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1 Bakgrund 
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. Baserat på 
forskningsarbetet initierade Banverket STEG-projektet med syfte att utveckla ett 
försökssystem som kan testas i verklig trafikstyrningsmiljö. Under år 2008 har detta 
system testats i operativ verksamhet vid TLC Norrköping. Det har varit en viktig del av 
arbetet under år 2008 att noga följa och utvärdera detta försök. 

Tidigare etapper av forskningsarbetet har avrapporterats och en sammanställning av 
olika projektrapporter m.m. finns tillgänglig via länken:  

http://www.it.uu.se/research/project/ftts 
 

Den nu pågående fasen av Framtida tågtrafikstyrning. Effektiv planering och operativ 
styrning III, BV S07-2996/AL50, startade 2007-02-01 och avslutades 2009-01-31. I den 
här föreliggande rapporten summerar vi det arbete som utförts under hela projekt-
perioden. För mer detaljerad rapportering av arbetet hänvisar vi till tidigare 
lägesrapporter lämnades 2007-08-15, 2008-01-31, 2008-01-30 och 2008-08-31. 
 
Den ekonomiska slutredovisningen för hela projektperioden redovisas i denna rapport. 
 
För en mer detaljerad redovisning av utvärderingen av STEG-systemet samt av arbetet 
med förslag till styrning av trafik på komplexa stationer hänvisar vi till separata rapport-
bilagor:  

• Utvärdering av STEG-projektet 
• Styrning av tågtrafik på komplexa stationer 

 
 
 
 
 

http://www.it.uu.se/research/project/ftts�
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2 Arbetsplan – aktiviteter enligt projektplan 
Forsknings- och utvecklingsarbetet under projektperioden har följt den ursprungliga 
arbetsplanen som enligt avtalet bestått av följande delar: 

2.1 Gå vidare med den pågående forskningen 
Gå vidare med den pågående forskningen om framtida tågtrafikstyrning, främst om: 

• Vidareutveckla principen ”styra genom omplanering i realtid” 
• Trafikledarnas framtida användargränssnitt 

o Vidareutveckling av dagens prototyper 
o Nya prototyper för andra trafiksituationer, t ex komplexa stationer, speciell 

flerspårsproblematik, visning av spårplaner i gränssnittet etc. 
• Utreda och ta fram förslag till utformning av framtida beslutsstödjande funktioner. 

Med beslutsstödjande funktioner menar vi både hur vi kan förbättra 
informationsförsörjningen till trafikledarna och hur man kan utforma stödsystem 
som tar fram och utvärderar förslag till optimal omplanering. Olika pågående 
aktiviteter som avser att införa nya beslutskriterier för trafikledningen, t ex för 
energioptimering, ska beaktas. 

• Studera och ta fram underlag för automatiska delsystem i trafikledningssystemen, 
exekvering av trafikplaner etc. 

• Viss experimentell verksamhet i avsikt att testa och utvärdera framtagna 
prototyper. 

• Ta upp några delvis nya frågor kring den framtida arbetsplatsens utformning och 
arbetsorganisation. Exempel på sådana frågeställningar är hur framtida 
fleranvändarsystem för trafikstyrning kan och bör utformas. 

• Samverka med den arbetsgrupp med deltagare från operativ trafikstyrning och 
trafikplanering som finns sedan tidigare. 

 

2.2 Följa, stödja och utvärdera STEG-arbetet 
Genom experiment och genom vidareutveckling av systemfunktioner ska vi kontinuerligt 
stödja STEG-projektet, i nära samverkan med projektet. Detta innebär bl a: 

• Utvärdera STEG-projektet under projektets genomförandefaser. 
• Stödja projektet i alla de avseenden som behövs för att se till att den tidigare och 

pågående forskningens resultat kan omsättas i praktiken. 
• Återföring av viktiga frågeställningar från STEG till forskningen. 

 

2.3 Samverka med pågående utveckling av ERTMS i Sverige  
Detta innebär samverkan med pågående FoU-aktiviteter inom Banverket på olika vis. Det 
mest realistiska är att vi samverkar med andra projekt som har viktiga roller i den 
pågående utvecklingen, genom att förmedla de kunskaper vi har och att gemensamt med 
dessa projekt tolka användningen av dessa kunskaper. Frågor som är aktuella är: 
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• Hur ska den framtida trafikstyrningen inom ramen för ERTMS se ut? Hur 
påverkas villkoren och möjligheterna för trafikstyrning inom ERTMS-ramarna? 

• Hur ska ett framtida STRATEG-system se ut för att optimalt anpassas till en 
ERTMS-miljö?  

• Stöd till pågående utvecklingsinsatser inom Banverket där det finns behov för 
detta. Detta kan t ex handla om att stödja projekt i gränssnittsfrågor etc. 

• I samverkan med Banverket agera inom kommande EU-program för att stödja 
utvecklingen av gemensamma grunder för framtida trafikstyrningssystem inom 
Europa. 

 

2.4 Övriga generella insatser och uppdrag 

2.4.1 Vidmakthållande och vidareutveckling av forskarkompetens  
 
Vi ska arbeta vidare med att vidmakthållande av simulator och den försöksarbetsplats 
som finns framtagen sedan tidigare. Ingen vidareutveckling av de grundläggande 
simulatorsystemen planeras under projektfasen. 
 
Arbetet med att vidmakthålla och utveckla den forskarkompetens som byggts upp vid 
MDI, inst. för informationsteknologi, Uppsala universitet ska fortgå. Detta sker i olika 
former. Flera olika projekt inom tågtrafikområdet bedrivs vid avdelningen, vilka aktivt 
samverkar. Via publikationer, seminarier, kurser m.m. utvecklas och sprids hela tiden 
kunskaperna. Moment som behandlar tågtrafikfrågor tas ofta upp i de olika grund-
utbildningskurser som ges av avdelningens personal.  
 

