
Bilaga 
Version 1.0  
2009-03-20, rev 2009-07-01  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Framtida tågtrafikstyrning 
Effektiv planering och operativ styrning III 

BV S07-2996/AL50 
 

Ett forskningsprojekt inom  
Banverkets FoU-program 

 
 

Styrning av trafik på komplexa 
stationer 

 
Bilaga till slutrapport  

 
 
 
 
 
 



-1- 

 

Innehåll 
1. Förord   .......................................................................................................................... 2
2. Bakgrund   ..................................................................................................................... 3
3. Intervjuer på Cst, Stockholm   ...................................................................................... 4

Mål   .............................................................................................................................. 4
Mental modell   ............................................................................................................. 5
Styrbarhet   .................................................................................................................... 5
Observerbarhet   ............................................................................................................ 6
Beslutsfattande   ............................................................................................................ 8

4. Arbete i arbetsgruppen   ................................................................................................ 9
5. Beskrivning av lösningsförslag   ................................................................................. 10

Arbetssätt, spåranvändningsplan och interaktionssätt   .................................................. 10
Tid- resursgraf   ........................................................................................................... 10
Spårplan   .................................................................................................................... 11
Gränssnittsexempel   ................................................................................................... 11
Interaktion i tid- resursgrafen och spårlayouten   ....................................................... 14

6. Fortsatt arbete   ............................................................................................................ 15
7. Projekt vid SNCF, Frankrike   .................................................................................... 16
8. Referenser   ................................................................................................................. 18
 
 
 
 



-2- 

1. Förord 
Sedan tidigare har forskning om nya styrprinciper, användargränssnitt och beslutsstöd för 
tågtrafikledning bedrivits i samverkan mellan MDI, institutionen för informations-
teknologi, Uppsala universitet och Banverket inom insatsområdet ”Framtida tågtrafik-
styrning”, FTTS. Arbetet har bl a resulterat i en kunskapsbas om samspelet mellan 
människorna i olika roller och de tekniska stödsystemen samt i en grundläggande analys 
av arbetet med att styra tågtrafik.  
 
Tillsammans med arbetsgrupper inom Banverket har förslag till nya principer och 
gränssnitt för operativ styrning, ”trafikstyrning genom omplanering i realtid”, tagits fram. 
Prototyper av de nya styrprinciperna och en ny generation av användargränssnitt har 
utvecklats. Grundläggande studier av praktiskt fungerande beslutsstöd för trafikledare har 
genomförts i laboratoriemiljö.  
 
Arbetet under projektperioden redovisas i en separat slutrapport: Framtida tågtrafik-
styrning. Effektiv planering och operativ styrning III. BV S07-2996/AL50. Slutrapport 
från FTTS-projektet, 2007-02-01  --  2009-01-31. 
 
Baserat på forskningsarbetet initierade Banverket STEG-projektet med syfte att utveckla 
ett försökssystem som kan testas i verklig trafikstyrningsmiljö. Vårt arbete inom STEG-
projektet, inklusive en utvärdering av försöksdriften vid DLC Norrköping, redovisas i en 
separat rapport: Framtida tågtrafikstyrning. Utvärdering av STEG-projektet (Styrning av 
Tågtrafik via Elektronisk Graf). 

 
En viktig del av det fortsatta forskningsarbetet handlar om att styra genom att planera på 
komplexa stationer. Detta arbete har initierats under den genomförda projektperioden.  
Denna bilaga till slutrapporten beskriver huvudidéerna och preliminära idéer kring 
styrningen av trafik på komplexa stationer. 
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2. Bakgrund 
De principer för tågtrafikstyrning, ”styrning genom omplanering i realtid” som hittills 
utvecklats inom FTTS-projektet innebär att trafikledaren (klareraren) kontinuerligt 
övervakar och vid behov omplanerar trafiken. En grundidé är att det ska finnas en 
sammanhållen plan (tidtabell, spåranvändning) för all trafik från start till stopp. De 
lösningar som hittills tagits fram och testats inom STEG-projektet är huvudsakligen 
avsett för styrning av trafik ute på linjerna och på stationer av mindre komplex art. För att 
skapa den sammanhållna planen är det en förutsättning att det finns möjlighet att planera 
med precision även på komplexa stationer. Tid-sträcka-grafen i övrigt fungerar däremot 
bra för att överblicka planer på linjer och enklare stationer. För större komplexa stationer 
med många spår, växlar och växlingsrörelser krävs andra verktyg och en annan 
visualisering.  
 
