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1 Förord 
 
Inom FTTS-projektet, ”Framtida tågtrafikstyrning”, har sedan flera år bedrivits forskning om 
nya styrprinciper, användargränssnitt och beslutsstöd för tågtrafikstyrning. Detta har skett i 
nära samarbete mellan Banverket och MDI, institutionen för informationsteknologi, Uppsala 
universitet. 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. Prototyper av en ny styrprincip och en typ av användargränssnitt har utveck-
lats. Grundläggande studier av praktiskt fungerande beslutsstöd för trafikledare har också 
genomförts. Forskningen har också resulterat i prototyper av nya system för tågtrafikstyrning 
som testats och utvärderats i laboratoriemiljö. Baserat på detta arbete har Banverket utvecklat 
och infört ett operativt system för trafikstyrning, STEG-systemet. Detta system har under år 
2008 testats vid TLC Norrköping. Denna rapport beskriver utvärderingsarbetet av STEG-
försöket samt de slutsatser som kan dras från utvärderingen. 
 
Det totala 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. 
 
Tidigare etapper av forskningsarbetet har redovisats i ett antal rapporter som finns tillgänglig 
via länken:  
http://www.it.uu.se/research/project/ftts 
 
Via denna länk finns också mer visuell information om STEG-systemet m.m. 
 

http://www.it.uu.se/research/project/ftts�
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2 Bakgrund och FTTS-projektet 
Planering och styrning av tågtrafik är komplexa arbetsuppgifter. Människan, i rollen som 
operatör måste kunna fatta snabba och korrekta beslut och effektivt genomföra dem. Syftet 
med forskningsprojektet Framtida tågtrafikstyrning, FTTS, har varit att bidra till kunskaps-
uppbygganden i avsikt att skapa tekniska system för effektiv trafikstyrning, bra användar-
gränssnitt för trafikledarna samt en god arbetsmiljö i arbetet. Arbetet har varit fokuserat på 
människans roll i styrningen av tågtrafikprocessen samt på gränsytan mellan människan, här 
trafikledaren, och de tekniska systemen, dvs deras användargränssnitt och beslutsstöd. 
Resultaten från projekten ska utgöra en grund för kommande teknisk utveckling. Inom FTTS-
projektet har arbetet med att styra tågtrafik, så som det görs idag, har noga beskrivits och 
analyserats inom projektet genom observationer och intervjuer. 
 
Det nya förslag till trafikstyrning som tagits fram har som mål 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. En aktiv arbetsgrupp av erfarna klarerare, trafikledare m fl har kontinuerligt deltagit 
i projektarbetet. 
 
Eftersom arbetet med att styra tågtrafik även i framtiden kommer att vara komplext finns ett 
behov att utveckla effektiva beslutsstöd. Studier av beslutsstöd har delvis gjorts i ett separat 
delprojekt kallat CATD. 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. Vi har antagit en 
pragmatisk syn på hur beslutsstöd bör utformas och integreras, vilket innebär att de besluts-
stöd vi har arbetat med inte är så teoretiskt avancerade, men avser att ge ett förbättrat 
beslutsunderlag för trafikledarna i praktiken.  
 
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 presentationsyta. 
Om man inte ser all relevant information samtidigt ökar den kognitiva belastningen. Prototyp-
system för nya gränssnitt har utvecklats och stor vikt har lagts vid utformningen av dessa. 
 
En viktig del av trafikledarnas arbete är att i olika sammanhang samverka med befattnings-
havare i sin omgivning. I projektet har vi främst tittat lite mer på samverkan med lokförarna. 
En förutsättning är att mer information kan utbytas automatiskt mellan loken och TLC 
 
För att möjliggöra experiment vi tagit fram en tågtrafiksimulator. Detta har utförts inom ett 
separat delprojekt kallat TOPSim. Simulatorn består av ett programsystem som simulerar 
tågtrafiken i ett angivet bansystem samt det gränssnitt, beslutsstöd m.m. som vi vill testa i 
experimentet. En försöksarbetsplats har utformats enligt de riktlinjer som tagits fram inom 
projektet. Med hjälp av denna testmiljö har vi gjort experiment för utvärdering av de 
framtagna lösningarna.  
 
Banverket har baserat på FTTS-projektets resultat initierat ett mer omfattande projekt, STEG-
projektet, inom vilket de framtagna prototypsystemen har implementeras i verklig trafik-
styrningsmiljö. Den nu föreliggande rapporten beskriver STEG-projektet samt den utvärde-
ring av försöksdriften som genomförts under år 2008. 



-4- 
 

3 STEG-projektet 
3.1 STEG-systemet 
STEG-projektet har utvecklat och provkört ett prototypsystem för trafikledning som bygger 
på styrprinciperna framtagna i forskningsprojektet FTTS. 
 
Utvecklingsarbetet startade i augusti 2006 och pågick till och med mitten av september 2008. 
Utvecklingen har genomförts enligt en iterativ modell med fem delleveranser och en 
slutleverans. Det utvecklade systemet togs i drift i april 2008 och provkördes under maj 
månad. En första utvärdering gjordes i maj-juni 2008 varefter en del förändringar 
genomfördes. Därefter togs systemet i ny provdrift från september 2008. STEG kördes 
därefter i skarp drift för tester och utvärdering tom november 2008. Efter testperioden har 
systemet fortsatta att användas.  
 
STEG-projektet och en dokumentation av systemet finns utförligt beskrivet i en slutrapport 
från Banverket. Slutrapporten beskriver projektet STEG från dess start 2006-02-22 
(genomförandefasen) och fram till projektavslut 2008-12-31. Projektet som helhet omfattar 
även en förstudiefas som varade från 2003-2005. Se rapport ”STEG (Styrning av Tågtrafik 
via Elektronisk Graf), Banverket rapport STEG 32 version 1.0, 2008-12-19”. 
 

3.2 Försöket i Norrköping 
Försöket med STEG-systemet i Norrköping genomfördes i två omgångar. Systemet driftsattes 
i april-maj 2008. Under denna första testomgång gjordes en del preliminära utvärderingar och 
korrigeringar av systemet kontinuerligt parallellt med den skarpa driften.  
 
Under sommaren gjordes ett uppehåll i försöket. Under uppehållet gjordes en hel del 
förändringar i systemet baserat på de erfarenheter man hunnit få. 
 
Försöket startades igen i september 2008 då fyra klarerare/trafikledare kunde styra trafiken i 
testområdet med STEG-systemet. Ytterligare en femte anslöt i november 2008. 
 
STEG-systemet har körts mest dagtid mellan kl 08:00-20:00 måndag till fredag. Det 
sammanlagda antalet timmar under oktober och november är ca 350.  
 
Det trafikområde som omfattades av försöket, och som alltså styrdes genom STEG-systemet, 
beskrivs i figur 1. 
 
Det område där tågtrafik under testperioden planeras och styrs av den trafikledare som 
använder prototypsystemet STEG kallas ”Norrfjärren”. Banorna är uppdelade i tre ”grenar”:  

• Dubbelspår mellan Norrköping C och Katrineholm C.  
• Enkelspår från Järna över Nyköping C till Norrköping via Åby som är grenstation där 

enkelspåret förbinds med dubbelspåret.  
• Ett lågtrafikerat godsstråk från Oxelösund via Nyköping södra till Flens övre. Det är 

också enkelspår. En förbindelse finns mellan Nyköping C och Nyköping S. 
Norrköping C styrs från Norrköpings driftledningscentral men av en annan 
trafikledare.  
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Dubbelspåret från Stockholm via Järna och Flen till Katrineholm, styrs av trafikledare i 
Stockholm Cst. Persontrafik från Stockholm till bland annat Malmö går via Järna-
Katrineholm- Norrköping, medan annan mer lokal trafik leds över Nyköping. Det finns alltså 
två vägar mellan Järna och Norrköping. Vid stopp på ena banan kan ibland trafiken ledas om 
via den andra. Till exempel har under testperioden ett större planerat banarbete på 
dubbelspåret mellan Åby och Simonstorp gjort att många persontåg har omletts via Nyköping. 
 

 
Figur 1.  Norrfjärrens grenar. Det spårsystem där trafiken planerats och styrts via STEG.  
 
