
besvärliga förhållanden.  
 
I en särskild rapport från CATD-projektet, C9. Kravbeskrivning för utbildnings- 
och träningssimulator, diskuteras krav på utformning av simulatorer för sådana 
syften. 
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7 Kort om ord och begrepp  
A-fordon: Spårgående fordon som inte med säkerhet kortsluter spårledningar  
 
A-fordonsfärd: Är framförande av A-fordon på en avspärrad stationssträcka.  
A-fordonsfärd för transport är framförande av A-fordon på en eller flera 
avspärrade stationssträckor på fjbsträcka. I A-fordonsfärden inräknas också när 
fordonssättet förs ut från och in till gränsstation för sträckan, i A-fordonsfärd för 
transport även färden över mellanliggande stationer. A-fordonsfärd för transport 
sker i en bestämd riktning. Vid annan A-fordonsfärd får fordonssättet byta 
rörelseriktning i den omfattning som krävs  
 
Aktuell Plan: Den plan för spåranvändning och tidsangivelser för ankomst- och 
avgångstider, för samtliga tåg, som gäller just för det aktuella tillfället.   
 
Tågtrafikledaren anpassar kontinuerligt planen inom sitt ansvarsområde efter de 
ständigt förändrade aktuella förutsättningar som påverkar hur tågen bör framföras 
för att trafiken som helhet skall bli den bästa möjliga. Resultatet är en aktuell plan 
och det är den som den operativa trafikledningen i samarbete med framför allt 
tågförarna försöker genomföra.  
 
Ankomstlåsning: Funktion som avgör huruvida manuell upplåsning av en låst 
rörelseväg i ett signalställverk skall ske med tidsfördröjning eller inte 
 
ATC: System för övervakning och presentation av hastighetsbesked till 
spårgående fordon. (se Banverkets föreskrifter, BVF 900.3 §1A)  
 
Automat: Funktion som automatiskt verkställer på förhand specificerade 
kommandon, när viss villkor är uppfyllda i ett signalställverk eller manöversystem.  
Allmänt: apparat som genom ngn teknisk anordning på egen hand utför vissa 
rörelser eller arbetsoperationer efter det att den satts igång  
 
”Automation surprises”: Det problem som uppstår då automatiska funktioner 
implementeras så att den mänsklige operatören blir överraskad av vad den 
automatiska funktionen gör, eller inte helt säkert kan förutse vad den kommer att 
göra  
 
Automatisk Exekveringsfunktion: En funktion i tågledningssystemet som 
automatiskt lägger tågväg enligt Aktuell Plan utan att förändra den. Som option 
kan den förbereda och testa anläggningen i vägen för tåget genom att i så god tid 
som möjligt ställa växlar och spårspärrar i ”rätt” läge. Den kan endast lägga tågväg 
om väldefinierade kriterier är uppfyllda, annars överlämnar den exekveringen till 
trafikledaren. Funktionen magasinerar vid behov en blocksträcka framåt för att inte 
tappa tid vid låsning av tågväg då spåret framför tåget är upptaget. Ett viktigt 
kriterium är att begära tågväg så kort sträcka som möjligt och utan att i onödan 
störa tågets framförande. Detta för att undvika att behöva utlösa låst tågväg, eller 
att återta magasinerad tågväg, när man med kort varsel måste planera om. Då en 
konflikt finns i planen – för den sträcka där tågväg står i tur att läggas – varnas 
trafikledaren och ges möjlighet att planera om innan funktionen lägger tågväg. Om 
planen inte ändras lägger funktionen tågväg helt enligt den aktuella planen, trots 
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att den innehåller en konflikt m a p tid. Automatisk Exekveringsfunktion är ingen 
”Automat” i traditionell mening!  
 
Automatisk vägskyddsanläggning: Vägskyddsanläggning som automatiskt 
börjar varningssignalera när ett kortslutande spårgående fordon närmar sig 
plankorsningen  
 
Automatisk upplåsning: Upplåsning av rörelseväg, där upplåsningen initieras 
automatiskt genom att ett spårgående fordon passerar vägen  
 
Avgångssignalerare: Är den som för vissa resandetåg svarar för kontroll av att 
trafikutbytet är avslutat och ger ”avgång”. Avgångssignaleraren kan antingen vara 
en av tågpersonalen eller vara stationärt placerad  
 
Avkortad tågväg: Tågväg från en huvudljussignal till en huvuddvärgsignal eller 
slutpunktsstopplykta som visar ”STOPP”, dock endast om det också kan läggas 
”oavkortad tågväg” från huvudljussignalen till en längre bort belägen slutpunkt  
 
Avspärrning: Är åtgärd av tågklarerare som främst syftar till att förhindra att tåg 
sänds ut på en stationssträcka eller – när det gäller avspärrning av spåravsnitt på 
bevakad station – förs in på t ex ett A-arbetsområde  
 
Avvikelse:   
Allmänt: Uppvisad eller uppmätt skillnad  
 
Balis: I spåret liggande enhet, vilken vid avfrågning sänder ATC-information till 
passerande spårgående fordon  
 
Bana: Spår och omgivning där järnvägslinjen går. Dvs spår, signal- och elteknisk 
utrustning, spårunderbyggnad och dess omedelbara närhet, som är avsedd för 
järnvägsdrift  
 
Banans sth: Är den största tillåtna hastighet som gäller på viss sträcka enligt 
uppgift i linjeboken  
 
Beräknad ankomsttid: Den tidpunkt, utgående från aktuell plan, vid vilken ett tåg 
förväntas ankomma till en trafikplats  
 
Bevakad station: Station är bevakad när tågklarerare tjänstgör för stationen. Då 
en fjärrtågklarerare tjänstgör för stationen är stationen "fjärrbevakad" 
 
Blockriktning: Den riktning på en linje i vilken fordonsrörelse för tillfället kan 
tillåtas av den automatiska linjeblockeringsutrustningen. Blockriktningen anges 
vid en stationsgräns som ut respektive in  
 
Blocksignal: Gemensamt namn för utfartsblocksignal och mellanblocksignal  
 
Blocksträcka: Del av tågspår på sträcka med linjeblockering; börjar vid en 
blocksignal och slutar vid nästa blocksignal eller infartssignal. Blocksträcke-
indelningen kan alltså vara något olika i de olika riktningarna. När en station vid 
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sträcka med linjeblockering är obevakad, fungerar huvudtågspåret på stationen 
som en blocksträcka bland de andra på stationssträckan  
 
Bortflyttad målpunkt: (bortflyttning) Målpunkt som gäller för ATC-förbesked 
och som ligger bortom nästa huvudsignal  
 
Bortflyttningsavstånd: Den del av målavståndet som ligger bortom den närmaste 
huvudsignalen. Information om bortflyttningsavståndet lämnas av en P-balis  
 
Bromsavstånd: se bromssträcka 
 
Bromskurva: Anger hur hastigheten för ett spårgående fordon skall minskas till 
målhastigheten när fordonet rör sig mot målpunkten. Bromskurvan beräknas av 
ATC-systemet  
 
Bromssträcka, bromsavstånd: Den sträcka som ett visst spårgående fordon eller 
en viss fordonssammansättning kräver, för att kunna minska sin hastighet till en 
given lägre hastighet. I bromssträckan ingår inte den sträcka som tillryggaläggs 
under tillsättningstiden.  
 
Bromstal: Mått på tågets förmåga att bromsa. Beräkningen grundar sig på tågets 
sammanlagda vikt i förhållande till de ingående fordonens ”bromsvikt”. Bromstal 
används också för att bestämma bromsförmågan hos andra fordonskombinationer 
än tåg  
 
Bromsvikt: Är det i ton uttryckta tal som anger bromsverkan hos fordon  
 
Börjanpunkt: Den huvud- eller dvärgsignal på ett tågspår, där en rörelseväg 
börjar. (se även slutpunkt)  
 
C-arbete: Är anordning på sträcka utan linjeblockering för att upplåta tågspår på 
linjen för lätta arbetsredskap. Vid C-arbete hålls stationssträckan inte avspärrad  
 
Central automat: Automat i fjärrblockeringssystemets centralutrustning  
 
Dragkraft: Mått på tågets förmåga att accelerera, uppnå och hålla en viss 
hastighet.  
 