I många fall är dessa stationer ”flaskhalsar”, dvs de är dimensionerande för kapaciteten i 
bansystemet som helhet. Den strategi man traditionellt arbetar efter är därför ofta att 
optimera lokalt, utan hänsyn till trafiksituationen i omgivningen eller den totala planen 
från start till stopp. Dagens arbetssituation gör det inte heller möjligt att arbeta på annat 
sätt. Arbetsbelastningen är hög och observerbarhet och styrbarhet av anläggning och 
process kräver total fokus på det egna styrområdet. 
 
För att uppnå målen med en optimal omplanering från start till stopp måste verktygen och 
gränssnitten täcka alla delar av banan. För att nå dit måste de verktyg som nu tagits fram 
kompletteras med nya delar för de komplexa stationsområdena. Ett grundläggande arbete 
för att skapa detta nya verktyg har genomförts inom ramen för den nu avslutade fasen av 
FTTS-projektet. Detta arbete redovisas i denna rapport. Vi diskuterar också kort riktlinjer 
för hur detta arbete bör fortsätta. 
 
Arbetet har främst bestått av intervjuer med den personal som idag styr trafik inom 
komplexa stationsområden, främst på Cst Stockholm. Den arbetsgrupp som kontinuerligt 
deltagit i FTTS-arbetet har också vid upprepade tillfällen beskrivit, analyserat och tagit 
fram idéer till den nya styrningen. Vi har baserat på detta tagit fram skisser till hur 
gränssnitt och interaktion skulle kunna utformas. Dessa har analyserats och diskuterats i 
olika grupper. Vi har även studerat och haft diskussioner med forskare och utvecklare 
från SNCF, Frankrike som i ett pågående projekt där tagit fram skisser av liknande art. 
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3. Intervjuer på Cst, Stockholm  
I arbetet med styrning av trafik på komplexa stationer har vi genomfört intervjuer på 
Stockholms trafikledningscentral under perioden oktober och november 2008.  
 
Intervjuerna har utförts som så kallade semi-strukturerade intervjuer där de intervjuade 
personerna får berätta fritt om sitt arbete för att vi ska kunna komma åt såväl helheten 
som detaljerna i arbetet. Vi som intervjuare hade en förberedd struktur för intervjuerna 
och kan därmed styra samtalet till viss del så att vi fångar upp alla viktiga aspekter. 
Intervjuerna tog 2-3 timmar per person.  
 
Vi intervjuade 3 personer som alla jobbade på de delar som kallas Cst mitt och Cst mitt-
mitt. De var mellan 25-50 år och hade mellan 6-20 års erfarenhet av tågtrafikstyrning. De 
hade skiftande kulturell bakgrund samt erfarenheter från olika geografiskt placerade 
trafikledningscentraler, både från utlandet och från Sverige. Av de intervjuade var 2 män 
och 1 kvinna..  
 
Intervjuerna har sedan analyserats enligt MMSO-modellen (se tidigare FTTS-rapporter) 
för att få fram en bra grund för det vidare arbete med att utveckla ett system för komplexa 
stationer. Analysen av samtalet är därmed kategoriserad i fyra olika kategorier;  

• vad har trafikledarna för mål med sitt arbete? 
• hur ser trafikledarnas mentala modell av det de styr ut? 
• vilka möjligheter har trafikledarna att för möjlighet att påverka systemet som de 

arbetar med (styrbarheten)? 
• vilka möjligheter har trafikledarna att observera det som sker i systemet 

(observerbarheten)? 
 
Dessutom lade vi till ytterligare en aspekt som vi anser gör bilden av deras arbete ännu 
tydligare, nämligen beslutfattandet som har stor betydelse för deras arbete. Deras behov 
av bra beslutsstöd är viktigt för att de ska kunna optimera trafikplanerna. 
 