 

 
 

Figur 2. STEG-arbetsplatsen i TLC Norrköping. Den stora skärmen i övre raden tillhör 
STEG. 
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Figur 3. Utsnitt ur STEG-systemets användargränssnitt. För förklaringar av gränssnitt m.m. 

hänvisar vi till andra projektrapporter och webbplatsen 
http://www.it.uu.se/research/project/ftts/steg  

 

3.3 Utbildning och introduktion 
En trafikledare, av de fyra som först använde STEG, har skrivit den handledning som 
beskriver hur systemet kan användas och som använts i utbildningen av de övriga. 
Utbildningstiden har varit kort. En till två dagars teori samt 5 dagars praktik.  
 
De trafikledare som kört STEG-systemet har kontinuerligt under utvecklingsfasen blivit 
informerade om de planer som funnits. 

3.4 Avgränsningar 
Prototypsystemets funktionalitet omfattar grundläggande delar av det koncept som framtagits 
inom forskningsprojektet FTTS. Avsikten är att detta ska vara tillräcklig för den utvärdering 
som har gjorts. Prototypsystemet omfattar endast drift på den utsedda prototypsträckan. 
 
Prototypsystemet innehåller följande: 

• funktionalitet för att hantera alla typer av omplaneringar av tåglägen 
• funktionalitet för att hantera alla typer av noteringar av anordningar (planerade och 

operativa banarbeten och färder) 
• funktionalitet för att hantera alla förekommande typer av fritextnoteringar. 
• funktionalitet för att, via befintligt manöversystem, exekvera tågvägar enligt den i 

systemet skapade planen  
 
Prototypsystemet innehåller inte: 

• fleranvändarfunktionalitet, varken mellan olika trafikledare eller mellan olika DLC 

http://www.it.uu.se/research/project/ftts/steg�
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• funktionalitet för att hantera trafikledning i ett riksperspektiv 
• funktionalitet för att, genom den elektroniska grafen, styra/planera på komplexa 

spåravsnitt såsom fyrspår eller större stationer  
• funktionalitet för avancerat beslutsstöd gällande exempelvis automatisk 

konfliktlösning och optimering  
• effektiva verktyg för underhåll av anläggningsspecifika parametrar 
• integrering mot tågledningssystem 
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4 Utvärderingen 
4.1 STEG-projektets syften – vad vill vi utvärdera? 
De grundläggande frågorna som vi ur ett forskningsperspektiv vill få svar på är: 

• om det går, och hur bra, att styra trafik på ett effektivt sätt enligt de principer ”styra 
genom operativ omplanering” som utvecklats inom FTTS-projektet, 

• om de framtagna hjälpmedlen för omplanering och styrning (gränssnitt, automatisk 
exekvering m.m.) stödjer arbetet på ett bra sätt, 

• om det nya arbete som skapas är ett bra arbete med en god arbetsmiljö och som 
uppskattas av trafikledarna. 

 
Dessutom tillkommer en rad andra syften som är viktiga ur Banverkets perspektiv och som 
rör effekterna på trafiken samt de tekniska möjligheterna att implementera systemet. 
 
Mer precist har vi fastställt följande frågeställningar som viktiga att utvärdera. Den nu 
genomförda utvärderingen har emellertid inte utformats så att vi nu kan få svar på alla dessa 
frågor. En del frågeställningar har Banverket själva tagit hand om, och resultatet beskrivs i 
deras rapporter. Vissa frågeställningar har det av olika skäl inte nu varit möjligt att utvärdera 
alls utan dessa har vi lämnat över till framtida studier. Detta gäller i de fall där det saknas 
praktiska möjligheter att få fram nödvändiga data. 

4.1.1 Grundkonceptet och hjälpmedlen 
• Fungerar det att styra genom att planera? Att hålla planer uppdaterade i realtid? Är det 

bra och effektivt?  
• Från ”Teknik till Trafik”: Går det att fokusera mer på att optimera tågtrafik?  
• Skapas bättre trafikplaner med hjälp av STEG-verktyget? 
• Fungerar det att exekvera planer med ett automatiskt stöd (automatisk exekverings-

funktion, AEF)? 
• Situationsmedvetenhet och beslutsstöd: Får man tillgång till rätt information för att ta 

bra beslut?  
• Är systemet är mer förutsägbart, transparent än tidigare? 
• Hur fungerar övergången till nytt arbetssätt? Hur går det att växla mellan pappersgraf 

och elektronisk graf?  
• Utformning av gränssnitt. Är det konsekvent? Lyckas vi skapa hög användbarhet 

enligt alla tänkbara MDI-riktlinjer? 
• Hur går det att växla mellan arbete i grafen (planerande arbete) och arbete med 

detaljer nära nutid (utanför grafen)? 

4.1.2 Effekter på trafiken 
• Hur påverkas punktligheten i trafiken? Förseningsminuter?  
• Blir det mjukare tågdrift? 
• Energibesparingar?  
• Krävs färre operatörer?  
• Krävs det en kortare inlärningstid för att bli duktig på att styra enligt det nya 

konceptet?  
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4.1.3 Effekter på arbetet och arbetsmiljön 
• Vilken arbetsmiljö resulterar det nya arbetssättet i?  
• Finns det fysiska eller psykiska problem med att använda STEG-verktyget?  
• Blir det lättare, drägligare, trevligare att styra tåg med STEG-verktyget.  
• Minskar den kognitiva belastningen med STEG-verktyget?  
• Hur påverkar och förändras arbetsorganisationen?  
• Hur påverkas samarbetet mellan olika personer aktiva inom den operativa trafikstyr-

ningen, inom en TLC och mellan olika TLC? Bidrar STEG till kollektiv situations-
medvetenhet?  

4.1.4 Övriga aspekter 
• Bidrar STEG-konceptet till förbättrade möjligheter att styra på nationell nivå: Att 

planera från start till mål över hela Sverige, integrerat och samordnat. 
• Kan man förbättra informationsspridning till passagerare, ägare, lokförare, 

trafikstyrare, planerare, info, m fl?  
• Finns det fundamentala brister som gör att STEG inte låter sig spridas till hela 

Sverige?  
• Vilka övriga brister av olika art kan identifieras, och bör åtgärdas? 
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5 Genomförda utvärderingsaktiviteter 
Utvärderingsarbetet har bestått av ett antal olika delar. Följande olika delar och metoder har 
tillämpats: 
 

5.1 Enkäter  
Vi genomförde enkätundersökningar både före och efter införandet av STEG för att ta reda på 
hur uppfattningen om arbetet och systemet var och hur den förändrades i samband med 
införandet. Enkäten skulle ge svar på frågor om man kan styra tågtrafik med ett sådant 
system. Vi ville ta reda på om den kognitiva belastningen minskade och om trafikledarna fick 
ett bättre beslutstöd i sin operativa planering av STEG. Vi ville också studera trafikledarnas 
subjektiva upplevelser av STEG. 
 
Enkäterna som besvarades av trafikledarna före och efter införandet av STEG återfinns i 
appendix 1 till denna rapport. Den grafiska sammanställningen över enkätsvaren redovisas i 
appendix 2. Enkäten genomfördes på tågledningscentralen i Norrköping och distribuerades till 
de trafikledare som arbetar där. Enkäten var frivillig.  
 
Enkäterna utfördes ut i mars 2008 samt i november 2008, och det var samma frågor som 
ställdes i båda enkäterna med små justeringar avseende STEG-införandet.  21 trafikledare 
svarade på enkäten i mars, 2 kvinnor, 15 män samt 4 stycken anonyma svar.  Av de totalt 21 
svarande var 5 blivande STEG-användare. Enkäten i november besvarades av 14 personer, 3 
kvinnor och 10 män samt en anonym. Samma personer som svarat på den första har också 
svarat på den andra enkäten, vilket gjorde att vi kunde jämföra resultat väldigt noggrant. 
Trafikledarna hade valet att vara anonyma i sina svar, men de flesta valde att skriva sina 
namn. Detta gjorde det möjligt att följa upp med specifika frågor från enkäterna i intervjuerna 
som utfördes efteråt.  

5.2 Observationer  
Vi har suttit med och observerat samtliga fem trafikledare som kört STEG under testperioden. 
Observation  är nödvändig för att förstå komplexiteten i arbetet. Att sitta med och observera 
trafikledare när de utför sitt arbete ger tillfälle att komplettera frågeställningar och nå 
detaljerad kunskap . Det ger en bättre förståelse av hur olika arbetsuppgifter påverkar 
varandra. Observation gör det möjligt att undanröja missförstånd och missuppfattningar. De 
ger den observerande möjlighet till en intuitiv upplevelse av var svårigheter finns och att 
uppnå en känsla för helheten och kärnan i arbetet. Vi kan se brister i funktioner, i gränssnittets 
utformning och i interaktionen. Observationer är ett nödvändigt komplement till de verbala 
beskrivningar av arbetet som intervjuer ger upphov till.  