Driftledningscentral (DLC): Ledningscentral där de operativa funktionerna 
tågtrafikledning med trafik och trafikantinformation samt bandriftledning med 
eldriftledning utförs  
 
Dubbelspår: Är två tågspår på linjen mellan två angränsande stationer. 
”Dubbelspår” finns alltså inte på station  
 
Dubbelspårsdrift: Är när båda spåren på dubbelspår kan användas för tåg. Under 
dubbelspårsdrift kan förekomma vänsterspårskörning och högerspårskörning. I 
regel tillämpas vänsterspårskörning  
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Dvärgsignal: Växlingsdvärgsignal eller huvuddvärgsignal som gäller för tåg, 
vagnuttagning, A-fordonsfärd, växling och småfordonsväxling  
 
Dvärgsignalsträcka: Sträckan mellan två på varandra följande dvärgsignaler eller 
dvärgsignalsluttavla i samma färdriktning  
 
E-arbete: Är anordning på tågspår till skydd mot att fordon med uppfälld 
strömavtagare leder spänning till kontaktledningssektion där arbete pågår. Vid E-
arbete hålls stationssträckan respektive E-arbetsområde på bevakad station 
avspärrad  
 
Enkelspårsdrift: Är när det ena spåret på dubbelspår används för tåg i båda 
riktningarna därför att det andra spåret inte kan användas för tåg  
 
ESIK: Förkortning för Enkelspår, Samtidig Infart, Kort, vilket är en benämning på 
en standardiserad stationsutformning för mötesstationer på enkelspår, där samtidig 
infart normalt kan användas för tågsätt, som är upp till 550 m långa  
 
ESIL: Förkortning för Enkelspår, Samtidig Infart, Lång, vilket är en benämning 
på en standardiserad stationsutformning för mötesstationer på enkelspår, där 
samtidig infart normalt kan användas för tågsätt, som är upp till 650 m långa 
 
ET-nedsättning, extra tvingande nedsättning: Tillfällig nedsättning av 
hastigheten med ATC  
 
Felsäker: (fail-safe)  
Egenskap hos en funktion eller ett system vilken innebär att om ett fel uppstår 
skall funktionen eller systemet gå till ett säkert tillstånd enligt tre villkor: 

• Ett enkelfel med eventuella följdfel får inte orsaka säkerhetsfara  
• Ett enkelfel med eventuella följdfel skall upptäckas så tidigt att det är en 

försumbar sannolikhet att det skall uppstå ett andra oberoende fel som 
medför säkerhetsfara  

• Ett upptäckt fel skall försätta funktionen eller systemet i ett säkert tillstånd  
 
Fientlig: En rörelseväg eller ett växlingsområde är fientlig mot en annan 
rörelseväg eller ett annat växlingsområde om de inkräktar på varandras 
skyddsbehov, och därför inte får användas samtidigt  
 
Fjärrblockering, fjärrblockeringssystem, fjb-system: Övervaknings- och 
manövreringssystem för sträckor med linjeblockering. Fjärrblockeringssystemet 
möjliggör bland annat att en fjärrtågklarerare från en särskild 
fjärrblockeringscentral kan övervaka linjen och stationer, samt manövrera 
signalanläggningen på stationerna.   
  
Allmänt: fjb, även CTC (central traffic control), trafikledningssystem för järnvägar 
som innebär att trafiken inom ett större område övervakas av fjärrtågklarerare från 
en enda trafikledningscentral. Detta kräver fjärrmanövreringsbara ställverk, 
automatisk linjeblockering och numera även radiokontakt med lokförarna. Det 
exakta trafikläget visas i ledningscentralen på schematiska spårplaner eller 
bildskärmar. Jämfört med trafikledning genom tågledare, som per telefon har 
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kontakt med tågklarerare på varje station, ger fjärrblockering större trafikkapacitet 
genom bättre överblick och möjlighet till snabba omdispositioner, vilket avsevärt 
minskar personalbehovet. I Sverige infördes fjärrblockering 1938 på Saltsjöbanan 
och från mitten av 1950-talet vid SJ. I dag (1999) övervakas större delen av det 
statliga järnvägsnätet från åtta ledningscentraler (Nationalencyklopedin) 
 
Fjärrblockeringscentral: Plats varifrån ett fjärrblockeringssystem manövreras. 
Fjärrblockeringssträcka  
 
Fjärrtågklarerare, fjtkl: Tågklarerare som tjänstgör i fjärrblockeringscentral och 
därifrån manövrerar fjärrbevakade stationer. Förkortas fjtkl  
 
Frontskydd: Signalteknisk anordning som förhindrar motriktade fordonsrörelser 
förbi slutpunkten för en rörelseväg eller medriktade, motriktade eller korsande 
fordonsrörelser in i skydssträckan för en rörelseväg  
 
Frontskyddsområde: Spåravsnitt mellan rörelseväg som kräver frontskydd och 
frontskyddet. Frontskyddsområdet skall kunna kontrolleras obelagt med teknisk 
lösning  
 
Förbesked: ATC-information om en kommande hastighetsförändring. Ett 
restriktivt förbesked innebär information om en kommande hastighetsrestriktion  
 
Förbeskedsavstånd: Avståndet från den punkt där förbesked lämnas till den 
punkt där förändringen inträder 
 
Förbigång: När ett tåg passerar ett annat som går i samma riktning, dvs. 
omkörning. I regel genom att det första tåget tas in på sidotågspår på en station, för 
att släppa förbi det andra tåget på huvudtågspår  
 
Förprövning: Funktion i signalställverk eller manöversystem, vilken prövar om 
en order att låsa rörelseväg kan verkställas. En order som inte kan verkställas 
kommer att magasineras eller förkastas  
 
Förreglad växel: Växel vars rätta läge och låsning kontrolleras genom ”kör” i en 
huvudsignal  
 
Förregling: Har i detta sammanhang en oklar betydelse och bör inte användas 
 
Försignal: Signal som anger vilken signalbild man kan räkna med visas från 
närmast efterföljande huvudljussignal. En försignal kan vara fristående eller 
inbyggd i en huvudljussignal som visar ”kör”  
 
Försignalbesked: Signalbesked som lämnas av en försignal eller en 
huvudljussignal, och som anger vilket signalbesked som man kan räkna med 
lämnas av närmast efterföljande huvudljussignal  
 
Föråldrad plan: Plan för spåranvändning och tidtabell (och därmed tågordning) 
som inte längre är optimal eller lämplig att genomföra, men som ännu inte är 
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formellt upphävd och alltså fortfarande gäller och påverkar hur den automatiska 
exekveringsfunktionen begär tågväg  
 
Genomgångsdrift: Tillstånd där stationens växlar och spårspärrar är låsta i lägen 
för genomfart på huvudtågvägen och signaleringen bestäms av körriktningen på 
intilliggande linjeavsnitt. Förkortas G-drift  
 
Gångtid: I tidtabell den tid det beräknas ta för ett tåg att under specificerade 
förutsättningar (spåranvändning; uppehåll; tågets sth, dragkraft och bromstal; 
banans sth, lutning, kurvor och energitillgång; etc.) gå från en stations mittpunkt 
till en annan stations mittpunkt.  
 
Hastighetstavla: Tavla som anger dels början och slutet av sträcka där 
hastighetsnedsättning med tavlor gäller, dels punkt där banans största tillåtna 
hastighet ändras. Hastighetstavla kan också finnas för att upprepa beskedet för tåg 
från ett anslutande spår  
 
Hinderdetektor: Anordning som känner av om plankorsningsområdet mellan 
bommarna är fritt från vägfordon  
 
Hinderfrihet:  
1) frihet från hindrande fordon i ett spåravsnitt, vilket tekniskt kan detekteras med 
spårledning, om det hindrande fordonet kortsluter spårledningen 
Om hinderfrihet föreligger sägs spåret vara hinderfritt. 
2) frihet från föremål och fasta anläggningar i det område som avgränsas av 
normalsektionen för det fria rummet.  
Den punkt på ett spår vid en växel där hinderfrihet gentemot andra spår uppnås 
kallas hinderfrihetspunkten  
 
Hinderfrihetskontroll: Kontroll av hinderfrihet i rörelsevägar, inom sidoskydds-
område och på eventuell skyddssträcka bortom slutpunkten för en rörelseväg. 
Automatisk hinderfrihetskontroll utförs idag genom kontroll av spårledningar. 
Hinderfrihetskontroll kan också vara en manuell åtgärd som utförs av tågklarerare  
 
Huvuddvärgsignal: Signal som är dels en huvudsignal och dels en dvärgsignal, 
och som används i stället för en huvudljussignal och en växlingsdvärgsignal på 
samma ställe  
 
Huvudljussignal: Huvudsignal som gäller för alla slags spårtrafik  
 
Huvudsignal: Signal som reglerar tågrörelser.  

• in på station 
• inom station 
• ut från station  
• på linjen ut på blocksträcka  
• förbi linjeplats, där linjeblockering saknas 

Det finns huvudsignaler av två typer, huvudljussignal och huvuddvärgsignal. Sex 
kategorier finns: infartssignal, mellansignal, utfartssignal, utfartsblocksignal, 
mellanblocksignal och linjeplatssignal  
 



 

101 

Huvudsignalsträcka: Sträckan mellan två på varandra följande huvudsignaler i 
samma färdriktning ???  
 