Följande huvudsakliga analys kan göras utgående från intervjuerna: 
  

Mål  
Trafikledarna som arbetar på Cst mitt-mitt, där det är som stressigast, försöker ha så 
många tåg ”på rull” samtidigt som det är möjligt. De vill skicka så många tåg som möjligt 
samtidigt. De eftersträvar att ha tågen i rörelse och de vill känna att de har ”flyt” i sitt 
arbete. Målet med deras arbete är att tågen ska få gå i tid och att få fram så många 
resenärer som möjligt i tid. De försöker hela tiden att styra rätt tåg till rätt spår i rätt tid.  
De försöker att undvika att ”byta spår”, så att passagerare inte ska behöva byta perrong 
som är långt ifrån varandra, och deras arbete går också ut på att se till att det finns lediga 
spår för till exempel försenade tåg då de anländer.  
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De önskar att de skulle kunna planera längre fram i tiden och sedan lita till automatiken, 
de vill inte knappa in kommandon hela tiden, något som de uppfattar som ”uråldrigt”. De 
försöker ta ur TLS (körplanebaserad automat) så lite som möjligt, om det inte är t ex 
växelfel.  
 
Trafikledarna anser att Cst är en flaskhals som blir dimensionerande för kapaciteten i hela 
området. De försöker därför att optimera resursutnyttjandet lokalt inom Cst. Därigenom 
anser de att kapaciteten för helheten blir den bästa möjliga. De saknar möjlighet att ta 
hänsyn till faktorer utanför Cst då de fattar sina beslut. Dels på grund av att de inte hinner 
och dels för att de saknar relevant information. Dessa två aspekter hänger ihop. 
 

Mental modell 
De använder endast spåranvändningsplan för planering, tid- sträckagrafen är här onödig 
och otymplig. Planeringen är väldigt kortsiktig och sträcker sig bara några minuter framåt 
i tiden. Trafikledarna pusslar ihop trafikscenarier i huvudet och kalkylerar med att alla tåg 
fungerar som de ska och rullar på utsatt tid och att inga konflikter ska uppstå i deras plan 
(som egentligen endast finns inuti deras medvetande). De har alltså ingen möjlighet att 
kommunicera sin plan vidare till sina kolleger på annat sätt än genom att tala med dem. 
De skapar en mental bild av det aktuella tillståndet i processen och sin plan. Mycket går 
på rutin och är genom träning och lång erfarenhet ”automatiserat”, det vill säga det kräver 
inte kapacitet på den medvetna kognitiva nivån. De arbetar med inlärda och 
”automatiska” tankeprocesser och hinner inte medvetet planera utan försöker bara att få 
undan trafik och skjuter därmed problemen framför sig eller in på kollegans område. De 
strävar efter att få bort känslan av att de ligger efter.  
 
Trafikledarna tänker i tider och har full koll, enligt dem själva, på hur lång tid det tar för 
ett tåg att åka en viss sträcka. Men i själva verket kanske precisionsnivån kan diskuteras i 
detta fall. De vet vilka tider som man kan räkna med och de har en viss ordning som de 
utför saker i. De lär sig arbetet genom erfarenheter och genom att göra misstag, vilket 
innebär att det tar lång tid för en trafikledare att bli bra på sitt jobb. Erfarenheterna avgör 
hur bra de är på att klara av olika trafiksituationer som kan uppstå och hur de ska agera. 
De tänker normalt 5-10 minuter framåt i tid på Cst mitt, medan de på fjärren tänker cirka 
30 minuter framåt i tiden. Trafikledarna anser att det även är bra att ha kunskap om 
infrastrukturen på fjärren när man sitter på mitt-mitt, för att veta vilka tåg som kan köra 
ikapp tid och vilka som inte är kapabla till det. Vägen är också avgörande för vilka tåg 
man släpper iväg först, snabba vägar väljer de i första hand t ex genom tunneln istället för 
ovan jord.  
 