2.4.2 Övrigt arbete 
Utöver de ovan beskrivna direkta forsknings- och utvecklingsinsatserna ska FTTS-
projektet aktivt bidra i följande avseenden: 

• Aktivt deltagande i de FoU-aktiviteter som Banverket arrangerar. 
• Arrangera forskarseminarier och informationsmöten för personal inom Banverket. 
• Initiera och deltaga i nationella forskarnätverk inom tågtrafikområdet. 
• Delta i det internationella forskningssamarbetet som sker inom ramen för EU-

nätverket EURNEX och dess efterföljare. 
• Publicera och presentera forskningsresultat vid seminarier, konferenser och i 

vetenskapliga tidskrifter. 
• I övrigt bidra till att forskningens resultat sprids till olika intressenter. 
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3 Under perioden genomförda aktiviteter 
3.1 Gå vidare med den pågående forskningen 

3.1.1 Operativ planering och styrning av tågtrafik på komplexa 
stationer 

Arbetet med att, med hjälp av arbetsgruppen, utveckla förslagen till stöd för att planera 
och styra tågtrafik på komplexa stationer har fortsatt under hela projektperioden. Till-
sammans med arbetsgruppen har vi formulerat nya koncept för att styra komplexa 
stationer. Målet för dessa har varit att skapa datoriserade hjälpmedel som gör det möjligt 
för trafikledarna att även på komplexa stationer:  

• delta i den samordnade operativa planeringen för samtliga tåg fram till slutstation 
• styra genom omplanering i realtid  

 
Ett utkast till design av en datoriserad grafisk spåranvändningsplan - eller resursgraf - till 
Cst i Stockholm är utformat. Se vidare den separata bilagan Styrning av trafik på 
komplexa stationer. 
 
Idéer om att använda automatiska exekveringsfunktioner (AEF:er liknande det koncept 
som testas med hjälp av prototypsystemet STEG) för att genomföra planer har utformats.  
Hur kan en AEF utformas och fungera för att utföra planerade åtgärder inom en komplex 
station? Planer som kan exekveras automatiskt kan vara:  

• sekvenser av växlingsrörelser och tågrörelser med fastställd spåranvändning som 
inte autonomt kan förändras av automatiska funktioner  

• anordningar som kräver komplicerade och tidskrävande sekvenser av 
kommandon. Kommandon som i förväg kan fastställas och testas.  

Hur skall i så fall AEF exekvera och hur skall återkopplingen utformas, för att 
trafikledaren skall behålla full kontroll?  
Hur kan de automatiska exekveringsfunktionerna utformas för att den 
”förprogrammerade” planen skall kunna anpassas till händelser som inträffar ”i sista 
minuten”, före exekvering eller under exekvering?  
 
Arbetet med att undersöka vilka forskningsfrågor som är förknippade med en samordnad 
planering över områden, regioner och nation har påbörjats. Vi utgår då ifrån att varje 
trafikledare har tillgång till ett datoriserat hjälpmedel för planering och styrning av sitt 
område. Frågor som studerats är: 

• Hur kan den detaljerade spårplanen utvecklas för att bättre utnyttja möjligheterna i 
ett fullgrafiskt system?  

• Hur kan den integreras med den datoriserade grafen?  
• Hur kan vi utnyttja möjligheterna att enkelt växla vyer för att snabbt ändra 

informationsinnehållet i den tillgängliga och begränsade bildytan?  
Allt med målet att ge en överblick av helheten och samtidigt visa specifik information om 
detaljer. Att samtidigt ge en god uppfattning om processens utveckling över tid – 
dynamiken – och en detaljerad bild av det momentana tillståndet.  
 



-7- 

3.1.2 Nationellt samordnad planering av tågtrafik  
Några av de frågeställningar som har bearbetats är:  

• Vilka beslut är möjliga att fatta på nationell nivå, för att trafikflödena skall bli 
optimala? Det är inte möjligt att på nationell nivå i realtid fastställa optimala och 
körbara planer som är anpassade till oplanerade händelser. För detta krävs 
kunskap och information på detaljnivå om anläggning och process. Omplanering 
kan endast utföras av personal på trafikledningscentralen. På central nationell nivå 
kan möjligen omprioritering av tåg beslutas. En tänkbar beslutsordning är att den 
roll som idag utförs av tågledaren kan utvecklas till att utföra de samordnande 
funktioner som krävs. Dels mellan trafikledare inom ett trafikledningsområde, 
dels mellan ”tågledare” inom olika trafikledningsområden. Den samordnande 
funktionen blir möjlig att utföra med hjälp av ”STRATEG-konceptet” då 
nödvändig information görs tillgänglig i realtid.  

• Vilket underlag för beslut krävs och hur kan det kommuniceras i realtid? 
Uppdaterade körbara planer för tågs hela färd från start till slutstation. Detta 
kräver att det är möjligt att planera trafik och andra rörelser även på komplexa 
spårområden.  STRATEG-konceptet gör det möjligt att i realtid kommunicera 
relevanta data för denna samordning.   

• Vilken information är nödvändig för att prioriteringar skall kunna optimeras på 
nationell nivå? Hur kan deadlines för till exempel anslutningar, omlastningar och 
färjor hanteras? Dessa frågeställningar behöver utredas ytterligare.  

• Hur skall arbetet delas upp för att bli effektivt? Kan, till exempel, en tågledare 
inom varje TLC/TLO vara en länk mellan den nationella planeringsfunktionen 
och de operativa trafikledarna? Behöver undersökas mer grundligt, men resultat 
av intervjuer med trafikledare och tågledare indikerar att det kan vara en möjlig 
väg.  

• Vilka tidskalor bör varje nivå arbeta i? Behöver utredas, men samordningen måste 
ske i realtid.  

• Hur och när, kan information om ändrade planer överföras från en trafikledare till 
en annan. Utreds delvis under arbetet med STEG-Cato för malmtrafiken.   

• Vad innebär det för sättet att arbeta, att man måste ha en plan utan konflikter – på 
det egna området – för att angränsande områdens trafikledare skall kunna skapa 
optimala planer? Det innebär att man inte i första hand planerar för sig själv utan 
framför allt för övriga trafikledare på angränsande styrområden inom det egna och 
andra trafikledningsområden, samt för andra roller i trafikprocessen. Hur det 
kommer att påverka synen på framförhållning återstår att utreda.  

 
 
 
 

3.1.3 Samverkan mellan tidtabellplanering och operativ omplanering 
och styrning 

Vilken roll kan underlaget för tidtabellplaneringen spela vid det operativa genom-
förandet? Vad krävs för att synpunkter och erfarenheter skall komma till nytta under 
tidtabellplaneringen? Återkopplingen från trafikledarna måste ske tidigare under 
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planeringsfasen. Frågor av denna art har diskuterats som ett underlag för framtida 
utveckling av nya lösningar. 

