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1. Inledning 
 

1.1 Simulering av tågledningssystem  
Under mer än ett decennium har stora summor investerats i utbyggnaden av svensk järn-
vägsinfrastruktur. Detta har varit nödvändigt för att möta dagens krav. Oavsett om 
investeringarna fortsätter att vara höga eller inte, kan man förutsätta att det i framtiden 
kommer att ställas högre krav på att infrastrukturen planeras och utnyttjas mer effektivt 
än vad som är fallet idag. Kapacitetshöjande investeringar i infrastrukturen kommer att 
ställas mot effektivare planering och genomförande av driften. Likaså kommer stora 
krav att ställas på den operativa driften av tågtrafik. Därför måste systemen för 
trafikstyrning vara effektiva och den personal som har hand om styrningen måste kunna 
genomföra den på ett effektivt sätt och med god arbetsmiljö. 

Den metodik som används i planering och drift har gamla anor och har varit anpassad 
till den situation som rått under lång tid. Med fler operatörer och tätare trafik ökar också 
kraven på driften och med kravet på högt kapacitetsutnyttjande blir planeringsprocessen 
än viktigare. Med modern metodik och stöd från IT-system finns det en god potential 
för förbättringar och effektiviseringar inom såväl planering som drift. 

Med användning av simuleringsteknik öppnas nya möjligheter för att utvärdera plane-
ringsstrategier, erbjuda tränings- och utbildningsmiljöer samt att skapa experiment-
miljöer för utformning av nya system, användargränssnitt och beslutsstöd för 
trafikledning.  

Dagens simuleringssystem inom Banverket har huvudsakligen utnyttjats inom den 
mer långsiktiga infrastrukturplaneringen. Idag simuleras förändringar i infrastruktur och 
signalsystem såväl som trafikupplägg i Banverkets SIMON-system. Simon är en 
detaljerad modell av tågtrafiksystemet, där man under många år utvecklat allt mer 
förfinade beskrivningar av spårsystem, signalsystem, tidtabeller, tåg och deras gångtider 
m.m. 

Tidigare utveckling och forskning som har koppling till detta område har bedrivits 
inom ramen för Banverkets egen utveckling samt i projekt vid Högskolan Dalarnas 
(Datorstödd tågledning) och Uppsala universitet (FTTS, Framtida tågtrafikstyrning - 
Människa-maskinproblem och operatörsgränssnitt vid framtida tågtrafikstyrning).  

Inom ramen för projektet "Datorstödd tågledning" har olika modeller och algoritmer 
för optimal datorstödd tågledning tidigare studerats och analyserats, se [Hellström 
1998]. En av de slutsatser som detta mynnade ut i var behovet av en 
"trafikledningssimulator" som ett nödvändigt verktyg för att i en laborativ miljö och 
under kontrollerade former kunna experimentera med olika typer av datorstöd i 
tågstyrningsprocessen. Också i andra forskningsprojekt har man tidigare studerat hur 
integrationen mellan de tekniska systemen och den operativa personalen kan utvecklas 
och utformas. I dessa andra projekt, främst FTTS-projektet, finns också ett stort behov 
av utvecklade simuleringsstöd. Behovet gäller främst att skapa en experimentmiljö där 
prototyper av operatörsgränssnitt och beslutsstöd kan testas och utvärderas. Idag finns 
ingen sådan simulator tillgänglig, förutom för enklare träning av kommandogivning i 
existerande styrsystem. I framtiden måste mer avancerade simulatorer utvecklas.  

Detta har varit bakgrunden till de genomförda etapperna av TOPSim-projektet. Som 
ett led i projektarbetet har föreliggande rapport om kunskapsläge och tidigare forskning 
och utveckling inom simuleringsområdet tagits fram. Det arbete som genomförts inom 
TOPSim-projektet beskrivs utförligt i de övriga rapporterna från projektet. Se 
förteckningen på denna rapports baksida. 