Huvudtågspår: Det från stationsgränsen rakaste tågspåret (undantag, 
se säok)  
 
Huvudtågväg: Tågväg som i sin helhet går på huvudtågspår  
 
Hållplats: Plats på linjen utan växel och avsedd för resandes av och påstigning  
 
Hållställe: Plats inom en stations gränser, avsedd för resandes av och påstigning 
och utmärkt med särskilt namn. Ett hållställe finns bara vid de spår där det finns 
plattform  
 
Högerspårskörning: Vid dubbelspårsdrift, då tåget körs på det högra spåret i 
färdriktningen. I regel tillämpas vänsterspårskörning  
 
Högerspår: Är det högra spåret i rörelseriktningen  
 
Igångsättningspunkt: Punkt där passerande kortslutande spårgående fordon skall 
sätta igång varningssignaleringen vid färd mot plankorsningen  
 
I kontroll: Tillstånd för ett bangårdsobjekt, som innebär att det är tekniskt 
kontrollerat i avsett läge  
 
Infartssignal: Huvudsignal som reglerar rörelse från linjen in på en station.  
Infartssignalen finns på stationen strax innanför stationsgränsen  
(jämför med utfartsblocksignal)  
 
Inkopplad signaleringssträcka: Signaleringssträcka som sätter igång 
varningssignaleringen när den beläggs av ett kortslutande spårgående fordon som 
närmar sig plankorsningen  
 
Isolerskarv, isol-skarv: Avgränsningspunkt för spårledning  
 
 
K1-nedsättning: Nedsättning av hastigheten på grund av en kurva av kategori K1, 
vilket innebär en normal kurva  
 
K2-nedsättning: Nedsättning av hastigheten på grund av en kurva av kategori K2, 
vilket innebär en kurva med onormal övergångskurva eller ramp  
 
K-fordon: småfordon som med säkerhet kortsluter spårledningar 
 
Kognition:  
Allmänt: (lat. cogni´tio 'undersökning', 'inlärande', 'kunskap', av cogno´sco 'lära 
känna (med sinnen eller förstånd)', 'undersöka'), de tankefunktioner med vilkas 
hjälp information och kunskap hanteras. Till de kognitiva funktionerna räknas 
varseblivning, minne, begreppsbildning, resonerande, problemlösning och 
uppmärksamhet. Dessa processer studeras inom kognitionsforskning. I äldre 
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psykologisk teori ställs kognition i kontrast till emotion (känsloliv) och volition 
(viljeliv)  
 
”Kolonnkörning”: ledning av ett antal tåg i ena riktningen för att sedan leda ett 
antal tåg i andra riktningen. Vanligt för att städa upp efter störningar. Svårt att 
beräkna vilket antal tåg och vilken blandning av tågtyper som ger optimal 
tågföring  
 
Kommando: Begäran från en operatör, exempelvis tågklarerare, att via ett 
manöversystem få en viss åtgärd utförd i en signalanläggning  
 
Komplex:   
Allmänt: som består av många delar vilka hänger samman på ett svåröverskådligt 
sätt 
 
Konflikt:   
Allmänt: Svårartad motsättning som måste lösas,   
vanl. genom ngn form av strid  
 
Konflikt i planen: Fler tåg planeras att använda samma resurs (spår) under helt 
eller delvis samma tidsperiod.   
(Anm.: En plan som innehåller konflikter kan ändå exekveras så att tågen går i den 
ordning och på de spår som anges i planen.) 
 
Kontrollera:   
Allmänt: (ha möjlighet att) styra genom övervakning; undersöka (ngt) för att 
fastställa att allt är i sin ordning   
 
Kontrollkrets: Förbindelse mellan en signalanläggning och ett växeldriv för att 
överföra information till signalanläggningen om växelns läge  
 
Kontrollrum:   
Allmänt: rum i en större teknisk anläggning, varifrån driften av anläggningen kan 
övervakas och styras  
 
Kontrollsträcka: Den del av signaleringssträckan som sträcker sig mellan den 
punkt där fällningssträckan slutar och plankorsningens mittpunkt. Gränsen mellan 
fällningssträckan och kontrollsträckan kan finnas vid:  

• orienteringstavlan för plankorsningen 
• balisgruppen som lämnar signalbesked för plankorsningen 
• punkten där förbesked lämnas för den huvudsignal som kontrollerar 

vägskyddsanläggningens status.  
Saknas signalering mot banan är fällningssträckan, kontrollsträckan och 
signaleringssträckan samma sträcka  
 
Kopplade signaler: Samband mellan signalbeskeden från två på varandra följande 
huvudsignaler, som innebär att den första signalen inte får lämna ett högre 
signalbesked än vad den följande gör. Kopplade signaler förekommer där 
avståndet mellan huvudsignalerna är mindre än det minsta tillåtna för att de ska få 
lämna olika besked. Det tillåtna minimiavståndet beror också av signalerad 
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hastighetsskillnad, vilket medför att huvudsignaler som är kopplade vid en 
hastighet inte behöver vara det vid en annan, lägre hastighet  
 
Kopplade växlar: Två eller flera växlar som alltid manövreras gemensamt med 
samma order från ett signalställverk eller en lokalställare. Kopplade växlar har 
gemensamma kontrollkretsar  
 
Kort tågväg: Tågväg som är kortare än ca 450 m. Avkortad tågväg kan i vissa fall 
vara längre än ”kort tågväg” (alltså längre än 450 m)  
 
KVSi-funktion: Funktion som kontrollerar att signaleringssträckorna för en 
vägskyddsanläggning är fria från kortslutande spårgående fordon eller att 
signalbeskedet rörelse tillåten ges i vägkorsningssignalen, innan huvudsignalen får 
ge körbesked mot plankorsningen  
 
Körbesked: Samlingsbenämning för alla signalbesked som inte innebär STOPP  
 
Körplanebaserad automat: TLS t ex….  
 
Linjeblockering: Säkerhetssystem för linjen, vilket bland annat innebär att ett 
kortslutande spårgående fordon genom att påverka spårledningar förhindrar att en 
huvudsignal lämnar körbesked till den blocksträcka där fordonet finns  
 
Linjeblockeringsanslutning: Anslutningen mellan linjeblockeringssystemet för 
ett spår på linjen och signalställverket på en station  
 
Linjebok: Beskrivning av stationer och linjer för en viss bana m a p bl a största 
tillåtna hastighet, signalering, kommunikationsutrustning mm. 
 
Linjen: Banan utanför stationernas gränser  
 
Linjeplats: Plats på linjen med växel eller rörlig bro i tågspåret  
 
Linje för kortast möjliga gångtid: En tidtabellinje – för ett tåg – vilken visar hur 
snabbt ett tåg kan framföras om det inte behöver ta hänsyn till annan trafik. 
Hänsyn tas till de uppehåll på stationer som behövs för att fullgöra det egna tågets 
trafikuppgift. Linjen representerar en gräns för tillgängligt planeringsutrymme.  
 
Lokal automat: Automat som är fysiskt realiserad i anslutning till ett 
signalställverk eller som utgör en del av ett signalställverk (kallas ibland även 
Ställverksautomat)  
 
Lokalfrigiven: En växel eller spårspärr som är frigiven för lokal manövrering sägs 
också vara lokalfrigiven  
 
Lokal magasinering: Lokal magasinering innebär att begäran om att låsa tågväg 
lagras lokalt i ställverket i väntan på att alla villkor för tågvägslåsning är 
uppfyllda. Exempel på villkor för tågvägslåsning är: växlar och spårspärrar i rätt 
läge, inga tågvägar i konflikt, berörda spårledningar fria  
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Lokal manövrering: Tillstånd i signalsäkerhetsanläggningen som innebär att en 
växel eller spårspärr endast kan manövreras med manöverutrustning som är 
placerad intill växeln eller spårspärren  
 
Lokalställare: Manöverutrustning för lokal manövrering av växel eller spårspärr  
 
Lokaltågklarerare: Tågklarerare som tjänstgör på en lokalbevakad station  
 
Låsning av tågväg: Låsning i rätt läge av alla växlar som hör till tågvägen. 
Låsningen görs med tågvägslås eller elektrisk tågvägslåsning  
 
Låsning av växlingsväg: Låsning i rätt läge av växlar för växling, bekräftad 
genom signalbild ”lodrätt” eller ”snett vänster” i dvärgsignal  
 
Låst rörelseväg: Rörelseväg för vilken signalställverket låst de för rörelsevägen 
nödvändiga bangårdsobjekten i rätt tillstånd  
 
Låst växel: växel som ingår i tågvägslåsning eller låsning av växlingsväg, eller 
som är låst med låsanordning i signalanläggningen, kontrollås eller hänglås  
 
Lägga tågväg: En begäran om att få låst tågväg för en specifik sträcka sänds till 
ställverket som låser tågvägen om alla säkerhetsvillkor är uppfyllda.  
 
Magasinering: Funktion för att köa kommandon till signalställverk, i väntan på att 
villkor för verkställelse uppfylls  
 
”Management by Awareness”: Sätt för människan som styr en komplex 
dynamisk process att arbeta förebyggande genom att kontinuerligt uppdatera sig 
om tillstånd och tendenser i anläggning och process. Arbetssättet förutsätter att 
operatörsgränssnittet kontinuerligt förmedlar den dynamiska information som 
behövs  
 
”Management by Exception”: Sätt för människan som styr en komplex 
dynamisk process att arbeta genom att reagera på varningar och larm från ett 
automatiserat styr och övervakningssystem   
 
Manuell Exekverare: En roll som trafikledaren utför genom att manuellt lägga 
tågväg; leda tåg förbi stopp; hantera felfunktioner av olika slag …  
 
Manuell upplåsning: Upplåsning av rörelseväg, där upplåsningen initieras genom 
ett kommando från en tågklarerare. Manuell upplåsning används om en fordons-
rörelse inte passerat de objekt som hör till dess rörelseväg. Den används också vid 
fel. Manuell upplåsning kallades tidigare för nödfallsutlösning, och benämns 
fortfarande så i Banverkets föreskrifter, BVF 900.3  
 
Manöversystem: Teknisk utrustning som utgör en länk mellan operatören och 
signalställverket och som ger hjälp för styrning och övervakning av signal-
anläggningen och tågtrafiken  
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Mellanblocksignal: Huvudsignal som reglerar rörelse ut på följande blocksträcka 
och som finns på linjen på en sträcka med linjeblockering  
 
Mellansignal: Huvudsignal som reglerar rörelse inom en station, eller mellan 
stationer som gränsar till varandra utan mellanliggande linje  
 
Mjuk övervakning: Inställningsmöjlighet i ATC-systemet, innebärande att 
mjukare bromsning används, vilket betyder att avståndet mellan punkten där 
bromsingrepp sker och målpunkten ökar med cirka 50 %  
 