3.1.4 Utveckling av specifika beslutsstödjande funktioner  
Idéer om att vidare utveckla stödfunktioner för konceptet ”styra tågtrafik på en högre 
nivå” har diskuterats. Behov av stöd finns för till exempel:  

• omledning av tågtrafik  
• operativ prioritering av tåg (hålla fram vissa tåg på andras bekostnad)  
• optimering av kolonnkörning  
• optimering av förbigångar  

 
Arbetet har resulterat i förslag som går ut på att kombinera en spårplansvy med en graf 
som representerar varje tågs resursanvändning  per tidsenhet. Interaktion för att välja spår 
kan lämpligen utföras i spårplansvyn och tidsaspekter kan manipuleras i resursgrafen. 
Var och hur ändring av tågordning skall ske är ännu oklart.  
 
En modell för beräkning av tidsanvändning per tåg och resurs måste omfatta det minsta 
relevanta ”elementet” i den tekniska infrastrukturen och dess logiska beroenden till andra 
element. Ett ”minsta element” som kan hanteras via tågledningssystem och ställverk är 
tågväg mellan två signaler.  Dessutom måste modellen innehålla hur lång tid dessa 
resurser ockuperas av ett tågs planerade färd.  
 
En matris som liknar den ”konflikttabell för tågvägar” som används i STEG och som - för 
varje konfliktande tågväg - kompletterats med hur lång tid konflikten planeras vara, är en 
möjlig lösning.  
 
Den nivå trafikledaren normalt arbetar på – då hon planerar tågets väg - kommer troligen 
att vara ”nyckelnoder” som ”Tågspår med specificerat SpårId”. Till exempel ”spår på 
station” och ”spår på linjen”. Det bör dock vara möjligt att vid behov kunna visa en vy på 
”tågvägsnivå” för att trafikledaren skall förstå vilka relationer som är dimensionerande 
vid konflikter mellan tågs planerade vägar. Dvs. det bör vara möjligt för trafikledaren att 
se och förstå hur modellen är uppbyggd.   
 

3.1.5 Dokumentation av designregler och förklaringar 
Arbetet med att dokumentera ”Design Rationales”, dvs en dokumentation av de 
designprinciper och förklaringar som har använts under projektet, har pågått under 
perioden. 
 

3.2 Följa, stödja och utvärdera STEG-arbetet 

3.2.1 Delta i utvecklingsarbetet inom STEG 
Deltagandet i arbetet med att utforma, utveckla, införa och utvärdera prototyp- och 
testsystemet STEG har pågått i princip under hela projektperioden. Arbetet har under 
olika faser av perioden fokuserat på olika frågeställningar. Arbetet har bestått av 
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specifikation av krav på detaljnivå, testning av implementationer genomförda under ett 
antal olika iterationer, revidering och komplettering av krav samt utformning av nya krav. 
Främst Arne W Andersson har deltagit i detta arbete under alla faser av projektet och på 
en mycket detaljerad nivå. Detaljerna av detta arbete har beskrivits i lägesrapporter under 
projektperioden. 
 

3.2.2 Utvärdering av prototypsystemet STEG 
Detta arbete beskrivs i en separat bilaga om utvärderingsarbetet. 
 

3.3 Samverka med pågående utveckling av ERTMS i Sverige  
Inga mer omfattande samarbeten inom denna aktivitet har genomförts under perioden. I 
början av 2007 hade vi möten, bl a med Jan Byström, för att sätta oss in i läget. Under 
året har olika möjliga insatser diskuterats. Vid slutet av 2007 upprättades planer för att 
Arne W Andersson ska delta i en referensgrupp kopplad till ERTMS-arbetet. Arne har 
deltagit i sådana möten. Vi har sett ett stort behov av att kunna få delta mer aktivt i 
arbetet med framtida användargränssnitt kopplat till de nya ERTMS-baserade systemen. 
 

3.4 Övriga generella insatser och uppdrag 

3.4.1 Vidmakthållande och vidareutveckling av forskarkompetens  
Vi har haft omfattande aktiviteter inom grund- och forskarutbildning, i form av 
seminarier, kurser m.m. för våra doktorander och studenter. Vi har dokumenterat våra 
nya erfarenheter i olika rapporter. 

3.4.2 Övrigt arbete 
Aktiviteter av olika slag beskriver nedan under avsnitt 7 och 8. 
 
Vi är medlemmar inom EURNEX, ett EU-nätverket för forskningssamverkan inom 
järnvägsområdet. 
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4 Projektets forskningsmässiga resultat 
En stor del av arbetet under den genomförda projektperioden har handlat om att ta fram 
de forskningsmässiga grunderna för den framtida tågtrafikstyrningen. Detta arbete bygger 
på allt det som gjorts under tidigare projektperioder. Inom ramen för STEG har vissa av 
dessa resultat omsatts i praktiken och kunnat testas i verklig operativ miljö. Det är viktigt 
att påpeka att de forskningsmässiga resultaten inte är identiska med vad som kunnat 
implementeras och utvärderas inom ramen för STEG. När STEG specificerats och 
konstruerats har man varit tvungen att anpassa sig till dagens tekniska miljö, till vad som 
är möjligt och rimligt inom STEGs ramar att åstadkomma etc. Vi vill i detta avsnitt 
sammanfatta de viktigaste forskningsmässiga resultaten från vårt arbete. För mer utförliga 
vetenskapliga redovisningar hänvisar vi till de olika publikationer och avhandlingar som 
gjorts från projektet. 

4.1 Principen ”styra genom omplanering” 
Konceptet ”Styra genom att planera” är grundläggande för hela forskningen. Principen 
har utvecklats under flera år och har i olika utvärderingar och tester visat sig vara mycket 
relevant för hur trafik kan och bör styras. Den utvärdering som genomförts inom STEG-
projektet visar att principen fungerar bra i den operativa miljö som norrfjärren i Norr-
köping utgör. Utvärderingen visar också att den är mycket rimligt att anta att principen 
fungerar mycket bra i de flesta andra trafiksituationer också. Det är främst när det gäller 
de komplexa stationerna som man måste komplettera de tekniska lösningarna för att 
planeringskonceptet ska fungera även där. Studierna i Norrköping pekar på att ju mer 
trafikledarna lär sig av systemets möjligheter ju mer kan de utnyttja de fördelar den nya 
principen medför. 