5.3 Analys av STEG-loggfiler 
De loggfiler vi använt under utvärderingen är i form av inspelningar av användargränssnittet, 
dvs vad som visas på STEG-systemets bildskärm under hela arbetspass. Vid analys av 
felfunktioner i systemet och detaljanalys av trafikledares interaktioner via användargräns-
snittet har dessa loggfiler varit ovärderliga. Utifrån noteringar i Dagboken, en excelfil kallad 
”Fel och synpunkter STEG”, har det varit möjligt att detaljstudera händelseförlopp. Även 
systemutvecklarna från OIT har uppskattat tillgång till dessa ”videologgar”, vilka de i sin 
felsökning kombinerat med andra loggfiler på mer teknisk nivå. Loggfilerna är ett ovärderligt 
pedagogiskt hjälpmedel för att beskriva och förklara hur STEG-systemet kan användas.  
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På plats i Norrköping har vi även haft tillgång till ett utbildningssystem, en parallell 
installation av STEG-systemet, där vi kunnat spela upp videofiler samt testa interaktionssätt 
och övriga gränssnittsaspekter.  

5.4 Dagböcker 
I dagboken kan trafikledarna fritt notera vad som hänt och vad de har på hjärtat. Framför allt 
har de använt den som loggbok för att beskriva olika felfunktioner under den inledande 
testfasen efter driftsättningen. De har även använt den för att beskriva de mest graverande 
bristerna hos funktioner och användargränssnitt.  

5.5 Kollegial verbalisering  
Som en del i utvärderingen av hur väl STEG-systemet fungerar i drift för Trafikledarna, så har 
metoden Kollegial Verbalisering använts. Metoden är specialiserad för att studera arbets-
situationer som ställer krav på hög säkerhet, effektivitet och punktlighet. Metoden har tidigare 
använts med goda resultat för att studera hur kaptener och styrmän på höghastighetsfartyg 
samt lokförare arbetar. Här har metoden tillämpats för att i detalj kunna studera hur väl 
STEG-systemet fungerar för trafikledarna (TKL) i sitt användningssammanhang. Ett parallellt 
syfte är att även utvärdera själva metoden Kollegial Verbalisering, som en del av ett pågående 
forskningsarbete.  
 
Genomförandet bestod av följande delmoment, där varje moment genomfördes fyra gånger 
för respektive deltagande. 
 
Delmoment 1 (oktober 2008): 
Videofilmning under fyra timmar av TKL’s arbetspass (under högtrafik på vardagar). Två 
videokameror användes för att fånga ljud och bild ifrån TKL, samt dess arbetsplats inklusive 
skärmar, tangentbord, telefoner, etc. Separat loggning av STEG-skärmen möjliggjorde att alla 
detaljer i gränssnittet senare kunde återspelas med full noggrannhet.  
 
Delmoment 2 (november 2008): 
Genomgång och urval av intressanta sekvenser från videomaterialet. Totalt 30 minuter film 
valdes ut ifrån de inspelade fyra timmarna. Det utvalda materialet från de olika kamerorna 
synkroniseras för att senare kunna återspelas parallellt. 
 
Delmoment 3 (december 2008): 
Uppspelning av utvalt videomaterial. De två videofilmerna, STEG-skärmen samt en 
ljudupptagning presenteras på tre olika datorskärmar för TKL i en separat lokal i Norrköping. 
TKL får individuellt titta på inspelningen av sig själv. Trafikledaren berättar och förklarar 
efter bästa förmåga vad som händer på filmen (verbaliserar). Även detta spelas in på video. 
Sedan får TKL upprepa samma uppgift, men då titta på en inspelningen av en kollega istället. 
 
Delmoment 4 (december 2008): 
Genomgång av TKL’s verbaliseringar. I TKL’s beskrivning av händelserna på filmerna, så 
framträder många detaljer bland annat kring STEG’s styrkor, svagheter, och problem. Dessa 
detaljer jämförs sedan mellan de fyra olika kollegorna för att se om alla resonerade likartat 
kring händelserna, eller om det fanns en stor spridning i hur man resonerar kring något 
arbetsmoment. Detta material har sedan bidragit som en av många källor till den övergripande 
sammanställningen av hur STEG fungerar under testdriften. 
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Delmoment 5 (2009): 
Det parallella syftet att utvärdera själva metoden, Kollegial Verbalisering, har ännu inte 
påbörjats. Det handlar om att göra en systematisk jämförelse av TKL’s förmåga att verbali-
sera vad han/hon gör på videofilmen, jämfört när TKL’s förmåga att verbalisera vad en av 
hans/hennes kollegor gör på videofilmen. Se (Erlandsson, M. och Jansson, A., 2007). 
Detta arbete ligger utanför det resultat som behövs för STEG’s räkning. 
 
Intervjusituationen under denna undersökning av ”Kollegial verbalisering” kompletterar den 
semistrukturerade intervju som redovisas nedan.   

5.6 Intervjuer – djupa 
Fem omfattande intervjuer har genomförts mellan den 19 november och den 10 december 
2008. Samtliga användare av STEG systemet har därmed intervjuats en gång. En av trafik-
ledarna/tågklarerarna måste betraktas som ny användare av STEG då den personen vid 
intervjutillfället endast kört STEG helt själv vid 5-6 arbetspass. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. Intervjuerna beskrivs bäst som semistrukturerade intervjuer där manus endast 
används för att stämma av att viktiga frågeställningar behandlas under intervjutillfället. 
Syftet med intervjuerna är att tillsammans med övriga utvärderingsmetoder ge en mer 
komplett bild över hur prototypsystemet STEG har fungerat under testperioden. Intervjuerna 
ger en möjlighet att följa individuella resonemang djupare än övriga utvärderingsmetoder och 
är därför ett viktigt komplement till dessa. Frågeställningarna under intervjuerna rör både 
sådant som är på hög abstraktionsnivå, t ex går det att styra tågtrafik med hjälp av STEG? 
Men även i stor utsträckning på detaljnivå, t ex hur specifik funktionalitet tas emot och om 
kontrast och fontstorlekar etc är tillräckliga. 
 
Det finns många intressanta resonemang och detaljer i intervjuerna och djupare analys av 
materialet kommer att göras. Ur den fortsatta analysen kommer vi förutom rent forsknings-
intressanta aspekter även att ta fram listor med detaljer som bör övervägas och åtgärdas inom 
ramen för ett eventuellt fortsatt utvecklingsprojekt. 
 
Utifrån de tydliga resultaten av enkäten, att de fyra som kört STEG är i huvudsak positiva till 
att fortsätta använda systemet, har tyngdpunkten i intervjufrågorna lagts på att diskutera 
brister i systemet samt förslag och idéer till förbättringar.  

5.7 Kvantitativa data om tågföringens kvalitet 
Syftet med denna utvärderingsdel är att kunna analysera kvantitativa data från tågföringen för 
att därigenom kunna utvärdera viktiga aspekter på hur väl STEG bidrar till positiva effekter. 
Detta är dock idag inte praktiskt möjligt att genomföra. Möjligheterna att samla in relevanta 
data och analysera dessa på ett meningsfullt sätt finns tyvärr inte. Det har t ex inte varit 
möjligt att urskilja effekter av STEG, mätt som kvalitet i tågföringen. En svårighet är att det 
saknas statistik från endast det avgränsade område, norrfjärren i Norrköping, som styrs med 
hjälp av STEG. En annan är att STEG inte använts kontinuerligt, utan med avbrott för 
traditionell planering och styrning.  
 
Trafikprocessen påverkas av ett stort antal faktorer som interagerar med varandra över tid och 
det är nödvändigt med tidskrävande analyser av kvalitativa och kvantitativa data för att sortera 
ut de faktorer som kan påverkas av STEG. Detta har inte gått att utföra inom ramen för detta 
projekt.  
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5.8 Utvärdering av utvecklingsprocessen 
Denna punkt är lite speciell och gäller inte STEG-konceptet som sådant utan hur utvecklings- 
och införandearbetet bedrivits, framgångsfaktorer etc. Hur har vi arbetat under utvecklingen 
av STEG? Viktiga aspekter att utvärdera rör den nära kontakten mellan de olika deltagarna i 
processen, iterativiteten, varför denna utvecklingsmodell valts, vad framgångsfaktorerna varit, 
vad vi forskare och Banverket kan lära av detta m.m.  
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6 Resultat  
I detta avsnitt summerar vi resultat och slutsatser från de olika enskilda utvärderings-
aktiviteterna. En mer generell diskussion om slutsatserna från hela utvärderingsarbetet 
redovisas i avsnitt 7. 
 