T9. Simulatorsystem inom tågtrafikstyrning, en kunskapsdokumentation 5

 

1.2 Syfte och avgränsningar 
Denna rapport avser att ge en kort kunskapsmässig bakgrund till hur simuleringssystem 
i allmänhet och simulatorer i synnerhet kan användas för de aktuella syftena inom 
Banverkets intresseområde, vilket här främst omfattar testmiljöer för att stödja 
forskningen om nya användargränssnitt och beslutsstöd för tågtrafikstyrning. Genom att 
kortfattat redovisa grundläggande principer för utveckling av simuleringsmodeller och 
simulatorer, samt ge en översikt över tidigare rapporterad forskning och utveckling, 
hoppas vi ge ett stöd i arbetet med utvärdering av TopSim-projektets resultat, samt en 
hjälp i att formulera strategier och planer för Banverkets kommande insatser på 
området.  

I rapporten gör vi först en kort genomgång av centrala principer och begrepp inom 
simuleringsområdet (avsnitt 1.3 och 2). Denna korta genomgång gäller för såväl 
simuleringsmodeller som simulatorer. Därefter beskriver vi mer utförligt hur 
simulatorer utvecklas och används inom olika tillämpningsområden (avsnitt 3 och 4). I 
detta avsnitt koncentrerar vi oss alltså på simulatorer och går inte in på sådana 
tillämpningsområden som inte är centrala inom TOPSim-projektet. 

Därefter följer ett avsnitt där vi beskriver några viktigare forsknings- och utvecklings-
projekt som tidigare genomförts av andra grupper, främst i utlandet (avsnitt 5). Även 
här koncentrerar vi oss på sådana projekt som rör utveckling av simulatoranläggningar. 

Denna rapport beskriver alltså inte batchvisa simuleringar i detalj utan är 
koncentrerad på simulatortillämpningar. Vi planerar att i framtiden utvidga syftet, och 
kommer då även att behandla batchvis simulering, t ex för projekteringssyften, mer 
utförligt, i en kommande rapport. 
 

1.3 Viktiga begrepp och definitioner 
Begrepp av olika slag som är aktuella i denna rapport har ofta inga entydiga 
definitioner. För att förtydliga några centrala begrepp gör vi här följande definitioner: 
 
trafikstyrning 
Med trafikstyrning (tågtrafikstyrning) menar vi alla de aktiviteter som trafikledare utför 
vid en trafikledningscentral (TLC) i avsikt att planera och styra tågtrafiken inom sitt 
ansvarsområde. 
 
trafikledare 
Trafikledare är samlingsnamnet på de personer som arbetar med trafikstyrningen vid en 
TLC, dvs fjärrtågklarerare m fl. Dessa utgör operatörerna i trafikstyrningssystemet. 
 
simuleringsmodell 
En simuleringsmodell är en avbildning av ett definierat och avgränsat system. Oftast är 
modellen genom programmering överförd till en form som tillåter exekvering på en 
dator.  
 
simulering 
Simulering innebär att man utför experiment med en simuleringsmodell i avsikt att lösa 
något problem. 
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batchvis simulering 
Med batchvis simulering menar vi sådana tillämpningar där man med hjälp av en 
simuleringsmodell genomför planerade experimentserier i avsikt att utreda ett 
förhållande eller hitta en optimal lösning på ett specificerat problem. Inom Banverket är 
ett exempel på detta de simuleringsstudier idag görs med hjälp av SIMON, till exempel 
i samband med projekteringen av nya eller förändrade bansystem. 
 
simulator 
En simulator är en anläggning vari en användare (operatör) interagerar med en 
simuleringsmodell under exekveringen. Oftast sker interaktionen på ett realtidsliknande 
sätt vilket innebär att operatören mer eller mindre upplever situationen som om han/hon 
interagerade med det verkliga (avbildade) systemet. Syftet kan vara att träna operatören 
i handhavandet av den modellerade processen under säkra och kontrollerade 
förhållanden, eller att utvärdera utformningen av styrsystem etc. 
 