De vill helst bara styra och lösa problem, sådant som är ok. och mer normalt anser de 
skulle kunna vara mer automatiserat.  
 

Styrbarhet 
Trafikledarna litar inte på ”Begäran-kontakt” från förarna för att detta missbrukas ofta. 
Dessutom önskar man information från tågen på ett snabbare sätt. Brist på kommunika-
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tion från tågförarna är ett hinder samtidigt som den kommunikation som faktiskt görs är 
oerhört tidskrävande och borde kunna lösas på något annat sätt än med muntlig 
kommunikation via telefon. De önskar kunna välja att svara i telefon själva när de har tid 
för det. 
 
Att tågen inte åker när de ska eller kommer in i tid försvårar arbetet och det kortsiktiga 
planerandet, vilket medför att de ständigt måste omplanera och omstrukturera i sin 
mentala planeringsvy, vilket medför en enorm kognitiv belastning. Växelfel och signalfel 
är också bidragande orsaker till den stora kognitiva belastningen, fast de önskar trots 
detta fler växlar för att öka valmöjligheterna och antalet lösningar på trafikproblem. Yttre 
faktorer, såsom till exempel vinterväder och lövhalka kan de inte påverka men detta 
måste de också ta hänsyn till i sin mentala planering. Dessutom lär de sig att arbeta runt 
felen, för en del åtgärdas aldrig. Samma problem uppstår ofta hela tiden så det mest 
tidsoptimala är att lära sig att acceptera detta och arbeta runt problemen.  
 
Trafikledarna har ett givet antal vägar som de kör som standardvägar och skulle ibland 
önska att dessa standardvägar fanns inprogrammerade så att de slapp exekvera 
kommandon för dessa. De anser att de annars utför onödigt jobb. Om automatiken tas ur 
helt, hinner man inte knappa kommandon så automatiken måste finnas till viss del, men 
de litar inte på automaterna och råkar ofta ut för ”automation surprises” som kan innebära 
konflikter i deras planerande. De önskar kunna ändra i planen operativt när konflikter 
uppstår. 
 
Dessutom anser trafikledarna att det är för många system som ska övervakas och 
dessutom loggas in på. De vill logga in endast en gång och få upp aktuella områden och 
program för sitt eget skift. En annan uppgift som tar för mycket tid i anspråk på mitt-mitt 
är att rapportera tågförseningar, en automatisering skulle vara önskvärt av detta. De ritar 
inte in avspärrning för banarbete för att de inte hinner. Att på en komplex station som Cst 
genomföra avspärrningar för anordningar (banarbeten) kan ta lång tid. Det är inte 
ovanligt att det tar ett antal minuter att slå alla kommandon som är nödvändiga för att 
spärra av för en anordning. 
 

Observerbarhet 
Trafikledarna skulle direkt vilja se om tåg får plats på perrongen i samma gränssnitt 
istället för att leta i andra informationssystem efter den informationen, vilket tar för lång 
tid. De ser heller inte vilka konsekvenser deras egna beslut har längre fram, men de tror 
sig veta det ”i huvudet”. De har även behov av att se alla ”normalvägar”. De väntar in 
händelser och observerar dem tills det händer något oväntat, de styr genom att hantera 
undantag istället för att styra genom att planera i förtid. De önskar varningar om problem 
och konflikter som kan uppkomma. De önskar också få en utökad visning och förståelse 
för hur tåg ”hänger ihop” vilket dels handlar om omlopp samt vilka fysiska tåg som döljer 
sig bakom TågId. Det handlar också om vilka anslutningar som skall hållas då tåg är 
sena. Flera timmar sena tåg glömmer man bort och blir överraskad när de dyker upp och 
måste hitta på en snabb lösning på problemet.  
 



-7- 

Informationen som de måste ta till sig för att ta ett beslut finns på för många ställen. De 
önskar mer på samma ställe och färre program att hantera. Dessutom måste systemen 
anpassas till dagens trafiksituation, nuvarande system är alldeles för gamla. Det finns 
ingen kvalitetssäkring av informationen från tågoperatörerna. Därför kan man inte lita på 
den vilket skapar osäkerhet i planerandet. 
 