6.1 Enkäter (före och efter) 
Det detaljerade resultatet av enkäterna redovisas i bilaga. Där redovisas svaren på samtliga 
enkätfrågor på ett sådant sätt att man kan se skillnaderna i svar mellan de två enkättillfällena. 
 
Det är små skillnader mellan före och efter- svaren, ofta är skillnaden mindre än en enhet och 
man kan inte säkert säga att det är signifikant eller inte. I kombination med en analys av de 
intervjuer som genomfördes med enkäterna som underlag kan vi dock dra mer precisa 
slutsatser. I huvudsak visar det sig att de som kört STEG tycker att det i allmänhet har blivit 
lite bättre i många avseenden med STEG-systemet. 
 
Man kan också fråga sig om det är ett för litet statistiskt underlag för slutsatser, men i och 
med att alla som kört STEG svarade såväl före som efter så är deltagandet där 100 %. Totalt 
arbetar c:a 40 trafikledare på Norrköpings trafikledningscentral, varav cirka hälften svarade så 
vi anser att underlaget är statistiskt tillräckligt.   
 
De frågor som har en större skillnad än ett svarssteg i jämförelse i före- och efterenkäten är 
frågorna 3a, 11, 17, 18a, 21a, 23, 24, 25, 29, 37b. Det vill säga STEG:arna (de personer som 
kört STEg under testperioden) tycker att  

• de får större stöd av STEG än tidigare system 
• det är lättare att se ett tågs position 
• det finns bättre instruktioner på hur man ska hantera STEG än övriga system 
• det går bättre att använda STEG än pappersgrafen 
• de arbetar mera med att upprätthålla än långsiktig planering med STEG 
• det är lättare att se klockslag i STEG än i pappersgrafen 
• det finns mer noteringar i STEG än i pappersgrafen för att kunna göra en bättre 

avläsning 
• det är lättare att förutse konflikter i STEG 
• det är tydligare att veta exakt hur sena tågen är i STEG 
• automatiken fungerar bättre vid störd drift.  

Dessa är de frågor som alltså har förbättrats avsevärt enligt STEG:arna. 
 
Det verkar som om de personer som inte varit med i STEG-försöken har fått mindre tilltro de 
gamla systemen.  Kan det bero på att de har sett vad de kan få istället? Nya möjligheter har 
visats och de inser att det finns nya sätt att styra tåg på. Det kan också bero på att STEG:arna 
och systemet STEG har fått mycket uppmärksamhet och uppskattning under testperioden 
vilket gjort att de övriga trafikledarna har lagt märke till det och intresserat sig mer för 
systemet. 
 
I före-enkäten så skiljer sig svaren mellan de som visste att de skulle köra STEG senare under 
året och de övriga trafikledarna. STEG:arna uppfattade tillgängliga system som lite sämre än 
sina övriga medarbetare, vilket troligtvis är en effekt av deras vetskap om det kommande 
projektet. 
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Under tesperioden för STEG har det skett förändringar på Åby ställverk som tidigare har varit 
ett stort problem för trafikledarna i Norrköping.  Detta kan ha påverkat svaren som visar att 
systemen blivit bättre under testperioden. Enbart STEG kan inte ta åt sig äran för den 
förbättring som visas i efter-enkäten. 
 
Mycket positiva omdömen har getts i fråga 18a, 19, 20, 25, 45, 50, 54a, 56. Det vill säga 
STEG:arna tycker att: 
STEG fungerar mycket bra i normal drift 

• de använder alltid STEG för dokumentation och planering 
• de tycker att det är jättelätt att förutse konflikter i STEG 
• de tror att det i framtiden kommer att finnas ett STEG-liknande system för all 

tågtrafikstyrning 
• de tycker att det har varit jätteroligt att köra STEG och att det går bra att styra trafiken 

med systemet vid normal drift och samtliga vill fortsätta köra STEG efter 
testperiodens slut.  

 
Upplevelsen av STEG verkar ha varit mycket positiv både från de som kört STEG och de 
andra trafikledare som har arbetat på Norrköpings trafikledningscentral under testperioden. 
STEG verkar ha varit uppskattat av hela arbetsplatsen, det har setts som något positivt att 
Norrköping har fått testa ett nytt system, även om några personer ansåg att de medfört 
onödiga komplikationer på driftledningscentralen. Vilka komplikationer är dock inte 
specificerat i enkäten.  
 
STEG:arna anser att de växlar mellan manuell drift och automatisk drift mindre med STEG. 
Mellan AEF och manuell drift växlas ännu mindre än mellan automaterna och den manuella 
driften, vilket tyder på att trafikledarna litar mer på AEF:en än på det tidigare automatiska 
systemet, eftersom första reaktionen inte längre är att stänga av AEF vid svårlösta konflikter. 
De känner att de får hjälp av AEF:en istället för att de känner att automaterna stör dem som 
var fallet tidigare. I och med att trafikledarna är i full kontroll över den automatiska 
funktionen, AEF, så försvinner så kallade ”automation surprises”. AEF exekverar endast det 
som trafikledarna har planerat vilket gör att trafikledarna kan lita på AEF:en och den 
kognitiva belastningen minskar eftersom de inte behöver tänka på att utföra enkla standard-
kommandon utan koncentrera sig på att göra optimala trafiklösningar.  
 
STEG verkar fungera väldigt bra vid normal drift, men vid störd drift har det ett antal brister. 
Bland annat i ”sista sekund-omplaneringar” är STEG för ”långsamt”, och det blir ibland för 
plottrigt i gränssnittet, till exempel vid omplanering av spårval. Men antalet ”sista sekund-
omplaneringar” har minskats eftersom STEG:arna nu planerar ca 1-2 timmar i förväg istället 
för med bara 5-10 minuters framförhållning i de gamla systemen. Detta bäddar för att de inte 
längre behöver göra ”sista sekund-omplaneringar” i lika stor utsträckning längre. 
 
STEG:arna upplever att deras trafikplaner har förbättrats med STEG och att trafikplanerna är 
mer aktuella än tidigare, samt att trafiklösningarna är mer optimala.  
 
STEG:arna ansåg att de lättare och mycket tidigare än förut kan upptäcka potentiella 
konflikter med hjälp av STEG samt bättre uppfatta tågens dynamiska rörelser och position. 
Detta skapar en bättre överblick över trafiksituationen och en bättre förståelse för trafiken 
vilket gör att de också kan göra bättre planer och mer optimala lösningar. Dessutom kan de se 
potentiella lösningar på trafikproblem med STEG vilket gör att de har möjligheten att prova 
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sig fram till den mest optimala. Detta skapar en ”situation awareness” och ett beslutstöd som 
är mycket bättre än tidigare. Trafikledarna är mycket mer medvetna om både helheten och 
detaljerna i trafiksituationen. Den mer integrerade och samlade informationen från olika 
informationssystem samt den dynamiska trafikpresentationen bidrar även denna till att öka 
medvetenheten och skapa ett helhetstänkande med hjälp av den stora mängd detaljinformation 
som nu finns tillgänglig.  
 
Någon har klagat över ergonomiska problem såsom ”musarm” samt smärta i axlar och 
handleder, vilket förmodligen beror på det ökande användandet av datormus istället för penna 
och papper som de är vana vid. Detta måste givetvis ses över för att åstadkomma en bättre 
löning på detta interaktionsproblem. Dessutom är arbetsplatsen inte optimal ur ergonomisk 
synvinkel och detta måste också ses över om STEG är aktuellt i framtidens styrningssystem.  
 
De som testkört är sammanfattningsvis mycket optimistiska till systemet och de tyckte att det 
var lätt att lära sig och lätt att använda. De gillade det nya sättet att tänka. När det väl vant sig 
vid den nya kontrollstrategin insåg de att den var till stor nytta. ”From control by exception to 
control by re-planning” gjorde att deras arbete blev lättare att utföra, tyckte de som använt 
STEG. De tyckte också att det var roligt att kontrollera tågtrafik med STEG-systemet.  