 
Skillnaden mellan en batchsimulering och en simulator 
För att ytterligare tydliggöra skillnaden mellan det vi här kallar batchsimulering (ibland 
kallat satsvis exekvering) och simulatorer kan vi nämna följande: 
 
Vid en batchsimulering avser man att genom en planerad experimentserie utreda hur ett 
system beter sig under ett antal olika specificerade omständigheter för att på så sätt hitta 
en lämplig, eller till och med optimal, planering eller styrning av systemet. Experiment-
serien designas noga utgående från den uppställda problemsituationen, indata skapas 
som beskriver modellvarianter och experimentförhållanden, experimentserien (batchen) 
genomförs och utdatamängderna sammanställs och utvärderas. Experimenten 
genomförs inte i realtid utan datorns beräkningskapacitet utnyttjas fullt ut. 

Exempel på batchsimuleringar är sådana tillämpningar som Banverket idag utför med 
hjälp av dagens version av SIMON-systemet. SIMON utvecklades huvudsakligen för 
sådana syften. Tillämpningarna handlar här t ex om kapacitets- och flödesberäkningar i 
samband med projektering av utbyggnader av olika bansystem, utveckling och 
verifiering av tidtabeller osv. 

En simulator är en anläggning där man låter en operatör interagera med en modell av 
ett avbildat system under realtidsliknande förhållanden. Härigenom kan man på ett 
verklighetstroget sätt låta operatören samverka med modellen istället för med det 
verkliga systemet. Syftet är i allmänhet att utbilda och träna operatören mot modellen 
istället för mot det verkliga systemet, något som oftast skulle vara svårare, dyrare eller 
farligare. 

Användningar av simulatorer för sådana syften är vanliga för utbildning av operatörer 
inom processindustrin och inom fordons- och trafiksystem, t ex inom flyget. Se vidare 
avsnitt 3 nedan, där simulatorer beskrivs mer utförligt. 
 



T9. Simulatorsystem inom tågtrafikstyrning, en kunskapsdokumentation 7

2. Simulering och simuleringsbegrepp 
 

2.1 Inledning 
Simulering betyder att man använder sig av modellexperiment för att lösa ett 
specificerat problem. Användning av simulering innebär att man måste gå igenom ett 
antal olika steg för att skapa den modell som experimenten ska basera sig på, planera en 
lämplig experimentserie, genomföra experimentserien, utvärdera resultaten från 
experimenten m.m. 

Simulering är en systemanalytisk metod och den grundläggande idén kan beskrivas 
genom följande figur: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
System 
Systemet är den avgränsade del av verkligheten som man avser att studera. Det kan t ex 
vara en industriell process, ett ekologiskt system, ett tågtrafiksystem etc. beroende på 
sammanhanget. 
 
Påverkan 
Systemet är oftast inte isolerat från omgivningen, utan kan påverkas på olika vis. Det 
ekologiska systemet kan t ex påverkas av väderlek och giftangrepp. Tågtrafiksystemet 
kan påverkas av störningar, fel I infrastrukturen, styrkommandon från en 
trafikledningscentral etc. 
 
Beteende 
Beroende på hur systemet är uppbyggt och på påverkan från omgivningen uppvisar 
systemet ett visst beteende. Oftast är systemet dynamiskt, vilket här innebär att 
systemets beteende inte bara beror av påverkan just nu, utan även av hur systemet 
påverkats tidigare. Hur ett trafiksystem utvecklas över tiden beror således inte bara på 
hur man bestämmer sig för att påverka systemet just nu, utan även på vilka styråtgärder 
som satts in tidigare, vilka störningar som tidigare inträffat osv. 
 
Avbildning 
För att studera systemet på ett systemanalytiskt sätt måste man avbilda det genom att 
skapa en lämplig modell. Avbildningen innebär att man väljer ut vilka aspekter på 
systemets egenskaper som ska avbildas i en modell. Vilka dessa aspekter är styrs av 

Analysmetod, t ex simuleringsexperiment 

Slutsatser 

Resultat Indata 

Avbildning 

SYSTEM 
Påverkan Beteende 

MODELL 
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vilket syfte vi har med studien. Ett mer detaljerat syfte fordrar en noggrannare 
avbildning medan ett mer översiktligt syfte kanske leder till en grövre, mindre 
detaljerad modell. 
 