De saknar en dynamisk presentation av tågens rörelser och exakta position, och de vill till 
exempel se hur länge tåg står still vid plattform. Funderingar kring varför de inte oftare 
använder ”web”-kameror kom upp under intervjuerna. De vill även kunna se mer av 
tåginfo. Ett litet tåg kan man tömma på 5 minuter och de underlättar om man har enkel 
tillgång till information om tågets utseende och innehåll för att kunna ta beslut. De skulle 
ha nytta av att veta innehåll i tågen, såsom antal passagerare till exempel. Ett annat 
exempel är att de vill veta var tåget kommer ifrån för att veta vilken väg man ska ta inne 
på Cst. Till exempel ett fruset tåg från Luleå vill man inte att ska tappa isbitar i växlarna 
och orsaka stopp.  
 
Att vara trafikledare, fjärrtågklarerare, tågklarerare eller tågledare är ett kognitivt 
krävande arbete som fordrar tillgång till mycket omfattande och bra utformad 
information. 
 
Bild 1 visar en del av den pappersbaserade ”tid - resursgraf” som används på Cst idag. 
Varje stationsspår representeras av en horisontell kanal där planerad spåranvändning ritas 
in som en linje med ett TågId.  
 

 
 

Bild 1. Utsnitt ur ”Daglig spåranvändningsplan” som den kan se ut idag 
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Beslutsfattande 
Ibland tar de beslutet att det är bättre att köra tågen lite för sent för det ger minst 
konsekvenser. De tar ofta beslut utifrån vad som ger minst negativa konsekvenser totalt 
sett. De tar enkla standardbeslut för att undvika konflikter. Att göra om planen helt gör de 
bara i nödsituation. Det blir mer grötigt och jobbigt för dem själva. Trafikledarna priori-
terar systematiskt besluten som ska tas. De är alldeles för många informationssystem som 
ska övervakas för att alltid kunna ta rätt beslut. De anser att de tar för mycket tid att samla 
in rätt info från alla system för rätt (optimala) beslut, vilket gör att deras beslut ofta inte 
är optimala ur trafiksynpunkt och att de har låg medvetenhet om trafiksituationen i dess 
helhet. Besluten på mitt-mitt påverkar fjärren till stor del och lösningarna på mitt-mitt 
gagnar inte alltid fjärrtrafiken. Detta orsakar mer problem än nödvändigt. 
 
Vid störning stoppar man trafik ganska långt ut från kärnproblemet i båda ändar och 
arbetar sig sedan inåt mot problemområdet och kör ständiga konsekvensanalyser. Man 
letar i minnet efter liknande tidigare upplevda erfarenheter att plocka ifrån. Väder och 
vind påverkar besluten. Banförhållanden påverkar beslut om vägval. T ex vid regn vill 
man inte ha tunga tåg i uppförsbacke. Hastigheten på tåg avgör vilken väg man lägger. 
De tåg de vet är snabbast låter de rulla först ut från Cst.  
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4. Arbete i arbetsgruppen  
Med fokus på Stockholm Cst, som ett bra exempel på en komplex station med tät trafik, 
många spår och högt kapacitetsutnyttjande, har vi diskuterat möjligheter att utveckla 
arbetssätt med hjälp av nya stödfunktioner, stödsystem och användargränssnitt.  
 
Frågeställningar vi tagit upp är bl a:  

• Är det möjligt att i realtid planera om spåranvändning för att lägga tågvägar och 
växlingsvägar?  

• Går det att snabbt ändra tågordning då något oplanerat inträffar?  
• Oplanerade händelser är vanliga på en stor station med komplex infrastruktur, tät 

trafik samt många fordon och människor inblandade. Vilka sådana finns? 
• Hur kan vi vidareutveckla de modeller trafikledare använder när det genomför 

planeringsarbetet idag, dvs. spårplan/trafikbild och 
spåranvändningsplan/resursgraf? Vilka nya modeller kan vi skapa?  