6.2 Observationer  
Resultaten från observationerna bekräftar generellt resultaten av intervjuerna.  
 
Några brister som observerats i STEG: 

• En del objekt har för små träffytor. Det finns en motsättning mellan möjligheten att 
välja objekt som måste visas nära varandra och storleken på objektens träffytor. En 
genomgång krävs för att ta fram förslag till åtgärder. Till exempel kan interaktionen 
ibland utformas så att den utförs via andra grupper av objekt vilka kan ha större 
träffytor.  

 
• Utvärderingen av STEG visar att den förenklade spårplanen kan användas till annat än 

den används till i STEG. Att visa planerad tågposition i den förenklade spårstrukturen 
är inte bra. Dels är den informationen redundant: vad som är planerat syns utmärkt vid 
nutidslinjen. Dels tenderar det att vara vilseledande då planerad position lätt kan 
förväxlas med faktisk – uppmätt - tågposition.  

 

6.3 Analys av STEG-loggfiler 
Resultaten från videologgfilerna bekräftar generellt resultaten av intervjuerna. Loggfilerna har 
varit användbara för att följa hur införandet och användningen fungerat över tiden. Det ger 
mycket att följa användningen via loggfilerna i termer av förståelse för hur de arbetar med 
systemet, hur de löser konflikter och manipulerar gränssnittet. Vi har inte använt loggfilerna 
för mer omfattande strukturerade analyser i efterhand. 
 

6.4 Dagböcker 
Många noteringar visar på behovet av mer tid till utbildning och möjlighet att träna på 
funktioner som inte används så ofta. Utbildningen bör framför allt inriktas på de grund-
läggande generella koncept som interaktionen är utformad utifrån.  
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Att följa vad som noteras i Dagboken indikerar – fortfarande i början av år 2009 – att 
felfunktioner fortfarande inträffar. Det är viktigt för trafikledarnas förtroende för systemet att 
deras noteringar i dagboken även i fortsättningen åtgärdas – alternativt kommenteras - av 
ansvariga personer i projektet! Det är mycket kvar att göra innan prototypsystemet fungerar 
utan anmärkning!  
 

6.5 Kollegial verbalisering  
Resultaten från denna del av utvärderingen kommer att publiceras senare i en särskild rapport. 
 

6.6 Intervjuer – djupa 

6.6.1 STEG generellt 
STEG ger en upplevd förbättring både på dubbelspår och enkelspår. Den största förbättringen 
är helt klart på enkelspår. Man slipper sitta och vänta på att få göra det man vill göra. 
 
Alla fem användarna vill fortsätta använda prototypsystemet även efter testperioden. 
 
Alla intervjupersoner tror att tågledning kommer att ske med ett STEG-liknande system i 
framtiden. 
 
Upplevelsen är att STEG är ett verktyg som är mycket bättre lämpat för planering än dagens 
system. 

6.6.2 Planering 
Att planera om i den digitala grafen upplevs av intervjupersonerna som snabbare (framför allt 
om man ändrar sig flera gånger) och mer exakt. Det finns en övertygelse om att planerna som 
skapas i den digitala grafen stämmer bättre överens med det faktiska utfallet än vad planerna 
skapade i pappersgrafen gör. Användandet av den digitala grafen leder till att man väljer 
lösningar som annars inte skulle ha använts, något som hör ihop med den högre exaktheten i 
planeringen. Det upplevs som tydligare var gränserna går för vad som är en realistiskt 
genomförbar plan. Det är lättare att planera på minutnivå med högre exakthet vilket för med 
sig att planer kan göras noggrannare. Planen upplevs som robustare eftersom det är mindre 
risk för överraskningar i termer av stora plötsliga avvikelser från den aktuella planen.  
Det är lättare att planera om i den digitala grafen. Omplanering görs oftare i den digitala 
grafen jämfört med i pappersgrafen. 

6.6.3 Hantering av banarbeten 
Hanteringen av banarbeten fungerar bra och upplevs som positivt. Upplevelsen är att man 
fyller i mer komplett information som rör banarbete direkt under samtalets gång innan 
starttillstånd ges. Möjliga förbättringar rör exempelvis brister i visualisering/möjlighet att 
planera vissa typer av (efter tåg följande) arbeten.  

6.6.4 Automatisk exekveringsfunktion 
AEF’en är en förbättring jämfört med TLS. AEF’en löser inte alla problem. Där AEF har 
brister har även TLS brister men TLS har dessutom fler svagheter. Vanan att stänga av 
automatiska stöd för exekvering i pressade situationer sitter djupt rotad (med individuell 
variation). Det är lättare att förstå vad AEF’en kommer att göra. Med AEF har man bättre koll 



-18- 
 

på hur spåranvändning kommer att bli än med TLS. Tilliten till AEF’en är högre än till TLS. 
Det finns fortfarande tillfällen i Åby, t ex när det är tre eller fler tåg inblandade, som AEF 
ibland ställer till det. Varför det bara sker ibland finns det inget svar på här, tkl vet inte exakt 
vad (och när) i ställverket som orsakar detta. Någon tkl tar fortfarande ur AEF i vissa pressade 
situationer (mycket trafik i Åby) medans andra låter den vara aktiv. Vid exempelvis omled-
ningar är AEF överlägsen dagens TLS. Det är enkelt att stänga av och slå igång AEF’en.  
 
Det är enkelt att växla mellan manuell exekvering och AEF. Både att gå från AEF till manuell 
och vice versa. 

6.6.5 Utbildning 
Manualen är viktig för grunderna men det som upplevs som bästa sättet att lära sig är genom 
att använda STEG. Att sitta med någon annan som har större erfarenheter i några pass är 
mycket bra.  
 
Det finns brister i utbildning/kunskap kring en del funktionalitet. Det går att använda STEG 
utan att behärska all funktionalitet.   
 
Att lära sig utnyttja systemets alla funktioner och möjligheter tar lång tid av praktiskt arbete. 
Fortfarande under slutet av utvärderingsperioden upptäckte trafikledarna funktioner de inte 
lärt sig behärska fullständigt.   
 
Resultaten av enkätsvar när det gäller utbildning redovisas i bilaga, se fråga 16 och 17. 
Slutsatsen är att de flesta är nöjda med utbildningsinsatserna, men att det före införandet fanns 
en viss osäkerhet om hur utbildningen och handledningen skulle utformas. 

6.6.6 Punktlighet 
Det upplevs inte som självklart att punktligheten förbättras i och med användandet av STEG, 
”Lokförarna kör fortfarande som dom vill”. Det fordras mer av helhetslösningar samt 
förbättrad kommunikation med lokförarna för att få ut den potentiella nyttan av STEG. 

6.6.7 Utmaningar 
Det finns uttalad oro för att den höga mushanteringen kan leda till problem eller göra det 
värre för de som eventuellt redan har problem med ont i armen/axel av musarbete. 
 
Något som verkat negativt under testfasen är att det varit personalbrist.  

6.6.8 ”Klokheter” inför eventuellt införande på annat ställe. 
Några viktiga frågeställningar att beakta är t ex: 

• Lämplig årstid för införande? 
• Personalbrist? 
• ”Svealandsbanan klockren kandidat för STEG” är ett önskemål. Situationen med 

automatiken där och trafikens beskaffenhet gör att det skulle vara suveränt att ha 
STEG där. 

• ”Synkronisera alla” knappen har och upplevs som att den kan ställa till med strul. 
• Historiken i STEG har bidragit till att det blir lättare att TFÖR-rapportera.   
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6.6.9 Övrigt 
Att gå från normal körning till STEG och vice versa upplevs inte betungande. Tar ca 15 
minuter att starta upp respektive avsluta.  
 
Förseningsskuggorna är kanske inte nödvändiga. 
 
Det är inget problem med att digitala grafen är vriden 900 i jämförelse med pappersgrafen. 
 
Om den som kör STEG måste lämna platsen en stund av någon anledning går det att säga åt 
kollegor utan STEG kunskap att hålla koll på spårplanen och fälla manuellt som vanligt om 
det blir stopp någonstans. Det går sedan att ordna i planen. Enligt STEG:are upplevdes det i 
början som lite oroande för icke-STEG-kollegor men det har inte varit något stort problem. 
 