4.2 Design av gränssnittet, dvs tid- sträckagrafen 
Mycket arbete har lagts ner på att utforma gränssnitten, allt från de generella principerna 
och dispositionen av presentationsytan till den detaljerade utformningen av gränssnitts-
objekten och interaktionen mellan trafikledare och system. 
 
Våra designprinciper verkar fungera bra. Många förändringar har behövts av detaljer, 
men de grundläggande principerna har visat sig klara av alla tester och utvärderingar. 
 
Gränssnittet visar översikt av helheten samtidigt som relevanta detaljer. Användning av 
ljushetskontrast mellan statisk bakgrund och dynamisk förgrund ger en bra helhetsbild.  
Så få ”moder” som möjligt finns i systemet. Enkla och konsekventa grundprinciper för 
interaktion har använts genomgående i hela applikationen. 
 
Mycket av interaktion sker direkt med dynamiska objekt och vi undviker formulär etc så 
långt det går. Ett syfte är att minimera komplexitet, bla a genom att undvika flera sätt och 
flera ställen att göra samma sak på. Ett problem är att musanvändningen blir alltför 
omfattande. 
 
Alla menyer har en hierarki med få nivåer. Skalor är enhetliga. 
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Designen är gränssnittet är ”färdig” i den mening att trafikledaren inte ska behöva ställa 
in eller ”anpassa” gränssnittet, öppna och flytta fönster etc under användningen. Allt är 
ständigt direkt klart för användning och interaktion. Trafikledaren skall planera och styra 
trafiken och inte ägna sig åt att manipulera gränssnittet.  
 
Vi undviker olika vyer med överlappande information. Ingen information om planen är 
dold utan den kan direkt överblickas och analyseras.  
 
De farhågor som uttryckts från olika håll att gränssnittet skulle bli för komplext och 
svårhanterligt har inte besannats. Det var vår fasta övertygelse att den mänskliga 
operatören enkelt skulle klara av denna komplexitet, givet att principerna är glasklara, att 
verktyget stödjer deras arbetsuppgifter på ett bra sätt och att designen ner till minska 
pixel är genomtänkt. Vi såg i våra grundläggande analyser att de redan idag använder 
information av denna komplexitet, men utan att se den på skärmen framför sig. Då kan 
det bara bli enklare och mindre kognitivt belastande om de verkligen ser den och detta på 
ett bra sätt. Våra hypoteser i detta avseende har visat sig hålla.  

4.3 Icke-autonoma automater och AEF  
I dagens traditionella sätt att styra tågtrafik är automater av olika slag en viktig 
beståndsdel. Det finns automater av olika slag och med olika funktionalitet. Det finns 
lokala automater i ställverken, centrala automater i tågledningssystemen samt ibland 
separata körplanebaserade automater (TLS).  
 
Från våra inledande studier av hur man arbetar i praktiken vet vi att det finns en hel del 
problem med de typerna av automater man använder idag. Dels är man beroende av 
automater då arbetet annars skulle bli ohållbart. Dels får man inte ett i praktiken 
fungerande stöd av automaterna då det uppstår mer omfattande störningar. Orsaken till 
detta är att man inte kan eller vill tillåta automaterna att arbeta under mer störda 
förhållanden eftersom man då inte har full kontroll över hur automaterna arbetar eller 
över vad resultatet när det gäller trafikföringen kommer at bli. Man får då styra mer 
manuellt och gå in och överrida automaterna eller vilket är vanligt: att helt koppla ur 
automaterna för att få kontroll över vad som kommer att ske. Automaterna gör det som 
deras algoritmer leder till givet den just då rådande trafiksituationen, något som kan vara i 
princip omöjligt att förutsäga. Man råkar ut för ”automation surprises” och automaterna 
gör saker som man inte förutsett och kanske inte alls vill att de ska göra just då. När det 
är som mest krångligt får man alltså ingen hjälp av automaterna utan tvingar arbeta utan 
dessa. Detta är vad som i forskningen brukar kallas ”the irony of automation”.  
 
Situationen görs ännu mer komplex genom att de olika automaterna är av olika typer, har 
olika algoritmer, kan programmeras om av andra och bli mer komplexa samt kan 
samverka till ett beteende som i många fall är mycket effektivt med som i andra 
situationer kan innebära dåliga suboptimeringar eller helt ställa till kaos.  
 
Ytterligare en komplikation med dagens automater är att de inte ger ett förutsägbart utfall 
i trafikstyrningen. Vad automaterna gör beror av det samlade beteendet hos de 
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samverkande automaterna och till stor del också av hur lokförarna kör. Det betyder att så 
länge som dessa automater verkar finns det ingen möjlighet för dem som styr trafiken att 
fullständigt bestämma hur trafiken ska flyta. Det vill säga det går principiellt inte att 
planera trafiken och sedan få den att flyta så som man avsett. Ofta är detta inget problem 
utan det fungerar mycket bra ändå, men i många situationer leder det till suboptimala 
lösningar. Vad som dock är det allvarligaste är att man kan inte planera trafiken och få 
den att följa planen. Detta omöjliggör skapandet av en sammanhållen plan för trafiken 
som kan kommuniceras till andra.  
 
Vårt dilemma i forskningen var att dels se till att trafikledarna får så effektiva stöd som 
möjligt så att de avlastas onödigt arbete, dels att skapa system som inte leder till de ovan 
beskrivna problemen. Vi vill skapa effektiva automater som avlastar trafikledaren, som 
fungerar även i starkt störda trafiksituationer och som möjliggör skapande av en total 
sammanhållen trafikplan som automaterna inte kan ändra på.  
 
Det var ett avgörande steg i vår forskning när vi insåg vad som var det basala stora 
problemet med dagens automater. De är ”autonoma”, dvs de kan agera på egen hand på 
ett sådant sätt att de ändrar i planen, vilket gör att trafikledarens planering kan störas eller 
bli helt överspelad. För att återta kontroll över situationen tvingas man då att antingen 
stänga av automaten eller att anpassa sig till automatens planering och villkor. Detta 
uppfattas som störande och leder till dålig optimalitet.  
 