• Vilka är den minsta avgränsbara ”resurs” som måste ingå i modellen av 
infrastrukturen? Troligen är det de resurser som kan allokeras av trafikledaren via 
ställverk, signaler och tågledningssystem. Alltså förutom tågspår även tågväg 
respektive växlingsväg.  

• Vilka metoder kan användas för att bestämma tidsparametrar för varje resurs? Är 
det tekniskt och praktiskt möjligt att logga tågs färder för att mäta dem? Den tid 
ett ”tåg” ockuperar en resurs påverkas bland annat av: signalsäkerhetssystemets 
egenskaper; största tillåtna hastighet (sth); förare; siktsträckor och siktförhållan-
den; tågtyp; tåglängd; accelerationsförmåga; bromsförmåga; adhesionsegenskaper 
mellan hjul och räl. Vilka är dimensionerande och de mest relevanta?  

• Kan det vara möjligt att automatiskt exekvera en planerad spåranvändning även 
på en komplex station?  

• Hur kan de automatiska exekveringsfunktionerna utformas för att planen skall 
kunna anpassas till händelser som inträffar ”i sista minuten” före exekvering, eller 
under exekvering?  

• Går det att smidigt kombinera automatiska exekveringsfunktioner med manuell 
kommandostyrning?  

• Är det nödvändigt att – i vissa fall - integrera en ”Planstyrd exekveringsfunktion” 
PEF (kallas även AEF), med autonoma automater som tillåts ändra spårval utifrån 
förinställda regler och aktuella tillstånd i anläggning och process, för vissa avsnitt 
av spårstrukturen?  

• När man planerar för anordningar finns behov av en AEF för exekvering av 
planerade och testade sekvenser av kommandon för spärrning av komplexa 
spåravsnitt. Vad krävs för att en sådan funktion skall kunna användas effektivt?  

• I vilka fall kan en resursgraf ersätta en tid-sträckagraf även på linjen? Hur 
fungerar en resursgraf för att visa planerade anordningar? Hur mycket mindre 
utrymme kräver en resursgraf? Praktiska exempel behöver tas fram. 

• Hur kan interaktionen med en resursgraf utformas?  
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5. Beskrivning av lösningsförslag  
Arbetssätt, spåranvändningsplan och interaktionssätt  
De koncept vi arbetat med hittills bygger på att trafikledarna intuitivt förstår en logisk 
modell av infrastrukturen då den avbildas i form av en spårlayout. Även tid-sträckagrafen 
är intuitivt lätt att förstå, speciellt då alla har erfarenheter av dagens pappersgraf. Tid- 
resursgrafen däremot är mer abstrakt och har en struktur som saknar intuitiv anknytning 
till trafikledarnas mentala modeller. Genom att kombinera de två avbildningarna blir det 
lättare att överbrygga problemen med tolkning av tid- resursgrafen. Dessutom kan 
interaktionen göras där den är mest effektiv.  
 
Användargränssnittet består i vårt förslag av två delar: 

Tid- resursgraf  
Den första delen är en datoriserad tid- resursgraf som avbildar tidsaspekter av tågs 
planerade användning av resurser genom hela stationen.  

• Med resurser menar vi till exempel stationsspår, tågvägar och växlingsvägar. De 
delar i infrastrukturen – inklusive signalsäkerhetssystemets funktioner – som tåg 
ockuperar under sin väg. Resurser som trafikledaren kan allokera till tåg, då 
spåranvändningen över tid planeras. 

• På en komplex station med tät trafik bestäms kapaciteten i hög grad av hur bra 
trafikledaren är på att samtidigt utnyttja tillgängliga resurser (i form av framför 
allt spår). Dvs förmågan att hålla många tåg i rörelse samtidigt.  

• Att mer exakt se hur olika kombinationer av lösningar kommer att påverka 
tidsaspekterna av planerad spåranvändning (resursutnyttjandet) gör det lättare att 
skapa effektiva planer.  

• Att styra genom att planera och hela tiden se effekterna av valda lösningar frigör 
kognitiv kapacitet hos trafikledarna och underlättar deras beslut. Jämfört med att 
de måste ha hela den dynamiska planen ”i huvudet” och rita ner huvuddelarna av 
den på en pappersgraf.  