”Moving Block”: Ett block vars längd definieras av de karakteristiska 
egenskaperna hos det tåg som befinner sig på en specifik del av spåret. 
Minimilängd för blocket är från den bakersta delen av tåget, till en punkt på spåret 
där - om tåget skulle bromsas in från sin aktuella hastighet – tågets front skulle 
hamna när tåget har stannat  
 
Målavstånd: Avståndet från punkten där ett restriktivt förbesked lämnas till 
målpunkten. Målavstånd används också som benämning på avståndet mellan en 
hastighetshöjande försignal och höjningspunkten. I fordonsdatorn är målavståndet 
det för ögonblicket aktuella avståndet mellan fordon och målpunkt   
 
Målhastighet: Hastighet som ett spårgående fordon skall ha nedbromsats till vid 
målpunkten, då ett restriktivt förbesked lämnats. Målhastigheten kan också vara 
högre, än den dittills gällande  
 
Målpunkt: Punkt där ett spårgående fordon senast skall ha kommit ner i den 
målhastighet, som meddelats genom ett restriktivt förbesked. Målpunkten kan 
också vara den punkt där en kommande hastighetshöjning träder i kraft  
 
Mätfel:  
Allmänt: skillnad mellan mätvärde och mätstorhetens sanna värde. Beroende på 
ofullkomligheter i mätdon och hjälputrustning samt påverkan av s.k. 
influensstorheter uppkomna genom omgivningsmiljön, t.ex. temperatur och 
vibrationer, kan ingen mätning göras helt utan fel. Absolut mätfel avser skillnaden 
mellan mätvärde och mätstorhetens sanna värde. Det relativa mätfelet utgör 
kvoten av det absoluta mätfelet och mätstorhetens sanna värde. 
Ett mätfel anses sammansatt av de två komponenterna tillfälligt och systematiskt 
fel. Med tillfälligt fel menas den komponent av mätfelet som varierar 
slumpmässigt vid upprepade mätningar av samma storhetsvärde. Systematiskt fel 
omfattar den komponent av mätfelet som under nämnda betingelser förblir 
konstant eller varierar på ett förutsägbart sätt. Det går inte att korrigera för ett 
tillfälligt fel. Storleken på ett systematiskt fel kan åtminstone tillnärmelsevis 
fastställas genom kalibrering  
 
Mätnoggrannhet:  
Allmänt: Termen mätnoggrannhet är ett uttryck för en mätnings förmåga att 
uppnå grad av överensstämmelse mellan mätvärde och sant värde på mätstorheten. 
Noggrannheten förbättras vid minskning av mätfelet. Mätnoggrannhet skall inte 
förväxlas med precision, som endast uttrycker grad av överensstämmelse mellan 
ett antal mätvärden bestämda på samma sätt vid upprepade mätningar. Precisionen 
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är således enbart ett uttryck för den inbördes spridningen mellan mätvärden utan 
beaktande av deras ev. avvikelse från sant värde. Upplösning för ett mått eller 
mätinstrument uttrycker dess förmåga att medvetandegöra en observatör om 
skillnaden mellan två näraliggande värden på storheten. Stabilitet kännetecknar ett 
mätdons förmåga att bibehålla sina egenskaper över tiden. Noggrannhet utgör 
mätdonets förmåga att ge resultat som ligger nära mätstorhetens sanna värde. 
Noggrannheten är större ju mindre felen är 
 
Mätonoggrannhet:  
Allmänt: Varken noggrannhet eller precision är lämpliga ord för kvantitativa 
angivelser beroende på att ett lägre talvärde uttrycker en bättre noggrannhet eller 
precision. I kvantitativa sammanhang är det därför lämpligare att använda sig av 
termerna fel eller sammansättningar av detta ord eller av mätosäkerhet alternativt 
mätonoggrannhet. Förutsättningen för att mätresultat avseende ett och samma 
storhetsvärde skall kunna jämföras med varandra är att de är spårbara. Utan 
säkerställd spårbarhet kan nämligen inte ett mätresultat bli entydigt. Spårbarhet 
innebär att ett mätresultat kan relateras till en accepterad normal  
 
Nedspår: Vänstra spåret i riktning nedåt, vilket är den riktning i vilken tåg med 
udda nummer går  
 
Nedsättning: Nedsättning av den tillåtna hastigheten för spårgående fordon  
 
Normalläge: Tillstånd i signalanläggningen då alla spårledningar är opåverkade 
och inga rörelsevägar är låsta. Växlar, vägskyddsanläggningar med flera 
bangårdsobjekt har förutbestämda normallägen vilka framgår av anläggningarnas 
relationsritningar  
 
Nödfallsutlösning: (se manuell upplåsning) Äldre uttryck. Återtagning av 
tågvägslåsning (och slutpunktslåsning) utan att tåg har framgått kallas nödfalls-
utlösning  
 
Obevakad station: Station där tågklarerare inte tjänstgör men där tågrörelse och 
annan verksamhet ändå kan äga rum. En obevakad station utgör en del av en 
stationssträcka  
 
Omplanering: Förändring av tågs spåranvändning och/eller tågordning och/eller 
tidtabell.  
 
Optimal:   
Allmänt: mest gynnsam för (visst) förlopp eller resultat, under givna omständlig-
heter  
 
Operativ Trafikplan: Specificerar tidtabell och spåranvändning för varje tåg, och 
därmed även den ordningsföljd i vilken tåg kan använda gemensamma resurser, 
framför allt spår. Operativ Trafikplan kan förändras enbart av trafikledaren i rollen 
som Planerare, dvs. Trafikplanerare. Inga lokala eller centrala automater kan 
förändra Operativ Trafikplan!  
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Order: Meddelande som sänds i riktning ut mot ett logiskt eller fysiskt objekt för 
att påverka detta. Exempel på order är fjärrblockeringsorder som skickas från ett 
centralt manöversystem till ett signalställverk. Ett annat exempel är ställverksorder 
som skickas från ett signalställverk till ett bangårdsobjekt  
 
Orienteringstavla, O-tavla: Signalmedel som orienterar om förhållanden längre 
fram längs tågspåret. Orienteringstavlor finner man före trafikplats, huvudsignal, 
hastighetstavla och vägskyddsanläggning. Förkortas O-tavla. En fiktiv 
orienteringstavla är en ATC-term som innebär att informationen endast meddelas 
av en balisgrupp utan att någon orienteringstavla finns uppsatt på platsen  
 
Passagekontroll: Kontroll av att ett spårgående fordon har passerat en punkt i 
avsedd riktning  
 
Parameter:   
Allmänt: storhet som betraktas som en konstant men som i olika sammanhang kan 
anta olika värden  
 
P-balis, prefix-balis: Balis som alltid placeras före övriga baliser i en grupp, och 
som används vid signal för att ge bortflyttningsavstånd, och vid vissa 
orienteringstavlor och hastighetstavlor för att ange vid vilka fordonsegenskaper 
nedsättningen gäller  
 
P-bortflyttning: Bortflyttad målpunkt för ATC-förbesked, när målpunkten ligger 
bortom nästa huvudsignal  
 
Planera:   
Allmänt: göra upp plan för  
 
Plattformsanläggning: Vägskyddsanläggning avsedd att användas vid 
plattformsövergångar för resande  
 
Plattformsövergång: Korsning i plan mellan gångväg och järnväg i anslutning till 
plattform för resande  
 
Precision:  
Allmänt: uttrycker grad av överensstämmelse mellan ett antal mätvärden bestämda 
på samma sätt vid upprepade mätningar. Precisionen är ett uttryck för den inbördes 
spridningen mellan mätvärden utan beaktande av deras ev. avvikelse från sant 
värde. Precision indelas i begreppen repeterbarhet och reproducerbarhet. 
Repeterbarheten utgör precisionen hos ett antal mätvärden avseende ett och 
samma storhetsvärde bestämda på samma sätt och under lika betingelser. 
Repeterbarheten omfattar således spridningen mellan mätvärden som erhålls för en 
och samma mätserie. Reproducerbarheten uttrycker precisionen hos ett antal 
mätvärden avseende en och samma storhet, bestämda på likartat sätt men med 
ändring av betingelserna såsom annan mätmetod, annan observatör, annan 
mätutrustning, annan plats, andra användningsbetingelser samt annan tidpunkt. 
Varken noggrannhet eller precision är lämpliga ord för kvantitativa angivelser 
beroende på att ett lägre talvärde uttrycker en bättre noggrannhet eller precision. I 
kvantitativa sammanhang är det därför lämpligare att använda sig av termerna fel 



108 

eller sammansättningar av detta ord eller av mätosäkerhet alternativt 
mätonoggrannhet. 
Förutsättningen för att mätresultat avseende ett och samma storhetsvärde skall 
kunna jämföras med varandra är att de är spårbara. Utan säkerställd spårbarhet kan 
nämligen inte ett mätresultat bli entydigt. Spårbarhet innebär att ett mätresultat kan 
relateras till en accepterad normal. 
 