Som automater är konstruerade i tågtrafiksystemen idag så sker beslut och åtgärd i en 
obrutens sekvens. Utifrån betraktat sker det samtidigt. Detta gäller t ex för de lokala 
funktioner som sköts av ställverken, likväl som för de centrala funktioner som sköts av 
tågledningssystemen och även för de körplanebaserade automatiska funktionerna (TLS).  
 
Det tog lång tid att förstå att det finns fördelar med att vid konstruktion av automatiska 
funktioner separera beslut (dvs. vad den automatiska funktionen skall utföra) från 
exekvering, dvs. när utförandet av åtgärden skall överlämnas till systemet och därmed 
påverka processen.  
 
De exekverande åtgärder som utförs manuellt eller av de automatiska funktionerna är ofta 
”irreversibla”. Dvs de går inte ”ångra” för att återställa processen till det tidigare 
tillståndet, med bibehållen effektivitet. Detta innebär att omedelbart då en åtgärd är 
exekverad befinner sig processen (oftast) i ett kvalitativt nytt tillstånd.  
 
En fördel med att separera vad från när, är att det ger människan/trafikledaren möjlighet 
att ingå ”i loopen”, för att göra bedömningar och ingripa då det behövs. Målet för de nya 
icke-autonoma automatiska funktionerna är att optimera funktionen hos ”hela systemet” 
inklusive människan. AEFs sätt att fungera och användas är ett försök att tillämpa den 
strategin.  
 
En AEF använd på detta sätt och i kombination med konceptet ”styra genom att planera” 
har skapat en möjlighet att i realtid ”programmera om” den automatiska funktionen. Detta 
sker genom att den automatiska funktionen får en plan som den sedan vid lämplig 
tidpunkt exekverar rakt av utan att ändra i planen. Därmed är det enklare att i tid uppfatta 
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och hålla koll på vad den automatiska funktionen kommer att göra. Detta leder till att 
automaten stödjer trafikledaren på ett effektivt sätt i alla lägen.  
 
Vi vill återigen starkt understryka att FTTS-koncepten har som ett huvudmål att göra det 
möjligt att i realtid kommunicera uppdaterade planer till samtliga berörda i 
trafikprocessen, dvs även förarna av tågen, trafikutövarna m fl. Det är först när tågförarna 
får möjlighet att köra så att de aktuella planerna uppfylls som trafikprocessen kan 
genomföras optimalt. Idag måste trafikledarna ständigt uppdatera, dvs göra om, sina 
planer utifrån hur förarna har kört tågen och hur de tror att förarna kommer att köra. Det 
gör trafikplanerna ”instabila” och leder ofta till dåliga suboptimeringar samt till att man i 
störda situationer kan tvingas in i en ohållbar situation.  
 
FTTS-koncepten och de nya AEF-funktionerna möjliggör med andra ord skapande av en 
total och kommunicerbar plan för trafiken. Dagens automater, även om dessa ofta kan 
fungera på ett effektivt sätt, omöjliggör detta huvudsyfte. 
 

4.4 Utvärdering av operativa tester 
Arbetet är alltför komplext för att det ska vara möjligt att konstruera ett effektivt och 
användbart system utan en iterativ systemutvecklingsprocess där prototyplösningar testas 
i skarp drift. Även om vi gjorde laboratorietester kunde vi inte utvärdera alla aspekter och 
få en grund att stå på inför kommande utveckling. Genom STEG-projektet har allt (i alla 
fall de flesta relevanta aspekter) kunnat testas i verklig driftmiljö. Detta har varit 
avgörande för att veta att koncepten och de tekniska lösningarna håller. 

4.5 Spårplaner 
Här har vi inte gjort så stora framsteg under projektperioden. Banverket har själva försökt 
anpassa ERTMS krav på nya indikeringar till dagens traditionella trafikbilder. Vi ser att 
behoven av att komplettera planeringsvyerna med detaljerad spårplansbaserad informa-
tion är stora. Idag sker detta genom att de traditionella systemen finns med bredvid 
testsystemet i STEG. I framtiden bör de mer enhetliga styrsystemen och gränssnitten 
innehålla tillräckligt detaljerade spårplaner. Det finns potential till förbättringar av de 
traditionella spårplansvyer som designats för de tågledningssystem som används idag. 
Dock har redan mycket arbete lagts ner på att komplettera dessa och anpassa dem till 
kraven från ERTMS. Dessutom får spårplanerna en annan funktion i framtiden då de 
kompletteras med de planeringsvyer som ingår i STRATEG-konceptet, där en översikt av 
tidsrelaterad trafikinformation presenteras. En synpunkt är att det är tveksamt om det är 
värt mödan att lägga stora resurser på att förbättra spårplansvyerna ytterligare.  
 

4.6 Styrning av trafik på komplexa stationer 
Att styra genom att planera bör hålla som koncept även här. Detta måste dock ske genom 
ett annan slags grafisk presentation och interaktion. Tid- resursgrafen verkar lovande i 
detta avseende. Detta har studerats inom projektet och presenteras i en separat bilaga.  
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4.7 Kommunikation mellan trafikstyrning och lokförare 
Kommunikationen mellan lokförare och trafikledningscentralerna och trafikstyrningen är 
nödvändig att utveckla för att utnyttja potentialen i ”Samordnad planering”. Som det är 
nu ändras trafikplanen ständigt genom omplaneringen. Detta innebär att lokförarna, som 
oftast inte känner till förändringarna, kör enligt en överspelad plan. Vi vet genom studier 
att detta i många fall kan leda till omfattande kapacitetsförlust. Om lokförarna vore 
medvetna om den nya planen och skälen till varför trafiksituationen ser ut som den gör, 
skulle man kunna vinna mycket. Detta fordrar att den nya planen och viss kompletterande 
information överförs och presenteras för lokföraren. Vi har också sett att det finns mycket 
att vinna på att förmedla viss annan information mellan lokförare och trafikledare, t ex 
uppgift om sen avgång m.m.  Tekniska lösningar för detta saknas idag, men förutsätt-
ningarna för att skapa sådana är goda.  
 