På hypotetisk fråga om vad som skulle hända om den som kör STEG svimmade eller blev 
akut sjuk eller något liknande så var responsen att det sannolikt inte skulle leda till något 
jätteproblem. Då får befintlig personal ta fram pappersgraf och utifrån spårplansläget börja 
rekonstruera läget.  
 
Data från Trainplan har blivit bättre men det skulle kunna bli ännu bättre. (Spåranvändning) 
Data från Opera har brister i kvalitet, stämmer inte alltid. 
 
Information om - och hantering av - kraftigt sena (eller tidiga) tåg är bristfällig i STEG.  
 
Vid kommunikation med tågledare, informatörer, omgivande tågklarerare och lokförare är det 
möjligt att ge mer exakta och tillförlitliga besked om vad som planerats.  
 
Att potentiella konflikter visas i grafen är mycket uppskattat och ger bra stöd i planeringen. 
 
Att topografin/höjdskillnader längs banan visas är uppskattat. 
 

6.7 Kvantitativa data om tågföringens kvalitet 
Som nämnts under avsnitt 5.7 ovan har någon sådan analys inte kunnat göras då möjlig-
heterna för att skapa ett dataunderlag saknas idag.  
 

6.8 Utvärdering av utvecklingsprocessen 
Det sätt som STEG har konfigurerats, och den process enligt vilken systemet utvecklats på, är 
i vissa avseenden unikt. Det finns därför anledning att kommentera några aspekter på detta. 
När det gäller utvärderingen av projektet som sådant hänvisar vi till STEG-projektets egen 
slutrapport. 
 
Prototypsystemet STEG är implementerat som en applikation som är i hög grad konfigurerbar 
med avseende på användargränssnittets formspråk: utseende, form, storlek, ljushetskontrast 
och färgton hos de synliga objekten. Det är möjligt att via ett administrationsverktyg påverka 
utseende hos många visuella objekt i systemet. Den möjligheten har använts till att anpassa 
framför allt objektens ljushetskontrast till den unika miljö som råder i driftledningscentralen i 
Norrköping. Funktionen är nödvändig för att anpassa användargränssnittets utseende till 
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förutsättningarna i framtida miljöer. Utan en sådan anpassning skulle gränssnittet inte få 
samma kvaliteter i det enskilda fallet. 
 
STEG är ett prototypsystem som utvecklades bland annat för att skapa och testa olika 
lösningar gällande funktioner och utformning av användargränssnitt. Syftet med utvecklingen 
och testerna var dubbelt: dels att hitta eventuella problem som indikerade att koncepten inte 
fungerade, dels att skapa underlag för en detaljerad kravspecifikation för ett framtida mål-
system. Arbetsuppgiften att planera och styra tågtrafik operativt i realtid är komplex. Därför 
är funktioner som skall understödja arbetet komplexa. Därav följer att även användargräns-
snittet för att hantera dessa stödfunktioner är komplext. Däremot är det inte nödvändigtvis 
svårt att lära sig eller att använda – för en tränad trafikledare.  
 
Många funktioner och designbeslut påverkar andra. Därför måste varje detalj implementeras 
exakt som specificerats annars kan den äventyra funktionen hos helheten. Å andra sidan är det 
inte möjligt att besluta om samtliga detaljer utan att iterativt testa förslag tillsammans med 
användarna, trafikledarna. Vissa funktioner måste skapas direkt under implementeringsfasen.  
För att projektledningen skall kunna ha full kontroll över förslag, avvisade och accepterade 
lösningar samt implementerade alternativ, måste en rigorös formell struktur för 
dokumentation användas. 
 
Kravspecifikation och systemspecifikation för ett komplext prototypsystem är mycket om-
fattande. Kontakterna mellan de som designar och utvecklar systemet och de som implemen-
terar systemet måste vara nära och präglas av förtroende för varandras kompetenser samt 
dessutom vara strikt kontrollerat. Att dra nytta av kreativiteten hos samtliga personer i 
projektet är en förutsättning för framgång. Det skapar samtidigt många problem att lösa men 
är en garanti för att de implementerade lösningarna är i överensstämmelse med den 
integrerade komplexa helheten.  
 
Mot bakgrund av ekonomiska ramar och begränsad projekttid har det tagits många beslut om 
prioriteringar och avkall mellan önskade funktioner. Några av de bortprutade funktionerna har 
- som ett resultat av den iterativa utvärderingsprocessen - lyfts tillbaka in i projektet och 
implementerats, därför att trafikledarna önskat eller krävt det.  
 
Dessa principer för hur den iterativa utvecklingen genomförts har visat sig mycket 
framgångsrika. Via intervjuer och observationer har vikten av projektets arbetsformer 
betonats av samtliga inblandade. 
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7 Slutsatser 
Här sammanfattar vi resultatet av samtliga utvärderingsinsatser i relation till de fråge-
ställningar som preciserades i kapitel 4.1. 
 

7.1 Grundkonceptet och hjälpmedlen 
Fungerar det att styra genom att planera? Att hålla planer uppdaterade i realtid? Är det bra 
och effektivt?  
 
Att ”styra genom att planera” fungerar tillfredsställande i den operativa miljö som Norrfjärren 
utgör. Även här visar sig fördelen med att separera vad som skall göras, dvs beslutet/planen, 
från när det skall exekveras. Det avlastar trafikledarna från uppgiften att sitta och bevaka 
processens utveckling för att sätta in åtgärder vid rätt tidpunkt. Det datoriserade systemet är 
bättre lämpad för den uppgiften. Trafikledarna får med STEG mer kapacitet till den uppgift de 
är bra på: att hantera osäker information och göra bedömningar för att hitta bra lösningar på 
komplexa problem vid oförutsedda händelser.  
 
Att hålla planen konfliktfri och anpassad till förändrade förutsättningar kräver många 
interaktioner och många musklick. Det beror främst på två saker. Dels kan tågförarna inte 
följa den aktuella planen eftersom de inte känner till den. Dels är interaktionen vid 
omplanering alltför rudimentär. Den bör förenklas så att trafikledaren kan agera på en högre 
abstraktionsnivå än att flytta nodpunkter för ankomsttid och avgångstid på varje enskild 
station. Exempel på åtgärder kan vara: ”flytta möte”; ”lös linjekonflikt”; ”prioritera det här 
tåget”; ”optimera förbigång”; ”optimera kolonnkörning”; ”utnyttja tillgänglig tid för 
anordning”; ”omled tåget till nn-banan”; ”vänd tåget här”; etc.  
 
Interaktionen för att planera om spåranvändning kan också göras enklare. Till exempel genom 
att göra det möjligt att ändra spåranvändning på samtliga stationer som ett tåg skall använda, 
parallellt. Dvs utan att behöva ta upp en dialogruta för varje station.  
 
Funktionen ”Fria möten” används ofta på Nyköpingsbanan. Ställverksfunktionen ”ESIK” gör 
att samtidigheten för ”korta tåg” går förlorad om möten genomförs genom att AEF på normalt 
sätt begär tågväg via TRH-kommandon. Lösningen, för att behålla samtidigheten, består i att 
låta den lokala ställverksautomaten ”A1” genomföra mötet. Det fungerar bra även om presen-
tationen i gränssnittet kan förbättras och att det måste bli möjligt att ta bort indikeringen ”Fritt 
möte” i de fall trafikledaren manuellt tagit ur en A1:a som aktiverats av AEF.  
 
På det styrda området, Norrfjärren, kommer STEG bäst till sin rätt på Nyköpingsbanan med 
enkelspår och enklare stationer, där det gäller att planera var tåg skall mötas. Dubbelspåret är 
nog alltför kort för att vi ska kunna dra några generella slutsatser om för- och nackdelar med 
konceptet. För grenstationer kommer den bättre noggrannheten i den aktuella planen till nytta 
för att välja genomförbara och robusta lösningar.  
 
Åtgärder i sista minuten, eller snarare sekunden, stöds ännu inte tillräckligt effektivt av 
STEG. Ytterligare arbete krävs för att utreda vilka funktioner som är nödvändiga. Det kan 
handla om att tydligare visa tågordning och spåranvändning samt att enklare och snabbare 
kunna ändra dem.  
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Från ”Teknik till Trafik”: Går det att fokusera mer på att optimera tågtrafik?  
Det är lättare att ha längre framförhållning. Det är enklare och går snabbare att planera om 
många gånger. Genom att AEF lägger tågvägar enligt plan blir det lättare att koncentrera sig 
på trafikplanen. Vid störningar som omfattar signalsäkerhetssystemets funktioner är det 
fortfarande exekvering på ”tekniknivå” som gäller.  
 