Prediktion:   
Allmänt: uppskattning av ett kommande utfall. Beräkning av prediktionen sker i 
allmänhet med hjälp av matematisk förväntan, där man ofta har att beakta närmast 
föregående utfall och annan tillgänglig information  
(motsats till abduktion)  
 
Prioritet:   
Allmänt: företrädes- eller förmånsrätt  
 
Prognos:   
Allmänt: Förutsägelse om kommande utveckling eller förlopp, vanligen grundad 
på iakttagbara fakta  
 
PT-nedsättning: Tvingande ATC-besked om hastighetsnedsättning som gäller för 
vissa spårgående fordon med särskilda egenskaper. Information om vilka 
fordonsegenskaper som skall finnas för att nedsättningen skall gälla lämnas med P-
balis. Exempel på en sådan fordonsegenskap är hög axellast  
 
Radioblockering: Radiobaserat tågledningssystem på en bana där fysiska signaler 
i huvudsak saknas  
 
Reducerad automatik: Funktion som kan aktiveras av fjärrtågklareraren, och som 
innebär att ett kortslutande spårgående fordon självt sätter igång 
varningssignaleringen utan att någon tågväg behöver vara låst. Reducerad 
automatik används för en vägskyddsanläggning på en station när en tågväg inte 
kan låsas på grund av fel i signalställverket  
 
Retardation:  
Allmänt: hastighetsminskning (per tidsenhet)  
 
Risk:  
Allmänt: Möjlighet att något oönskat skall inträffa. Sannolikheten för att en 
specificerad omständighet (riskkälla) leder till en specificerad oönskad händelse 
eller effekt under en angiven tidsperiod.  
 
Riskhantering:   
Allmänt: Är det överordnade begreppet när man talar om risker och 
riskreducerande åtgärder. Riskhantering inleds med riskidentifiering och riskurval, 
som följs av en riskanalys, där riskkällor studeras från två aspekter: exponering 
och effekt 
 
Räl:  
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Allmänt: (eng. rail, av fornfr. reille, raille 'bräde', 'stång', ytterst av lat. re´gula 'rak 
ribba', 'list'), stålskenan i järnvägsspår  
 
Rättidig:  
 
Rörelse tillåten: Signalbesked som kan meddelas av flera olika signaler, bland 
annat vägkorsningssignal, växlingsdvärgsignal eller brosignal  
 
Rörelseväg: Reserverat spåravsnitt på en station, avsett för en rörelse i en bestämd 
riktning, avgränsat av en börjanpunkt och en slutpunkt vid vilka signaler normalt 
finns placerade. En rörelseväg låses när en fordonsrörelse ska använda den, och 
den låses upp automatiskt när rörelsen passerar vägen eller manuellt genom ett 
kommando från en tågklarerare  
 
Samtidig infart:  Samtidig rörelse av två spårgående fordon som har rörelseväg 
låst från varsitt håll in på samma station. Benämningen används för mindre 
mötesstationer på enkelspår. På en station utrustad för kort samtidig infart tillåts 
endast samtidig infart om det först inkommande tågets längd understiger en viss 
tillåten längd. Detta kontrolleras med automatisk tåglängdsmätning  
(se även ESIK och ESIL)  
 
Samtidig rörelse:  
 
Sidoskydd: Signalteknisk anordning, som skyddar en rörelseväg från att 
spårgående fordon på andra spår kommer in i eller i farlig närhet av rörelsevägen 
från sidan. Sidoskyddet kan utgöras av växel, spårspärr eller signal. Kallades 
tidigare flankskydd  
 
Sidoskyddsområde: Spåravsnitt mellan en rörelseväg som kräver sidoskydd och 
sidoskyddet. Sidoskyddsområdet skall kunna kontrolleras obelagt med teknisk 
lösning  
 
Sidospår: Spår som inte är tågspår. Sidospår kan finnas både på station och vid 
linjeplats  
 
Sidotågspår: Annat tågspår än huvudtågspår  
 
Sidotågväg: Tågväg som helt eller delvis går på sidotågspår  
 
Signal:   
1) Fast signalmedel som kan visa olika signalbilder: I mer formella sammanhang 
kan termen signalinrättning användas. 
2) Vägskyddsterm: akustiskt eller visuellt alarm i en vägskyddsanläggning, avsett 
att påkalla vägtrafikanters uppmärksamhet för passerande spårgående fordon på 
tågspåret 
 
Signalanläggning:   
1) Signalsystem som installerats för särskild del av banan och som beräknar och 
meddelar de signalbesked som styr tågrörelser och andra rörelser på tågspår och 
sidospår inom denna bandel  
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2) Vägskyddsterm: den del av en vägskyddsanläggning som används för att 
visuellt eller akustiskt påkalla vägtrafikanters uppmärksamhet för passerande 
spårgående fordon i en plankorsning. Definition finns i Vägmärkesförordningen  
 
Signalbesked: På förhand definierat meddelande från signalsystemet till förare av 
spårgående fordon. Signalbeskeden anvisar hur det spårgående fordonet skall 
framföras  
 
Signalbild: Visuell utformning av signalbesked i en signal  
 
Signaleringsområde: Delsystem i en vägskyddsanläggning, vars uppgift är att 
känna av var ett kortslutande spårgående fordon befinner sig och att vidarebefordra 
denna information till andra delsystem i vägskyddsanläggningen. Signalerings-
området består av de signaleringssträckor som kan påverka varningssignaleringen 
vid en plankorsning  
 
Signaleringssträcka: Sträckan mellan en igångsättningspunkt för varnings-
signalering och plankorsningens mittpunkt  
 
Signaleringstid: Den tid det tar för ett spårgående fordon att tillryggalägga 
signaleringssträckan med den hastighet som vägskyddsanläggningen 
dimensionerats för. Tiden mäts från det att fordonets främre del kommer in på 
signaleringssträckan, till dess fordonets främre del lämnar signaleringssträckan  
 
Signalinrättning: (se signal)  
 
Signalmedel: Anordning för att meddela signalbesked till förare av spårgående 
fordon. Vanliga signalmedel är signaler som kan visa olika signalbilder, och tavlor 
som bara kan visa ett signalbesked. Det finns också signalmedel i form av 
signalredskap för manuellt bruk  
 
Signalsträcka: Sträckan mellan två på varandra följande signaler i samma 
färdriktning. Där radioblockering används utgörs signalsträckan av sträckan 
mellan två balissignaler  
 
Signalställverk: Signalsystem för övervakning och styrning av en eller flera 
stationer och i vissa fall även en eller flera linjer  
 
Signalsystem: System som beräknar och meddelar de signalbesked som styr 
tågrörelser och andra rörelser på tågspår och sidospår  
 
Signalsäkerhetsanläggning: Den del av en signalanläggning som måste vara 
felsäker  
 
”Situation Awareness”: Situationsmedvetenhet. Handlar här om operatörens 
förmåga att uppfatta helhetstillståndet – ”situationen” – hos den anläggning, 
process och styrsystem som hon har ansvaret för. Situationen kan snabbt förändras 
och operatörens uppgift är att utifrån delvis osäker information avgöra vilka 
åtgärder som skall vidtas. Operatören måste hela tiden avgöra vilken uppgift som 
är viktigast att lösa och om man utan risk kan köra processen vidare eller om den 
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måste stoppas. Huvuduppgiften kan snabbt växla och operatören måste avgöra när 
det är nödvändigt att omvärdera sin uppfattning. Operatörsgränssnittet måste 
anpassas till operatörens specifika uppgifter och människans förmåga att uppfatta, 
tolka och förstå information som ger en helhetsbild av det tillstånd – ”situation” – 
som en anläggning, process och styrsystem befinner sig i eller kan vara på väg till  
 
Skredvarning: System för detektering av skred, såväl jord- och stenskred som 
snöskred, vilket signaleras med skredvarningsstopplykta  
 
Skyddsavstånd: Minsta tillåtna avstånd mellan en rörelsevägs slutpunkt eller ett 
växlingsområdes gräns och annan korsande eller motriktad rörelseväg  
 
Skyddssträcka:   
1. Den sträcka som finns närmast efter en rörelsevägs slutpunkt, och som kan 
utnyttjas av ett fordon som inte kunnat stanna vid slutpunkten, och som därför 
skall vara hinderfri  
2. Vägskyddsterm: Sträckan mellan målpunkten och plankorsningens mittpunkt 
vid en ATC-utrustad vägskyddsanläggning  
 
Skyddsväxel: Växel, som lämnar skydd för rörelseväg, genom att den kan hindra 
fordon att komma in i visst tågspår  
 
Slutpunkt: Det bangårdsobjekt där en rörelseväg slutar. En tågväg har sin 
slutpunkt vid den första av följande: 

• Stoppbock  
• S-tavla  
• slutpunktsstopplykta som visar ”stopp”  
• huvudsignal som visar ”stopp” 
• stationsgränsen i utfartsänden  

S-tavla utgör dock inte tågvägs slutpunkt i följande fall: 
• på bevakad station, om tkl har gett ”avgång”  
• på obevakad station som inte är tågets slutstation  

(se även börjanpunkt) 
 
Småfordon: Fordon som inte är tågfordon  
 
Småfordonsväxling: Rörelse för att flytta enbart småfordon inom en trafikplats:  

• på bevakad station  
• på sidospår på linjeplats eller obevakad station  

Om både tågfordon och småfordon flyttas tillsammans, är rörelsen växling. Även 
rörelser på sådana längre sidospår, som förbinder en station eller linjeplats med t 
ex industriområden eller hamnområden, är växling respektive småfordonsväxling  
 
Spåranvändning: Planerad och faktisk tilldelning av spår(kapacitet) på en station 
för arbete, tåg eller annan fordonsrörelse  
 
Spårledning: En strömkrets som påverkas av ett kortslutande spårgående fordon 
genom att hjulaxlarna kortsluter spårets båda räler, vilket ger signalanläggningen 
besked om att ett fordon finns på spåravsnittet  
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Spårrelä: Relä som känner av om en spårledning är fri från kortslutande 
spårgående fordon  
 