4.8 Trafikledares kompetens och lärande 
Arbetets karaktär innehåller stora möjligheter till lärande. Detta har preliminärt studerats. 
Planer för hur man skulle kunna gå vidare diskuteras nedan under rubriken fortsatt arbete.  
 
Fördelarna med en datoriserad graf uppfattas av trafikledarna alltmer ju längre tid de har 
använt STEG. Framför allt gäller det för trafik på enkelspår. Dubbelspåret på Norrfjärren 
är nog alltför kort för att fullt ut utvärdera nyttan av datoriserad graf på dubbelspår med 
tät trafik.  

4.9 En effektiv förändringsprocess 
Det sätt som forskningsarbetet och det konkreta utvecklingsarbetet i samband med STEG 
bedrivits på är i många avseenden helt unikt. Det finns anledning att ytterligare utvärdera 
och presentera detta, då man därifrån kan lära mycket om lyckade förändringsprocesser. 
 
Det går inte att nog understryka trafikledarnas del i arbetet med att ta fram förslag till nya 
koncept. De arbetsgrupper som vi samverkat med har bidragit i stor omfattning. Utan 
våra forskningsmässiga processer hade deras idéer och erfarenheter dock inte kunnat 
utnyttjas. Det är den samverkan som vi gemensamt skapat som är framgångsfaktorn. 
Användare har erfarenhet av hur arbetet utförts hittills och har därtill idéer och förslag till 
hur man skulle kunna göra istället. Den kreativa delen av deras medverkan blir särskilt 
viktig då de får möjlighet att i praktiskt arbete testa och värdera olika lösningar. 
Användares förmåga att urskilja och förkasta dåliga lösningar är ofta underskattad. Dock 
går det inte att ge användare hela ansvaret för utformning av hur, i stort och i detalj, 
koncepten ska vidareutvecklas, konstrueras och göras användbara i det operativa arbetet. 
Det måste göras i samarbete med flera olika kompetenser. Tillsammans är det möjligt att 
skapa nya sätt att arbeta utifrån hur nya stödfunktioner och stödsystem kan konstrueras 
och utformas. 
 
Även det arbetssätt som använts i utvecklandet at STEG är i flera avseenden unikt. Den 
kontinuerliga samverkan mellan forskarna, designansvariga, utvecklare och beställarna 
inom Banverket har utförts enligt en ny modell. Istället för att bygga på traditionella 
roller i ett utvecklingsprojekt har man skapat en kontinuerlig process av effektiv 
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samverkan. Inga beslut eller åtgärder har lämnats åt slumpen utan alla detaljer har 
hanterats med stor omsorg. Detta tillsammans med goda kompetenser hos de deltagande 
har varit mycket framgångsrikt. Detta bör ytterligare analyseras och dokumenteras. 
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5 Projektets resultat i förhållande till 
projektplanen 

I stort har vi följt den ursprungliga planen. Följande kommentarer kan göras som 
förklaring till de delar av projektet där vi ser vissa brister i resultat i jämförelse med de 
ursprungliga planerna. 
 
Arbetet med STEG-projektet, dokumentation, STEG-utvärderingen m.m. har varit 
mycket omfattande och har fordrat en god planering. Vi har deltagit i det dagliga och 
konkreta arbetet inom STEG-projektet mer än vad som var planerat, men detta har varit 
mycket lärorikt och lyckosamt för alla anser vi. Den omfattande utvärderingen är viktig 
för slutsatser om det fortsatta arbetet. 
 
Arbetet med komplexa stationer har inte kunnat prioriteras tillräckligt mycket. Arbetet 
med detta har dock pågått i samverkan med arbetsgruppen under 2008. Idag finns relativt 
detaljerade utkast till lösningar, men innan färdiga prototyper kan testas återstår en del 
arbete. Erfarenhetsutbyte med det franska projektet inom SNCF kan stödja detta. 
 
Även frågan om utformning av förenklade spårplaner har studerats, men det återstår en 
del arbete innan det finns färdiga slutsatser för kommande utveckling. Behoven av olika 
presentationsformer måste ytterligare utredas i anslutning till kommande utvecklings-
projekt. 
 
Arbetsgruppens kompetens har varit en nödvändig förutsättning för framgång i arbetet. 
Arbetsgruppen har ibland inte kunna utnyttjas i den utsträckning som hade varit önskvärt, 
men deras bidrag har varit viktiga. 
 
Vi har inte kunna delta i och bidra till arbetet inom ERTMS i den omfattning som vi hade 
velat göra. Det har varit svårt att komma in i det pågående arbetet, då projekten arbetat 
under stor tidspress. 
 
Likaså hade vi gärna sett att våra resultat och erfarenheter hade kunnat spridas mer internt 
inom Banverket och externt till andra intressenter, t ex trafikutövarna och järnvägs-
industrin. 
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6 Fortsatt arbete 
Vi har kommit rejäla steg framåt i forsknings och utvecklingsarbetet, men det finns en rad 
frågor som återstår att studera, utveckla och testa för att skapa mer täckande och optimala 
lösningar för den operativa planeringen och styrningen av morgondagens tågtrafik. 
 
Vi ser följande frågor som särskilt viktiga: 

6.1 Kompletta system för den framtida operativa 
trafikstyrningen. 

• Fortsätta att stödja och följa arbetet med införandet av operativa testsystem för 
omplanering av trafik i realtid. Detta ska ske i samverkan med de projekt som 
initieras av Banverket, t ex STEG-CATO. 

• Kompletterande utveckling av sådana systemdelar som behövs för att skapa ett 
sammanhängande system för omplanering i realtid för tågtrafik från avgångs- till 
slutstation. Syftet är att skapa en gemensam plan för alla aktörer för hela 
trafikavsnittet. 

• En viktig del av detta handlar om styrning på komplexa stationer. Detta arbete har 
redan påbörjats, men en hel del frågor och tester återstår innan ett färdigt koncept 
finns. Viktiga delar av detta arbete handlar om: 

o Fortsätta kartlägga och beskriva arbetet med att styra ”komplexa” stationer 
(Cst, Malmö, Göteborg, Hallsberg, etc).  

o Konstruera datamodeller av tidsrelationer mellan ”vägar” för tåg på 
komplexa stationer.  

o Ta fram alternativa koncept för att planera trafiken respektive styra tågen 
via ”vägar” på komplexa stationer.  

o Designa användargränssnitt till dessa koncept.  
o Implementera förenklade prototyper för tester.  