Skapas bättre trafikplaner med hjälp av STEG-verktyget? 
Planerna kan göras mer exakta. Det går bättre att utnyttja tillgängliga marginaler och ändå 
skapa genomförbara och robusta lösningar. Till exempel är det enklare att i tid prioritera tåg 
vid korsande tågvägar.  
 
Fungerar det att exekvera planer med ett automatiskt stöd (automatisk exekveringsfunktion, 
AEF)? 
Ja, i de flesta fall. ”Automatisk exekvering av konfliktfri plan” är ett koncept som fungerar 
bra och bedöms av trafikledare som enklare att förstå och mer förutsägbart än automatiska 
förprogrammerade funktioner som TLS. En förutsättning är att den automatiska exekveringen 
inte tillåts ändra i planen.  
 
Dock är Åby fortfarande ett problembarn, trots att flera logiska fel i ställverket är åtgärdade. 
Ett problem med ställverket i Åby är att det ibland går bra och ibland ”kraschar”, utan att 
situationerna skiljer sig ur trafikledarens perspektiv. Vad som orsakar ”krascherna” är 
undersökt och delvis känt av ansvariga för ställverksfunktionen, men inte åtgärdat. 
 
Situationsmedvetenhet och beslutsstöd: Får man tillgång till rätt information för att ta bra 
beslut?  
Ja, men mer och kvalitetssäkrad information krävs. Till exempel är den information om tågen 
som lämnas av järnvägsföretagen ofta bristfällig. Det är fortfarande så att telefonnummer till 
tågförare inte alltid är korrekta.  
 
En mer detaljerad analys av intervjuer och observationer krävs för att lista behov av 
ytterligare information.  
 
Är systemet är mer förutsägbart, transparent än tidigare? 
Ja, se ovan. Erfarenheterna av att köra STEG har lett till önskemål om att få ett ”STEG-
system” även till Svealandsbanan. Den kördes tidigare av Stockholm Cst och de TLS-
funktioner som används är konstruerade utifrån den filosofi som gäller där. Effekterna av 
TLS-funktionerna är, för trafikledarna i Norrköping, svåra att genomskåda, vilket leder till 
oväntade händelser och att man tvingas lägga tågvägar manuellt för att vara säker på vad som 
kommer att hända.    
 
Hur fungerar övergången till nytt arbetssätt? Hur går det att växla mellan pappersgraf och 
elektronisk graf?  
Det verkar fungera bra. Det finns inga specifika problem. Att växla mellan den traditionella 
pappersgrafen och den datoriserade dynamiska STEG-grafen fungerar bra. Trots att grafen i 
STEG är vriden 90 grader i förhållande till hur pappersgrafen är orienterad.  
 
Kontinuerlig tillgång till ”full kontroll” av den aktuella situationen via det ordinarie 
tågledningssystemets funktioner, är nog avgörande. Det är alltid fullt möjligt att vidta 
operativt nödvändiga åtgärder på det sätt man är vana att göra. Det innebär en stor trygghet att 
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inte vara helt beroende av det testade systemet STEG för att kunna göra det som behövs i en 
hastigt uppkommen situation.  
 
Utformning av gränssnitt. Är det konsekvent? Lyckas vi skapa hög användbarhet enligt alla 
tänkbara MDI-riktlinjer? 
Utifrån de avgränsningar som valts verkar funktionerna och gränssnittet i stort sett motsvara 
de behov trafikledarna har. Det är möjligt att genomföra arbetsuppgifterna på ett tillräckligt 
effektivt sätt. Dock finns en stor potential till förbättringar och det är viktigt att kontinuerligt 
ta vara på trafikledarnas erfarenheter, synpunkter och idéer under den tid systemet nu körs.  
 
Inkonsekvenser finns, både i utformning/utseende och i interaktionssätt. En mer detaljerad 
analys krävs för att specificera bristerna. Vi bryter nog mot många MDI-riktlinjer i något 
sammanhang i detta komplexa användargränssnitt. Men å andra sidan är de riktlinjer vi 
baserar vårt arbete på av den arten att det är bara i det specifika tillämpningsfallet som man 
kan avgöra vad som är effektivt och bidrar till hög användbarhet. Komplexiteten fordrar 
speciella lösningar och även kompromisser mellan motstridiga krav. Exempel på problem är 
bristen på tillgänglig presentationsyta. Det gäller framför allt horisontellt, dvs för att visa 
sträcka. Det resulterar i att det ibland blir svårt att särskilja olika objekt på korta stations-
sträckor vid de tidpunkter då trafiken är tät. En annan följd är att två olika skalor för sträcka 
måste användas. Godsstråket Oxelösund-Flens övre har komprimerats kraftigt och är svår att 
använda. Användning av olika skalor för olika grenar, eller stationssträckor, försvårar även en 
tolkning av tidtabellinjernas lutning som representation av tågs planerade hastighet.  
 

7.2 Effekter på trafiken och organisationen 
Hur påverkas punktligheten i trafiken? Förseningsminuter?  
Kvantitativa data som möjliggör en strikt utvärdering saknas. Trafikledarnas egna 
bedömningar är att det med STEG är möjligt att finna bättre lösningar som utnyttjar de 
tillgängliga marginaler mer effektivt och ändå skapa robusta lösningar. 
 
Blir det mjukare tågdrift? 
Nej, det finns ännu ingen utvecklad kommunikation med tågförarna som påverkar deras sätt 
att köra tågen. För att få full nytta av att det finns en aktuell plan tillgänglig att kommunicera 
till omgivningen krävs utveckling av nya tjänster. T ex för informationsutbyte med tågförare.  
 
Lägre energiförbrukning och mindre behov av underhåll?  
Detsamma som ovan, för att verkligen påverka energiförbrukning och underhållskostnader 
måste lokförarnas beteende förändras. Genom att göra det möjligt för trafikplanerare och 
trafikledare att ta hänsyn till fler faktorer, t ex energiförbrukning och slitage vid planerings-
processen kan tågföringen bli mer effektiv. Under förutsättning att tågförarna får information 
om den aktuella optimerade planen. Inga data som verifierar detta finns tillgängliga idag. 
 
Krävs färre operatörer?  
Denna aspekt har inte utvärderats ännu. Den kapacitet som frigörs bör användas för att höja 
kvalitén på tågföringen och i hela trafikprocessen. Ett vanligt misstag vid utveckling av 
arbetsmetoder och stödfunktioner är att använda effektivitetsvinsten till att minska 
bemanningen. På så sätt tar man bort möjligheterna till förbättrad kvalitet i arbetsprocessen.  
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Krävs det en kortare inlärningstid för att bli duktig på att styra enligt det nya konceptet?  
Vi tror att användningen av STEG kan leda till kortare inlärningstid för att bli duktig på att 
planera och styra med hjälp av de nya koncepten. Detta bygger vi på de resultat som pekar 
mot att trafikledarna ägnar mindre kognitiv kapacitet åt att förstå trafiksystemets beteende och 
kan ägna mer kapacitet åt planeringen. Detta bör rimligen innebära att den mentala modellen 
byggs upp snabbare. Denna hypotes kan idag inte direkt verifieras. 
 

7.3 Effekter på arbetet och arbetsmiljön 
Vilken arbetsmiljö resulterar det nya arbetssättet i?  
Det finns potential att förbättra arbetsmiljön. Möjligheterna att planera bättre och att 
förebygga uppkomsten av stressande situationer leder till bättre arbetsmiljö. Det vi kunnat 
utvärdera hittills är inte direkt arbetsmiljöaspekter, men de förändringar vi ser gör att man på 
sikt kan förvänta sig en positiv förändring av arbetsmiljön särskilt när det gäller reducerad 
stress. Direkta arbetsmiljöeffekter är ofta endast möjliga att utvärdera på längre sikt. 
 
Finns det fysiska eller psykiska problem med att använda STEG-verktyget?  
Vi har idag en ganska dålig fysisk ergonomi på försöksarbetsplatsen. Detta måste förbättras 
på sikt. De största problemen idag rör en alltför omfattande mushantering samt en dålig 
placering av STEG-skärmen. Skärmens placering innebär att man måste titta alltför mycket i 
en vinkel uppåt. 
 