• Att styra genom att planera gör det möjligt - att i det ögonblick ett beslut fattas - 
till systemet mata in vad som skall utföras. Systemet kan sedan se till att åtgärden 
vidtas vid rätt tidpunkt. Trafikledaren får då mer tid att ägna åt att optimera 
planen.  

 
Detaljupplösningen kan vid behov ändras från att översiktligt visa de stationsspår som 
idag har specificerade SpårId, till att i detalj visa tågvägars och växlingsvägars minsta 
beståndsdelar. Ett spår-”nummer” eller SpårId är en beteckning på stationsspår eller delar 
av stationsspår som måste kunna kommuniceras mellan människor och för 
kommandogivning till tågledningssystem.  
 
Den minsta avgränsbara ”resurs” som måste ingå i modellen av infrastrukturen är troligen 
de resurser som kan allokeras av trafikledaren via ställverk, signaler och tåglednings-
system. Alltså förutom tågspår även tågväg respektive växlingsväg. 
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I tid- resursgrafen kan tågens ordningsföljd samt tidsaspekter snabbt och enkelt ändras. 
Modellen av tågvägars och växlingsvägars logiska förbindelser samt delarnas tidsaspekter 
kan vid behov användas för att stödja beslut om hur dessa resurser kan användas optimalt 
i en given situation.  

Spårplan 
Den andra delen är spårlayout som logiskt liknar den spårplansbild eller trafikbild som 
används i dagens system.  
 
I spårlayouten bestämmer trafikledaren varje tågs väg på detaljnivå, dvs. vid behov ända 
ner till tågvägars eller växlingsvägars minsta delar. I normalfall kan trafikledaren välja ett 
tåg och dess målposition, vilket oftast är ett spår vid en plattform eller ett spår som slutar 
vid det styrda områdets gräns. Då tilldelas tåget en ”defaultväg”. Denna förvalda 
normalväg kan sedan enkelt varieras med några få alternativ.  
 
Från intervjuerna vet vi att trots att såväl infrastrukturen som trafiksituationerna är 
mycket komplexa, så är de praktiskt användbara alternativa vägvalen för ett tåg i varje 
specifik situation ändå ganska få. Det vill säga att även om man teoretiskt skulle kunna 
tänka sig en mycket stor mängd möjliga lösningar på hur en given trafiksituation skulle 
kunna lösas så är det ett fåtal standardlösningar som används i en majoritet av fallen. 

Gränssnittsexempel 
Nedanstående bilder visar några skisser av förslag till hur användargränssnitten för tid- 
resursgrafen skulle kunna utformas för olika grad av upplösning. 
 
Exemplet i bild 2 visar en skiss till tid- resursgraf i kombination med spårlayout. En 
viktig uppgift för tid- resursgrafen är att visa tillgängligt planeringsutrymme. För varje 
tågs planerade väg skall det vara möjligt att se hur lång tid varje resurs används 
(reserveras, ockuperas) och därför inte är tillgänglig för andra resursanvändare (tåg, 
växlingsrörelse, anordning …). De tjockare staplarna på de vertikala resurslinjerna 
representerar den tid andra tåg inte kan använda samma resurs. Det skall vara möjligt att 
se vilken av resurserna som är ”dimensionerande”, dvs som bestämmer (enligt modellen 
av tidsaspekter) hur nära i tid tåg kan köras enligt valda vägalternativ. I bildexemplet 
representeras detta av gula ringar (i analogi med ”konfliktvisning” i den dynamiska tid- 
sträckagrafen i STEG). Bild 2 är exempel på hur en översikt kan se ut. Den visar endast 
resurser i form av ”stationsspår”.  Färgkodningen i exemplet är vald ad-hoc för att 
särskilja tåg.  
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Bild 2. Tid- resursgraf som visar en översikt av hur tåg är planerade att använda resurser 

(här i form av stationsspår  och linjespår, sk ”Nyckelnoder”). Dvs planerad 
spåranvändning på en station och angränsande linjer.  
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Bild 3. Detaljvy med planerad tidsanvändning för samtliga möjliga tågvägar.  
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Exemplet i bild 3 visar resurser på detaljnivå. Vid behov skall det gå att visa resurs-
allokering med högre upplösning än ”Nyckelnoder” (de som har SpårId), till exempel 
varje tågvägsdel, från signal till signal. Detta för att få en bättre förståelse, in i detalj, för 
vilka resurser som begränsar kapaciteten vid olika vägval.  