Spårspärr: Anordning i spåret vilkens uppgift är att förhindra att ett spårgående 
fordon kommer in på ett visst spåravsnitt genom att tvinga fordonet ur spår om det 
passerar spårspärren  
 
Spärrning: Funktion som förhindrar manövrering av delar av en signalanläggning 
i syfte att begränsa trafikeringen. För att förhindra körbesked eller beskedet 
”rörelse tillåten” till ett spåravsnitt kan man spärra rörelseväg, signal eller linje. 
Spärrning av rörligt bangårdsobjekt skall förhindra att signalanläggningen kan 
ändra objektets läge eller frige objektet för lokal manövrering. Avsedd att skydda 
en verksamhet från andra   
 
Station: Särskilt avgränsat område av banan, inom vilket en tågklarerare närmare 
kan övervaka tågrörelser och andra verksamheter (i dagligt tal menas ofta ett 
område där tågklarerare även kan påverka tågrörelser).   
En station är:  

• bevakad, när tkl tjänstgör för stationen, och då antingen  
• fjärrbevakad station (= fjst), när tkl arbetsuppgifter utförs av fjtkl, eller  
• lokalbevakad station, när ltkl tjänstgör på stationen  
• obevakad, när tkl inte tjänstgör, men tågrörelse och annan verksamhet kan 

äga rum (eftersom stationen då utgör en del av en stationssträcka)  
• stängd, när tkl inte tjänstgör och tågrörelse därför inte kan äga rum på 

stationen 
Utmärkande för station är bl a att där – till skillnad från linjen – kan finnas 
tågvägsskiljande växlar. En plats avsedd för tågmöte, för övergång mellan spåren 
på dubbelspårig bana eller en grenpunkt mellan olika järnvägslinjer är alltså 
station. Flera stationer som gränsar till varandra utan mellanliggande linje kan 
tillsammans utgöra ett ställverksområde. För ett visst tåg skall en station alltid 
betraktas vara antingen bevakad eller obevakad. Finns det för en viss fråga inte 
några föreskrifter för stängd station, gäller samma som för bevakad station. Vissa 
stationer kan vara obevakade med avseende på två riktningar och stängda med 
avseende på en eller flera andra riktningar  
 
Stationsgräns: Gräns mellan linjen och station, belägen omedelbart utanför 
infartssignalen. Gränsen mellan två stationer som gränsar till varandra utan 
mellanliggande linje kallas också stationsgräns. Den utmärks av en särskild tavla 
och behöver inte gå vid en huvudsignal  
 
Stationssträcka: Sträckan från gränsen för en bevakad eller stängd station till 
gränsen för nästa bevakade eller stängda station  
 
Sth, Största tillåten hastighet: Gällande sth är den största hastighet som ett 
järnvägsfordon vid ett visst tillfälle får framföras med. Specificeras för både banan 
och tåget. Kan variera för olika delar av en linje och för olika tåg på samma linje  
 
Stoppbesked: Signalbeskedet STOPP  
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Stopplykta: Signal som kan visa fast rött sken eller vara släckt, gällande för alla 
typer av spårtrafik. Rött sken betyder stopp medan en släckt stopplykta saknar 
signalbetydelse. Exempel på stopplyktor är skredvarningsstopplykta och 
slutpunktsstopplykta  
 
Stoppsträcka: Den sträcka som ett visst spårgående fordon kräver, för att 
bromsarna skall tillsättas och för att fordonet skall kunna minska sin hastighet till 
en given lägre hastighet. Stoppsträckan är summan av bromssträckan och den 
sträcka som tillryggaläggs under tillsättningstiden  
 
Styra:    
Allmänt: få (ngt) att ta viss riktning vid förflyttning genom att vrida etc. på spec. 
anordning; vanl. med avs. på farkost el. fordon 
 
Styrning:   
Allmänt: administrativt sett alla de åtgärder som ledningen i en organisation vidtar 
för att påverka dess processer och resultat 
 
Styrsystem:   
Allmänt: utrustning för automatisering av arbetsmoment i maskiner inom industrin 
och hemmet eller för automatiserad styrning av ett tekniskt system  
 
Ställd tågväg: En ställd tågväg blir om villkoren för låsning är uppfyllda, en låst 
tågväg  
 
Ställverk: (se signalställverk) Termen förekommer med annan betydelse även 
inom elkraftområdet  
 
Ställverksautomat: (se Lokal automat)  
 
Stängd station: Station där tågklarerare inte tjänstgör och där tågrörelse därför 
inte kan äga rum  
 
Säkerhet:   
Allmänt: Tillstånd som inte innebär fara. Resultatet av åtgärder eller egenskaper 
som minskar sannolikheten för att olyckor eller andra oönskade händelser skall 
inträffa. (motsats till risk) Hög säkerhet ger liten risk. Säkerhetsarbete syftar till att 
minimera riskerna och öka säkerheten.  
 
Säkerhetsfel, S-fel: Fel som kan medföra en säkerhetsfarlig situation. Vid en 
säkerhetsfarlig situation finns risk finns för skador på människor, fordon eller 
anläggningar. Säkerhetsfel förkortas S-fel  
 
Säker signaleringssträcka: Vägskyddsterm: Signaleringssträcka som är felsäker, 
och som också säkert detekterar ett kort fordon i hög fart  
 
Takhastighet: Den största tillåtna hastigheten i ATC-systemet. Takhastigheten 
beror dels på det spårgående fordonets egenskaper och dels på banans kvalitet, 
växellägen och liknande vilket anges med tavlor, signaler etc.  
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Tam-sträcka: Vanligt uttryck för en stationssträcka utan linjeblockering, där 
tågrörelser och andra verksamheter säkras genom utväxlande av tåganmälan och 
hinderanmälan  
 
Tavla: Fast eller flyttbart signalmedel som bara upplyser om ett visst förhållande  
 
Teknisk kontroll: Kontroll av status för ett bangårdsobjekt, som utförs 
automatiskt av signalanläggningen  
 
T-hastighet: Takhastighet kategori T, där T står för tvingande. T-hastighet är 
detsamma som banans största tillåtna hastighet  
 
Tidtabell: Tidsaspekterna i Planen.   
Specificerar den ordning i vilken tåg tillåts använda spår.   
Ursprunglig tidtabell innehåller, ankomsttider och avgångstider till vissa stationers 
mittpunkt i absolut form, dvs. klockslag. Uppehållstider fås som skillnaden mellan 
ankomsttid och uppehållstid och kan bestå av trafikuppehåll och tidtabellstekniska 
uppehåll   
 
Den aktuella ”tidtabellen” innehåller uppdaterade tidsaspekter, dvs. ankomsttider, 
uppehållstider och avgångstider som resultat av omplanering och det som 
tågförarna siktar mot just nu och den närmaste framtiden. Styrande för sena tåg är 
annonserad ankomsttid, dvs. sena tåg får inte avgå före annonserad ankomsttid  
 
Tidtabellstekniskt uppehåll: Uppehåll som kan tas bort om det passar trafik-
situationen. Inget trafikutbyte med resande eller gods kräver att tåget har uppehåll  
 
Tillsättningstid: Tiden från det att ett bromssystem aktiveras till dess att trycket i 
bromsledningen sänkts till hälften av det ursprungliga. Tillsättningstiden beror 
bland annat av tåglängden  
 
Tkl: (se tågklarerare) Den som leder och övervakar (järnvägs)verksamheter på en 
station  
 
TLC: (se trafikledningscentral)  
 
Tungkontrollkontakt TKK: kontakt för att övervaka växeltungornas läge i 
förhållande till stödrälen  
 
Trafikledare: Den som leder och övervakar trafik och arbeten på en specifik 
sträcka, eller på flera sträckor. Samlingsbenämning på tågklarerare, 
fjärrtågklarerare, tågledare, skiftesledare  
 
Trafikledningscentral, TLC: Plats från vilken tågtrafiken inom ett större område 
styrs och övervakas (kallas numera Driftledningscentral DLC)  
 
Trafikplan: En plan som för samtliga tåg innehåller en i detalj specificerad 
spåranvändning samt tidsangivelser för ankomst och avgång och därmed tågs 
ordningsföljd. Trafikplanen har i trafikplaneringsprocessen fastställts av 
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tidtabellplanerare och överlämnats till trafikledarna för operativ omplanering. 
Trafikledarna anpassar trafikplanen i realtid till förändrade förutsättningar.  
 
Trafikplats, tpl: Gemensam benämning för station, linjeplats, 
hållplats och hållställe  
 
Trafikuppehåll: Uppehåll för utbyte av resande eller gods. (ingår uppehåll för 
omlopp i begreppet? Det bör det väl göra … )  
 
Transmissionsfel: Innebär avbrott på indikerings- och/eller manövrerings-
förbindelsen mellan driftledningscentralen å ena sidan och en eller flera fjärr-
bevakade stationer å andra sidan. För vissa fjärrbevakade stationer kopplas lokal 
automatisk tågvägsläggning in automatiskt när transmissionsfelet har varat en viss 
tid. Automatfunktionen medger att tågtrafiken kan fortsätta att bedrivas.   
 
I detta läge kan trafikledaren idag inte förhindra att den automatiska tågvägs-
läggningen gör att ställverket ställer huvudsignal till ”kör”, om villkoren för det är 
uppfyllda.  
 