Blir det lättare, drägligare, trevligare att styra tåg med STEG-verktyget.  
Ja. Det som framhålls i intervjuer och under observationer är att man bedömer det som bättre i 
alla dessa avseenden. 
 
Minskar den kognitiva belastningen med STEG-verktyget?  
Väldigt många av de aspekter som beskrivits ovan tyder på att den kognitiva belastningen 
minskar i de allra flesta arbetssituationer. Slutsatsen att den kognitiva belastningen minskar 
måste basera sig på ett sådant indirekt resonemang. Att mer strikt mäta den kognitiva 
belastningen är mycket svårt även om det finns metoder för att göra det. Detta fordrar dock 
krävande system och försöksupplägg som vi inte har tid med eller finner så meningsfullt just 
nu. Det indirekta resonemanget, att vi ser ett antal förändringar som vi forskningsmässigt vet 
är kopplat till minskande kognitiv belastning, är tillräckligt för vår utvärdering nu. 
 
Hur påverkas och förändras arbetsorganisationen?  
Arbetsorganisationen påverkas inte av detta försök då den handlar om ett enanvändarsystem 
och inget i kommunikationsmönster etc påverkas heller. 
 
Hur påverkas samarbetet mellan olika personer aktiva inom den operativa trafikstyrningen, 
inom en TLC och mellan olika TLC? Bidrar STEG till kollektiv situationsmedvetenhet?  
Baserat på testerna av detta enanvändarsystem kan vi inte strikt uttala oss om detta. Det finns 
inget i resultaten som talar emot hypotesen att den kollektiva situationsmedvetenheten kan 
komma att påverkas positivt. 
 

7.4 Övriga aspekter 
Bidrar STEG-konceptet till förbättrade möjligheter att styra på nationell nivå: Att planera 
från start till mål över hela Sverige, integrerat och samordnat. 
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Det gör inte STEG-systemet idag på grund av testsystemet enbart är ett enanvändarsystem. 
Det finns i utvärderingen inget som talar mot att det skulle uppfylla målen på nationell nivå, 
men det går inte att visa på sådan nytta ännu. 
 
Kan man förbättra informationsspridning till passagerare, ägare, lokförare, trafikstyrare, 
planerare, informatörer, tågledare, m fl?  
På sikt, ja. Detta har ännu inte testats. 
 
Finns det fundamentala brister som gör att STEG inte låter sig spridas till hela Sverige?  
Hantering av planeringen på komplexa stationer är ej löst. Detta är en förutsättning för att 
konceptet ska fungera för trafiksystemet som helhet. I övrigt visar inte utvärderingen på några 
andra principiella svårigheter som skulle omöjliggöra en tillämpning och spridning på 
nationell nivå. Däremot är STEG-systemet idag inte alls komplett, utan många systemdelar 
återstår att utforma och utveckla. Se punkten nedan. 
 
Vilka övriga brister av olika art kan identifieras, och bör åtgärdas? 
Det finns ett antal funktioner och egenskaper som STEG-systemet idag inte innehåller, främst 
på grund av de avgränsningar som gjorts vid specifikation och utveckling av det system som 
implementerades för att testa koncepten. Några viktiga sådana är:  
 

• I STEG-grafen saknas nu dynamisk information om vad som är planerat på 
angränsande styrområden. Det är ett enanvändarsystem och kommunicerar därmed 
inte med något annat STEG-system. Under testperioden har angränsande styrområden 
inte haft tillgång till digital graf.  

• Mätning av tågs positioner är begränsad till vissa positioner längs banan. Kontinuerligt 
finns ingen exakt angivelse av vare sig tågs position eller hastighet. Inte heller om tåg 
står stilla eller rör sig. Tågposition beräknas baserat på den bästa tillgängliga 
informationen – detektering av den tidpunkt då tåget passerar en signal. Därmed får 
data om tågs position hög noggrannhet endast vid specifika tidpunkter. Däremellan 
kan de ha en påtaglig onoggrannhet. 

• I STEG saknas möjligheter till automatisk informationsdelning med andra aktörer 
(t.ex till andra trafikledare på angränsande styrområden, tågledare, informatörer, 
lokförare, bandriftledning, järnvägsföretag och tågresenärer, återkoppling till 
trafikplanerare). 

• STEG saknar integrerad spårplan. Den ordinarie spårplanen i tågledningssystemet 
används oförändrad.  

• Att STEG saknar full tillgång till dynamisk information från tågledningssystemet 
(EBICOS 900) medför begränsningar i hur den Automatiska Exekverings Funktionen 
(AEF) kan fungera. Den begränsade kommunikationen omöjliggör även den 
efterfrågade funktionen: ”Förbered tågväg”, vilken innebär att växlar ställs i rätt läge 
för nästa tågväg, utan att tågvägen låses.  

 

7.5 Underlag för fortsatt utveckling 
Ett resultat av utvärderingsarbetet är att dokumentera en åtgärdslista för allt sådant som bör 
förändras på såväl kort som på lång sikt.  
 
Det transkriberade intervjumaterial som finns kommer att kunna användas i samband med de 
kommande utvecklingsprojekt som ska basera sig på erfarenheterna av STEG-försöket. 
 



-26- 
 

8 Referenser 
Gunnika Isaksson-Lutteman, Arvid Kauppi, Arne W Andersson, Bengt Sandblad, and Mikael 

Erlandsson (2009). Operative tests of a new system for train traffic control. Rail Human 
Factors ‘09, Lille   

 
Arne W Andersson, Gunnika Isaksson-Lutteman, Arvid Kauppi, Bengt Sandblad (2009). 

Automated functions in train traffic control. Problems and solutions. Rail Human Factors 
‘09, Lille  

 
Sandblad B, Andersson A.W, Kauppi A. & Isaksson-Lutteman G. (2008). Development and 

implementation of new principles and systems for train traffic control in Sweden.  
Comprail ´08, Toledo  

 
Erlandsson, M. & Jansson, A. (2007). Collegial verbalisation – a case study on a new method 

on information acquisition, Behaviour & Information Technology, 26, 6, pp.535-543  
 
Sandblad B, Andersson A.W, Kauppi A. & Wikström J. (2005). Implementation of a test 

system for evualation of new concepts in rail traffic planning and control.  
Rail Human Factors ´05, London  

 
Kauppi, A., Wikström J, Sandblad B & Andersson A.W. (2003). Future train traffic control, 

control by re-planning.  
Rail Human Factors ´03, York  

 
Gulliksen, J., Göransson, B., Boivie, I., Blomkvist, S., Persson, J. & Cajander, Å. (2003). Key 

principles for user-centred systems design.  
In Behaviour and Information Technology, 22(6),397-409  

 
Andersson A.W., Sandblad B., Hellström P., Frej I. & Gideon A. (1997). A systems analysis 

approach to modeling train traffic control.  
Proceedings of WCRR ’97, Florence  

 
Endsley M.R. (1996). Automation and situation awareness. In R. Parasuraman & M. Mouloua 

(Eds), Automation and Human performance: Theory and applications (pp. 163-181). 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum  

 
Billings C.E. (1991) Human-centered aircraft automation: A concept and guidelines (NASA 

Technical memorandum 103885). Moffet Field, CA: NASA Ames Research Center  
 
Karasek, R. & Theorell, T. (1990). Healthy work: Stress, productivity and the reconstruction 

of working life. Basic Books, New York, USA  
 
Bainbridge, L. (1983). Ironies of automation. Automatica, 19, 775-779  
 
Rasmussen, J. (1983). Skills, Rules, Knowledge. Signals, Signs and Symbols, and other 

Distinctions in Human Performance Models. IEEE Transaction on Man, Systems and 
Cybernetics, SMC-13, No3  

 



-27- 
 

Slutrapport STEG (Styrning av Tågtrafik via Elektronisk Graf), Banverket rapport STEG 32 
version 1.0, 2008-12-19. 

 
 



-28- 
 

9   Bilaga – Enkätresultat 
 
I denna bilaga redovisar vi resultatet av de enkäter som genomfördes före och efter försöks-
perioden. Metodiken har beskrivits i rapporten ovan, avsnitt 5.1. Resultaten har också 
sammanfattningsvis diskuterats i avsnitt 6.1.  
 
I diagrammen nedan har resultaten av svaren i de två enkäterna sammanförts för att visa 
skillnaderna i svaren. Frågornas utformning framgår av texterna i diagrammen. Vissa frågor 
har inte funnits med i båda enkäterna och i de fallen kan ingen jämförelse göras. 
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