• Kartlägga, genom en detaljerad analys, vilken information som måste utväxlas, 
och hur, mellan trafikledare och:  

o Trafikledare (ansvariga för andra trafikområden)  
o Trafikinformatörer  
o Lokförare  
o Tillsynsmän för anordningar  
o Järnvägsföretag, trafikoperatörer  
o Trafikplanerare  

• Utforma förslag till organisation, principer och teknikstöd för att realisera 
framtida informationssamband och informationssystem för att uppnå fastställda 
mål. Detta måste ske i nära samverkan med de som ansvarar för olika 
utvecklingsområden inom Banverket. 

• Testa och utvärdera förslagen.  
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6.2 Samverkan mellan trafikledningen och lokförarna 
• Vidareutveckla kartläggningen av behoven av operativ samverkan mellan 

trafikledare och lokförare. Arbete i arbetsgrupper. 
• Etablera kontakter med dem som ansvarar för de framtida tekniska systemen som 

är en förutsättning för att införa en ny form av operativ samverkan mellan 
trafikledare och lokförare. Detta gäller såväl de som ansvarar för Banverkets delar 
och de som ansvarar för informationssystemen i loken. 

• Ta fram förslag till informationsinnehåll, design, teknisk utformning m.m. av ett 
system för operativ samverkan mellan trafikledare och lokförare. 

• Testa och utvärdera förslaget i laboratoriemiljö. 
• Ta fram underlag för prototyputveckling och tester i operativ miljö, samt om så är 

möjligt göra enklare tester. 
 

6.3 Effektiva former för trafikledares lärande och 
kompetensutveckling 

• Utreda behovet och nyttan av att skapa enhetliga och mer optimala strategier för 
trafikledarnas beslutsfattande, omplanering, konflikt- och störningshantering. 

• Studera och analysera de individuella och organisatoriska skillnader som idag 
finns när det gäller trafikledarnas strategier och metoder för omplanering och 
konfliktlösning.  

• Studera motsvarande aspekter då trafikledarna arbetar med hjälp av nya system 
för omplanering i realtid. 

• Ta fram förslag till processer och stödsystem för trafikledarnas egen utvärdering 
av resultatet av trafikstyrningen samt hur man bättre kan utforma arbetssätt för 
lärande och kompetensutveckling. 

• Utforma, pröva och utvärdera sådana processer och stödsystem. 
 

6.4 Samordning av processerna för taktisk trafikplanering och 
operativ styrning 

Frågan avser att förbättra sambanden mellan den taktiska planeringen av tågtrafiken, dvs 
främst upprättandet av tidtabeller, samt den operativa styrningen av tågtrafiken inklusive 
uppföljning av utfallet. Idag finns vissa brister i detta avseende som projektet ska studera, 
hitta lösningar på vilka ska testas och utvärderas, i avsikt att möjliggöra framtagandet av 
effektivare och robustare tidtabeller samt effektivisera den operativa styrningen. Det 
handlar dels om hur utfallet av trafiken och trafikledarnas erfarenheter av hur bra det går 
att styra enligt tidtabellen kan återföras till planeringsprocessen, dels om hur tidtabellens 
intentioner bättre kan tydliggöras för trafikledarna. 
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7 Kunskapsutbyte, ev. internationellt samarbete 
Vi har under projektperioden haft ett antal olika nationella och internationella kontakter 
för att utbyta kunskaper och erfarenheter samt för att etablera samverkan. 
 
Vi initierade under 2007 ett samarbete med representanter från SNCF, dvs franska 
statliga järnvägsadministrationen. Resultatet blev en plan för utformning av förslag till 
gemensamma insatser för att skapa ett europeiskt samarbete kring framtida 
tågtrafikstyrning. Vi har haft fortsatta kontakter med dessa för att planera en eventuell 
europeisk forskningsinsats. Samarbetet med SNCF är särskilt intressant då de planerar att 
utveckla och införa ett system för operativ trafikstyrning som till stor del bygger på våra 
idéer och erfarenheter. Under hösten 2008 har kontakterna intensifierats, bl a i samband 
med COMPRAIL-konferensen samt via mailkontakter. Vi besökte SNCF i mars 2009 för 
att studera deras projekt, deras system för trafikstyrning och för att fortsätta diskussioner 
om samverkan. 
 
Vi har haft kontakt med personer från SJ:s utvecklingsprojekt ”PC-dator i SJ förarhytt”. 
Främst det delprojekt som kallas LOKE eller SJ Förardator. Det finns en prototyp 
framtagen som ska förse lokföraren med information, t ex tågorder, linjebok, S16-order, 
TK-meddelanden samt en rad övriga dokument. Vi diskuterade relationer till FTTS-
projektet samt frågor om design av deras prototyp. Det pågår diskussioner om eventuellt 
flera kontakter i framtiden. 
 
Vi deltog aktivt i förberedelserna och genomförandet av ett forskarseminarium mellan 
svenska och engelska företrädare för järnvägsadministrationer, universitet och företag. 
Seminariet arrangerades i Stockholm 8-9 maj 2007 av Banverket och Engelska transport-
ministeriet. En utförlig dokumentation från seminariet finns tillgänglig via Banverkets 
FoU-enhet. Seminariet ska följas upp av nya kontakter och aktiviteter framöver. 
 
Under hösten 2007 gjorde en delegation från Syd-Korea ett studiebesök i Sverige och bl a 
på vår avdelning i Uppsala. Vi presenterade vår forskning för delegationen, som var här 
för att kartlägga pågående forskning. I Syd-Korea pågår ett större forsknings- och 
utvecklingsprojekt med syfte att ta fram nya visionära transportsystem. Delegationen kom 
huvudsakligen från Korean Rail Network Authority. 
 
I samband med konferenser har vi fått många kontakter med forskare och järnvägs-
personer från olika europeiska länder. Vi har etablerat kontakt med dessa och utbyter 
erfarenheter av forskning och utveckling inom området. Främst har vi kontakter med 
personer från England (University of Newcastle, Network Rail m fl), Tyskland (German 
Aerospace Centre, Braunschweig), Holland (ProRail, Intergo m fl), Frankrike (SNCF 
m fl). 
 