Indikeringarna för trafikledaren i driftledningscentralen är inte klassade som 
säkerhetssystem. Det är därför inte säkert att fjärrblockeringspanelen i alla lägen 
återger de verkliga förhållandena i de lokala signalsäkerhetsanläggningarna på 
stationerna.  
 
(Vid transmissionsfel får trafikledaren bara i den omfattning som anges i SJF 
010.16 medge passage av signal i ”stopp” eller bevilja en anordning som kräver 
spärrning eller lokalfrigivning.)  
 
Tåg: Ett eller flera hopkopplade fordon som framförs enligt tidtabell. Tågfordon 
som framförs enligt tidtabell. Tågen indelas i:  

• ordinarie tåg, som utan särskild order går enl planenlig tidtabell  
• extratåg, som på särskild order går enligt planenlig tidtabell eller tillfällig 

tidtabell  
Extratåg som använder planenlig tidtabell för ett annat tåg benämns tilläggståg. 
Det tåg vars tidtabell tilläggståget använder, benämns grundtåg.   
Följande tågslag används:  

• resandetåg (rst)  
• godståg (gt)  
• tjänstetåg (tjt).  

Tågslag anges i tdt, S5 eller S11. Resande får inte medfölja i godståg eller 
tjänstetåg utan särskilt medgivande av Trafikutövaren [Tåg har en unik identitet 
(tågnummer) och en riktning???]  
 
Tåganmälan, tam: I huvudsak ett administrativ system som bygger på anmälan 
mellan två tågklarerare vilket bland annat avser att förhindra att flera spårgående 
fordon samtidigt befinner sig på samma tågspår och stationssträcka  
 
Tågfordon: Fordon som är avsett att framföras i tåg eller vagnuttagning, vut . 
Tågfordon i SÄO benämnt endast fordon är fordon som är avsett att framföras i tåg 
eller vut. Tågfordon med egen framdrivningsutrustning kallas dragfordon. 
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Dragfordon indelas i lok resp motorvagnar. Motorvagn har särskilda transport-
utrymmen för t ex resande, gods eller arbetsutrustning. Dragfordonet är verksamt 
när det framförs med den egna framdrivningsutrustningen i gång. Vissa dragfordon 
kan multipelkopplas. Det innebär att flera dragfordon kan manövreras från en 
förarplats. Ett dragfordon kan alltså vara verksamt utan att vara bemannat med 
förare. Koppellok är det (de) bakre av flera förarbemannade, dragande lok. 
Tågfordon som är försett med förarplats, men saknar egen framdrivningsutrustning 
kallas manövervagn. Kortkopplat fordon består av flera fast sammankopplade 
tågfordon. Fordonen är normalt inte avsedda att kopplas isär. Ett kortkopplat 
fordon betraktas som ett fordon, även om det som t.ex. SJ littera X2 består av både 
dragfordon och flera vagnar  
 
Tågledare: (tl) Är den som anordnar och inställer tåg och som övergripande 
övervakar tågens gång.  
 
Tågklarerare: Person som övervakar och ansvarar för tågrörelser och annan 
verksamhet på tågspår och vissa sidospår. Tågklarerare (tkl) är den som övervakar 
och ansvarar för tågrörelser och annan verksamhet på tågspår och vissa sidospår. 
Tågklarerare indelas i:  

• fjärrtågklarerare (fjtkl), som tjänstgör i fjbcentral och därifrån 
manövrerar fjärrbevakade stationer  

• lokaltågklarerare (ltkl), som tjänstgör på en lokalbevakad station. 
Vid stationsdisposition och linjedisposition övergår dock övervakningen och 
ansvaret inom disponerat område respektive sträcka till Spårinnehavaren (htsm).  
I tal och skrift används följande uttryckssätt:  

• Med ”tkl Astad” avses tkl för Astad (alltså ltkl eller fjtkl). 
• Med ”ltkl Beberga” avses ltkl i Beberga (som ju också är ”tkl Beberga”). 
• Med ”fjtkl Ceköping” avses fjtkl på fjbcentralen i Ceköping. 

För större stationer kan flera tåktlarerare vara i tjänst samtidigt. Lokaltågklarerare 
med yttertjänst har rött mössband  
 
Tågledningssystem:  
 
Tåglängdsmätning: Automatisk mätning av tågets längd utanför stationen, vilket 
avgör om samtidig infart är möjlig eller inte på stationer utrustade för kort 
samtidig infart  
 
Tågpersonal: Är personal på resandetåg – förutom föraren – som tjänstgör som 
ombordansvarig eller avgångssignalerare, eller som deltar i kontroll av att 
trafikutbytet är avslutat  
 
Tågrörelse: Framförande av tåg på tågspår 
 
Tågslagsselektering: Vägskyddsterm: Differentiering av igångsättningspunkter 
för varningssignalering, beroende på om annalkande spårgående fordon ingår i ett 
selekterat tåg eller ett normaltåg  
 
Tågspår: Spår som är avsett för tågrörelse på linjen eller på stationer. På station 
indelas tågspår i:  
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• huvudtågspår = det från stationsgränsen rakaste tågspåret   
(undantag, se säok)  

• sidotågspår = annat tågspår än huvudtågspår. 
Tågspår finns både på linjen och på stationer. Huvudtågspåret är det tågspår som 
från stationsgränsen leder genom växlar i normalläge (även om detta innebär 
växelkurva). På station som kan vara obevakad är huvudtågspåret det tågspår som 
används när stationen är obevakad. På vissa stationer kan flera tågspår vara 
huvudtågspår, t ex på station vid dubbelspår eller på station som är grenstation 
mellan olika järnvägslinjer  
 
Tågtrafikledare: Den som leder och övervakar trafik och arbeten på en specifik 
sträcka, eller på flera sträckor. Samlingsbenämning på tågklarerare, 
fjärrtågklarerare, tågledare, skiftesledare  
 
Tågtrafikprocess: Infrastrukturen med alla Banans och Linjens komponenter och 
egenskaper (spår, växlar, vägskydd, backar, kurvor, etc.); signalsäkerhetssystemet 
(inklusive spårledningar, signaler, ställverk och transmissionssystem); Allt är 
anläggningsdelar där tågtrafikprocessens händelser och förlopp utspelar sig.  
 
Tågen med Lokens och Vagnarnas egenskaper inklusive ATC-systemet, är andra 
anläggningsdelar vars främsta dynamiska egenskap är att de kan förflytta sig på 
spåren och därmed förändra tillståndet i trafikprocessen. Människor finns med 
beslutande och styrande funktioner på olika positioner i processen, bl.a. som förare 
och tågmästare på tågen, samtliga i driftledningscentralen, samt banarbetare, 
underhållspersonal och all annan inblandad personal. Även passagerare kan ibland 
påverka vad som händer i trafikprocessen  
 
Tågvikt: Vikt i ton av tåg eller vut, dragfordon inräknade  
 
Tågväg: De delar av tågspår på station som ett tåg skall använda. Rörelseväg 
avsedd för tågrörelse från en huvudsignal till det bangårdsobjekt där 
signalbeskedet upphör att gälla. Dvs. de delar av tågspåren som ett tåg skall 
använda för rörelse inom en station, (tågvägsbegreppet omfattar inte linjen). För 
att ett tåg skall få röra sig inom en station krävs normalt att den tågväg som skall 
användas för rörelsen är låst.  
 
Generellt om tågväg: Automatisk exekverare och trafikledare lägger tågväg. 
Ställverket magasinerar tågväg(-sordern), indikerar magasinerad tågväg, låser 
sen tågvägen och indikerar låst tågväg. Magasineringen upphör så fort tågvägen 
låst. Skulle växlarna ligga i rätt läge och alla övriga villkor för tågvägslåsning är 
uppfyllda när tågvägen läggs, så pågår alltså magasineringen bara ett kort 
ögonblick. Exempel på villkor för tågvägslåsning: växlar och spårspärrar i rätt 
läge, inga (låsta) tågvägar i konflikt, relevanta spårledningar fria.  
 
[är det korrekt och lämpligt? att använda begreppet tågväg för:   
planerad tågväg = den spåranvändning (på stationer) som är fastställd i planen   
förberedd tågväg = när växlar och andra anordningar i anläggningen ställts i läge 
för att lägga tågväg enligt den spåranvändning som finns i planen   
testad tågväg = vad är det?  
  