Interaktion i tid- resursgrafen och spårlayouten  
Interaktionen återstår att utforma. Kanske kan vägval göras mest effektivt i spårlayouten 
medan tågordning enklast ändras i tid- resursgrafen?  
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6. Fortsatt arbete 
I vårt fortsatta arbete behöver vi gå vidare med att:  
 

• Utreda vilka egenskaper hos en komplex station som måste ingå i modellen av 
tidsaspekter hos relevanta resurser. 

• Ta fram konkreta designförslag på användbara användargränssnitt och 
interaktionssätt. 

• Implementera enkla funktioner för att testa dynamiska egenskaper hos 
interaktionsförslag. 

• Se även listan med frågeställningar under rubriken ”Arbete i arbetsgruppen” . 
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7. Projekt vid SNCF, Frankrike  
Vid SNCF i Frankrike pågår ett projekt med avsikt att skapa planeringsinstrument 
liknande det vi gör inom FTTS. De har ännu inte kommit så långt, utan är fortfarande på 
skisstadiet. Deras tankegångar liknar emellertid våra egna och en del av deras arbete 
utgår från FTTS-projektet. Det är därför intressant att studera hur de tänker sig att 
implementera sitt system samt hur detta tas emot av deras ”dispatchers”. Deras syfte är att 
stödja den planerande funktionen, medan den operativa styrningen till största delen 
fortfarande görs på lägre teknisk ”signaleringsnivå”. Det intressantaste är deras idéer till 
att ta fram en översiktlig ”resursgraf” med låg upplösning. Trafikledning utförs i 
Frankrike av två personalkategorier: ”dispatchers” och ”signaleurs”. Dispatchers planerar 
om och har kontakt med förare och omvärld. Signaleurs exekverar. Bansystemen runt 
Paris har till viss del strukturen hos ett spindelnät med ett antal ”säckstationer”. Deras 
skisser beskrivs av följande bild: 
 

 
 

 
Bild 4. SNCFs resursgraf. 



-17- 

 

 
 
 

Bild 5. SNCFs resursgraf, detaljer av resursbeskrivningen och sambanden mellan olika 
resursanvändningar för ett visst tåg. 

 
 

• Planerat uppehåll på ett stationsspår visas som en stapel.  
• Planerad användning av en resurs (spår) visas som en pil.  
• Tidsaspekter avbildas inte explicit, annat än vid planerat uppehåll.  
• Potentiella konflikter syns genom att pilar ligger för nära varandra.  
• Linjers lutning saknar betydelse/innehåll. Linjer förbinder pilar som representerar 

ett tågs spåranvändning.  
 
För ytterligare detaljer om deras koncept och försök hänvisar vi till deras rapporter (A. 
Gouvernaire, X. Baumgard, 2008)  
 
 



-18- 

8. Referenser 
 
A. Gouvernaire, X. Baumgard 
Versatile MMI for Operational Traffic Management. 
Comprail 2008, Toledo, Spain. Computers in Railways XI: Computer System Design and 
Operation in the Railway and Other Transit Systems 
ISBN: 978-1-84564-126-9. WIT Press. 
  


	1. Förord
	2. Bakgrund
	3. Intervjuer på Cst, Stockholm 
	Mål 
	Mental modell
	Styrbarhet
	Observerbarhet
	Beslutsfattande

	4. Arbete i arbetsgruppen 
	5. Beskrivning av lösningsförslag 
	Arbetssätt, spåranvändningsplan och interaktionssätt 
	Tid- resursgraf 
	Spårplan
	Gränssnittsexempel
	Interaktion i tid- resursgrafen och spårlayouten 


	6. Fortsatt arbete
	7. Projekt vid SNCF, Frankrike 
	8. Referenser