Vi har haft kontakter och erfarenhetsutbyte med andra svenska forskningsprojekt inom 
järnvägsområdet (Blekinge tekniska högskola, SICS, KTH). Vi deltar i en referensgrupp 
kopplad till projekt på KTH. 
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8 Undervisningsinsatser, kunskapsspridning via 
konferenser/seminarier/kurser 

Vi har inkluderat våra kunskaper, erfarenheter och tillämpningsexempel i olika kurser på 
grund- och forskarutbildningsnivå vid Uppsala universitet. Vi har utvecklat vårt kurs-
utbud vid Uppsala universitet genom ett mastersprogram i MDI. Inom detta program 
finns flera kurser som behandlar människan i en komplex miljö, där vi tar upp järnvägs-
frågor. Det kommer därigenom att finnas bättre möjligheter att rekrytera duktiga 
studenter till examensarbeten m.m. i framtiden.  
 
Vi har hållit föredrag om forskningen vid de internationella seminarier och konferenser 
som nämnts ovan samt i en hel del andra mindre sammanhang. 
 
Internt inom Banverket har vi deltagit i ett antal olika möten där vi presenterat vårt 
arbete, våra grundläggande kunskaper samt resultaten från projektet. Vi har även deltagit 
i diskussioner om hur våra kunskaper och erfarenheter kan föras in i andra pågående 
utvecklingsprojekt, t ex ERTMS, STRATEG och NTL. 
 
Vi har aktivt deltagit i den av Banverket initierade seminarieserien om spridning av 
forskningsresultat. Bengt Sandblad har deltagit i ett par heldagars seminarier där frågor 
om utformning och spridningskanaler av forskningsinformation diskuterats. Seminarierna 
har även innehållit praktiska övningar.  
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9 Publicering och konferensdeltagande 
De under projektperioden publicerade rapporterna finns redovisade sist I denna rapport 
under rubriken Referenser. 
 
När det gäller vetenskapliga konferenser har vi deltagit i två sådana under 
projektperioden (Rail Human Factors var egentligen efter projektperioden, men hela 
arbetet gjordes inom ramen för projektet): 
 
COMPRAIL 2008, i Toledo Spanien 
Eleventh International Conference on Computer System Design and Operation in the 
Railway and Other Transit Systems. 
 
Rail Human Factors i Lille, Mars 2009. 
Third International Conference on Rail Human Factors. 
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10 Forskningspersonal 
Följande personer har under projektperioden deltagit i arbetet: 
 

• Bengt Sandblad (projektledare) 
• Arne W Andersson, forskare, 1e forskningsingenjör. 
• Gunnika Isaksson-Lutteman (doktorand från februari 2008) 
• Arvid Kauppi (doktorand, tjänstledig sedan våren 2007, deltar aktivt i STEG-

utvärderingsarbetet) 
• Mikael Erlandsson (doktorand, deltar aktivt i STEG-utvärderingsarbetet) 
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11 Kostnadsuppföljning  
 
Kostnadsuppföljning för den totala projektperioden 2007-02-01 till 2009-01-31: 
 

Löner och arvoden   1 663 715,00 kr 
Resor och representation  104 772,00 kr 
Utrustning    51 350,00 kr 
Materiel    10 450,00 kr 
Övrigt    22 176,00 kr 
Delsumma direkta kostnader  1 852 463,00 kr 
     
Förvaltning och lokalkostnader  1 050 751,00 kr 
Summa kostnader för 
perioden  2 903 214,00 kr 
     
     
Totalt rekvirerat för hela perioden 070201-080831 1 400 000,00 kr 
Rekvisition i samband med slutrapport, del III 1 200 000,00 kr 
Totalt att rekvirera enligt kontrakt 2 600 000,00 kr 
 

11.1 Kommentarer 
• Resor och representation avser främst kostnader för resor och övernattningar i 

samband med projektarbete och vid deltagande i konferenser. 
• Under punkten övrigt ryms bl a telefonkostnader, licensavtal m.m.  
• Utrustning är främst dator m.m. för arbetet inom STEG-projektet. 
• Underskottet i verksamheten täcks till viss del av de fakultetsmedel från Uppsala 

universitet som avdelningen disponerar. 
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12 Referenser 
 

12.1 Konferensbidrag 
B Sandblad, A W Andersson, A Kauppi, G Isaksson-Lutteman 
Development and implementation of new principles and systems for train traffic control 
in Sweden. Comprail 2008, Toledo, Spain 
 
Gunnika Isaksson-Lutteman, Arvid Kauppi, Arne W Andersson, Bengt Sandblad, and 
Mikael Erlandsson. 
Operative tests of a new system for train traffic control. 
Rail Human Factors, Lille, 2009. 
 
Arne W Andersson, Gunnika Isaksson-Lutteman, Arvid Kauppi, Bengt Sandblad  
Automated functions in train traffic control. Problems and solutions. 
Rail Human Factors, Lille, 2009. 
 

12.2 Publikationer 
Arvid Kauppi, Johan Wikström, Bengt Sandblad and Arne W. Andersson. 
Future train traffic control: control by re-planning. 
In: Cognition, Technology & Work, Vol 8, No 1, 2006, 50 - 56. Springer-Verlag London 
Ltd. 
 
Sandblad, B., Andersson, A.W., Kauppi, A. and Wikström, J. 
Implementation of a Test System for Evaluation of New Concepts in Rail Traffic Planning 
and Control. 
In: Wilson, J. at al. eds.: People and Rail Systems. Human Factors at the Heart of the 
Railways. Ashgate Publ. Comp., 2007 
 

12.3 Avhandlingar 
Arvid Kauppi presenterade i maj 2006 (dvs egentligen före denna projektfas) sin 
licentiatavhadling: A Human-Computer Interaction Approach to Train Traffic Control 
Se länken: http://www.it.uu.se/research/publications/lic/2006-005/ 
 
 
Mer information om samtliga rapporter från projektet, tillgång till SimsonONLINE m.m. 
finns via länken:  http://www.it.uu.se/research/project/ftts. 
 
 
 

http://www.it.uu.se/research/project/ftts�
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