118 

begära tågväg = att sända en begäran om tågväg till ställverk  
lägga tågväg = att sända en begäran om tågväg till ställverk  
begärd tågväg = begäran om att få tågväg låst för specifik sträcka eller specifika 
sträckor - tågspår på en eller flera stationer - och som sänts till ställverket eller 
ställverken vilka låser den eller dem om alla villkor är uppfyllda och därefter 
sänder besked som innebär låst tågväg indikerad   
magasinerad tågväg = då den begärda tågvägen är korrekt som order men inte kan 
genomföras omedelbart på grund av att någon resurs redan är upptagen   
lagd tågväg = begäran om tågväg är sänd till ställverket som sänder tillbaka ett 
besked om att tågvägen är låst eller magasinerad (eller att begäran inte kan 
utföras), när beskedet från ställverket har erhållits och tågledningssystemet 
indikerar tågväg låst eller magasinerad, då är tågvägen lagd ???  
låst tågväg = alla objekt som tillhör tågvägen är låsta]  
 
Tågvägslåsning: Låsning i rätt tillstånd av alla objekt som hör till tågvägen. 
Låsningen görs med tågvägslås eller elektrisk tågvägslåsning  
 
Tågvägs skyddssträcka: (se skyddssträcka)  
 
Tågvägsutlösning: (se manuell upplåsning)  
 
Uppehåll och Uppehållstid: Uppehåll kan vara av flera typer. Trafikuppehåll för 
utbyte av resande eller gods. Tidtabellstekniskt som kommer av anpassning till 
övrig trafik, t ex möte på enkelspår. Uppehåll kan vara kombinationer av trafik- 
och tidtabellstekniska delar.  
Ett tåg har uppehåll vid en trafikplats om det anges i tidtabell eller order (S11) att 
tåget ska stanna där. Uppehåll kan vara avsett för trafikutbyte eller för annat 
ändamål. Uppehåll indelas i fast uppehåll och behovsuppehåll. Anm. På 
utgångsstation och slutstation behandlas ett tåg som tåg med fast uppehåll, om inte 
”Genomfartståg” anges i tidtabell eller order (S11).  
Uppehåll för trafikutbyte är uppehåll avsett för:  

• av- och påstigning för annan person än förare  
• lastning och lossning av post eller gods  
• till- eller frånkoppling av fordon  
• säkerhetssyning  

Ett uppehåll betraktas som ett uppehåll för trafikutbyte om det i tidtabell eller 
order (S11) inte är angivet med ”Tdt-tekniskt” eller ”Endast för förarbyte”.   
Fast uppehåll är uppehåll då tåget planenligt ska stanna (undantag se § 72:4). Det 
markeras i tidtabell och tågordning med olika ankomst- och avgångstid. I S11 
anges ”Fast uppehåll”.   
Behovsuppehåll är uppehåll då tåget planenligt stannar bara om det finns behov 
av trafikutbyte. Behovsuppehåll förekommer bara för resande tåg. Det markeras i 
tidtabell och tågordning med samma ankomst- och avgångstid. I S11 anges 
”Behovsuppehåll”  
 
Uppläge: Vägskyddsterm: Läge där en bom i en vägskyddsanläggning befinner 
sig i en vinkel mellan 85° och 90° från horisontalplanet  
 
Upplösning:  
Allmänt: Upplösning för ett mått eller mätinstrument uttrycker dess förmåga att 
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medvetandegöra en observatör om skillnaden mellan två näraliggande värden på 
storheten  
 
Uppspår: Vänstra spåret i riktning uppåt, vilket är den riktning i vilken tåg med 
jämna nummer går  
 
Ur kontroll: Tillstånd för ett bangårdsobjekt, som innebär att det inte är i kontroll  
 
Ursprunglig Plan: Den plan som fastställts i den mer långsiktiga trafikplanerings-
processen. Ursprunglig plan är, för de flesta tåg, ”publicerad” och känd utanför 
tågtrafikledningens organisation. Rättidighet relateras till Ursprunglig Plan.  
 
Utfartsblocksignal: Huvudsignal som reglerar rörelse från en station ut på den 
första blocksträckan på en linje med linjeblockering. Utfartsblocksignalen finns 
vid eller strax innanför stationsgränsen  
 
Utfartssignal: Huvudsignal som reglerar rörelse från en station ut på en linje utan 
linjeblockering  
 
Utlösning av tågväg: se tågvägsutlösning  
 
Vagnuttagning, vut: Framförande av tågfordon eller K-fordon på en avspärrad 
stationssträcka. Även A-fordon sammankopplade med K-fordon eller tågfordon 
framförs som vagnuttagning. Vagnuttagning för transport är vagnuttagning som 
framförs över en eller flera (ej avspärrade) stationssträckor på fjärrblockerings-
sträcka. I vagnuttagning inräknas också när fordonssättet förs ut från och in till 
gränsstationen för sträckan, i vagnuttagning för transport även rörelsen över 
mellanliggande stationer. Vagnuttagning för transport sker i en bestämd riktning. 
Vid annan vagnuttagning får fordonssättet byta rörelseriktning i den omfattning 
som krävs. Anm. Utan att vagnuttagning anordnas kan växling äga rum ut från 
(omedelbart utanför) bevakad station  
 
Variabel:   
Allmänt: storhet som kan anta olika (tal)värden,   
på ett sätt som kan beskrivas systematiskt  
 
”Viavägar”: Rörelseväg på en station eller inom ett ställverksområde - från en 
punkt till en annan - som inte är på huvudtågspår eller den normala vägen  
 
Vägkorsningsförsignal, V-försignal: Vägskyddsterm: Signal som kan finnas före 
en plankorsning med vägkorsningssignal, och som meddelar vilket signalbesked 
som lämnas av vägkorsningssignalen. Förkortas V-försignal  
 
Vägkorsningssignal, V-signal: Vägskyddsterm: Signal som finns vid en 
vägskyddsanläggning, och som kan ge signalbeskeden ”stopp” och ”rörelse 
tillåten” gällande för alla typer av spårtrafik. Förkortas V-signal  
 
Vägskyddsanläggning: Vägskyddsterm: Signalanläggning avsedd att varna och 
stoppa vägtrafikanter när spårgående fordon närmar sig en plankorsning, ägoväg 
eller plattformsövergång. I vägskyddsanläggningen ingår även bangårdsobjekt, 
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styrsystem, vägskyddsfunktioner etc., oavsett om de är belägna vid plankorsningen 
eller någon annanstans. Begreppet vägskyddsanläggning är abstrakt och är inte 
beroende av teknisk lösning  
 
Vägskyddsautomatik: Vägskyddsterm: Del av en vägskyddsanläggning som skall 
hålla reda på var ett kortslutande spårgående fordon befinner sig i förhållande till 
plankorsningen och som också skall hantera igångsättning och avkoppling av 
varningssignalering samt ge signalbesked till det spårgående fordonets förare  
 
Vägsökning: Funktion i tågledningssystemet som …  
 
Vänsterspår: Det vänstra spåret i rörelseriktningen  
 
Väntetid: Vägskyddsterm: Den tid en vägtrafikant får vänta medan en 
vägskyddsanläggning varningssignalerar, innan ett spårgående fordon når 
plankorsningen  
 
Växel i kontroll: När växelns rätta läge bekräftas av signalanläggningen  
 
Växling: Rörelse för att flytta tågfordon inom en trafikplats:   

• på eller omedelbart utanför en bevakad station  
• på tågspår på linjen eller på en obevakad station, med fordon som ingår i 

tåg eller vagnuttagning som finns vid trafikplatsen  
• på sidospår på en linjeplats eller på en obevakad station  

 
Växlingsdvärgsignal: Signal som ger signalbesked avsedda för i första hand 
växling, småfordonsväxling och A-fordonsfärd, men som även gäller för tåg och 
vagnuttagning. Växlingsdvärgsignalen kan vara kombinerad med en huvudsignal i 
samma signal, en sådan kallas för huvuddvärgsignal  
 
Växlingsområde: Område bestående av ett eller flera spåravsnitt inom vilket en 
eller flera växlingsrörelser förflyttas fritt och utan bestämd riktning  
 
Växlingsväg: Rörelseväg avsedd för en växlingsrörele i en bestämd riktning, från 
en dvärgsignal till det bangårdsobjekt där signalens besked upphör att gälla  
 
Återtagning av automatisk tågvägsläggning:  
 
Återtagning av ”kör” framför tåg:  
 
Återtagning av lokalfrigivning:  
 
Återtagning av magasinering:  
 
Återtagning av tågvägslåsning:  
 
Övervakningshastighet: Den takhastighet som ATC-systemet övervakar medan 
ett spårgående fordon rör sig från övervakningspunkten fram till en osäkrad 
plankorsning  
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Övervakningspunkt, Ö-punkt: Den punkt i bromskurvan där ATC-systemets 
övervakning av att bromskurvan inte överskrids övergår i 
takhastighetsövervakning av övervakningshastigheten fram till en osäkrad 
plankorsning  
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Projektet FTTS, Framtida tågtrafikstyrning, har genomfört forskning om 
morgondagens tågtrafikstyrning. Syftet har dels varit att kartlägga viktiga 
grundläggande kunskaper som fordras för att utforma morgondagens 
lösningar, dels att ta fram och utvärdera prototyper till nya system för 
trafikstyrning. Resultatet utgörs nu av förslag till framtida styrprinciper, 
användargränssnitt, beslutsstöd, arbetsorganisation, arbetsplatsutformning 
m.m.  
  
Resultaten från projektet sammanfattas i följande rapportserie.  
  
  
Rapport 1.  Att styra tågtrafik i framtiden – ett forskningsprojekt  
     – En informationsbroschyr  
  
Rapport 2.  Sammanfattande slutrapport  
  
Rapport 3.  Grundläggande teorier och utgångspunkter.  
     En kunskapsbas för utformning av framtida styrsystem  

och för tågtrafikstyrning  
  
Rapport 4.  Framtida tågtrafikstyrning. Principer, gränssnitt och   

stödsystem.  
  
Rapport 5.  Riktlinjer och designregler för gränssnittsutformning.  
  
Rapport 6. Kommunikation mellan TLC och omgivningen.  
  
Rapport 7.  FTTS-projektets arbetsformer.  
  
  
  
Rapporterna kan erhållas från MDI, Inst. för informationsteknologi,  
Uppsala universitet. 
Kontaktperson: Bengt Sandblad (Bengt.Sandblad@hci.uu.se)  
 
De finns även tillgängliga elektroniskt via:    
http://www.it.uu.se/research/project/ftts/reports  
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