Modell 
En modell är alltså en avbildning av de för ett specifikt syfte relevanta aspekterna på ett 
systems egenskaper. En modell är alltid en förenklad avbildning av det verkliga 
systemet. Hur modellen är konstruerad bestäms alltså både av hur vi väljer att definiera 
syftet och av vilken kunskap vi har om systemet. En modell är därför aldrig ”sann” eller 
”korrekt”. Den ska bara vara nog bra för det definierade syftet! Vid modellkonstruk-
tionen försöker man att konstruera en så enkel modell som möjligt men som fortfarande 
uppfyller kraven. Det är alltid viktigt att noga kontrollera att modellens kvalitet är 
tillräcklig för vårt syfte. Detta görs i modellvalideringen, där man på olika vis 
undersöker om modellen och modellresultaten har nog kvalitet för den tilltänkta 
användningen. 
 
Experiment 
När vi studerar modellens beteende, eller löser våra definierade problem, med hjälp av 
simulering innebär detta att vi ska göra experiment med modellen. Först måste vi noga 
planera den experimentserie som fordras för problemlösningen, därefter genomförs 
experimenten. Oftast innebär detta att vi exekverar ett dataprogram som avbildar 
modellen. Vi måste därför först programmera modellen så att den omvandlas till ett 
exekverbart program. Detta gör man oftast med hjälp av speciella programspråk, 
simuleringsspråk, som innehåller programbegrepp och programstrukturer som under-
lättar programmering, exekvering och resultatutvärdering. Korrektheten hos dator-
programmet måste också kontrolleras, d v s att det avbildar modellen på ett riktigt sätt. 
Detta görs genom programverifieringen. 
 
Indata 
Modellen måste förses med sådana indata som specificerar modellen för just de 
studerade omständigheterna och som specificerar vilka experiment som skall 
genomföras. I praktiken brukar mängden indata till en simulering vara omfattande. 
 
Resultat 
De genomförda experimenten genererar i allmänhet en mängd utdata som beskriver 
modellbeteendet under de studerade betingelserna. Mängden utdata (resultaten) är ofta 
mycket stor och måste på olika vis sammanfattas, utvärderas och presenteras för att 
kunna utnyttjas. 
 
Slutsatser 
Syften med simuleringsexperimenten är att lösa något slags problem, vilket definieras 
av studiens syfte. Utgående från resultaten av experimenten ska vi nu dra slutsatser om 
lösningen på det definierade problemet. Det är viktigt att resultaten sammanfattas på ett 
användbart sätt. För att vi ska kunna lita på våra slutsatser fordras att vi har god kontroll 
över kvaliteten i varje steg i det genomförda projektet. Har vi gjort fel i något steg, eller 
gjort för grova förenklingar t ex i modellkonstruktionen, kan vi inte lita på resultaten. 
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2.2 Arbetsgången för ett simuleringsprojekt 
Den ovan beskrivna grundprincipen för simulering innebär följande arbetsgång för ett 
simuleringsprojekt. Genomförandet innebär dock aldrig att man går igenom de olika 
stegen på ett sekventiellt sätt, utan metoden är starkt iterativ. Detta leder till att man går 
igenom stegen om och om igen till dess att man, genom successiva utvärderingar, är 
nöjd med vad man kommit fram till. Observera dock att begreppet ”simuleringsprojekt” 
här omfattar hela kedjan från problemvarseblivning till dess en lösning erhållits och inte 
endast att genomföra simuleringsexperiment med ett från början färdigt simulerings-
system. 

De huvudsteg som man går igenom i ett simuleringsprojekt är: 
 
Problemspecifikation  
I problemspecifikationen gör man dels en systemavgränsning, d v s en specifikation av 
vilka delar av den studerade verkligheten som ska beskrivas i den kommande modelle-
ringen, dels av specifikation av studiens syfte, d v s en formaliserad definition av de 
krav som man vill ställa på resultatet av studien. Syftet kan anta olika former, här är det 
vanligt att man noga definierar vad resultaten av studien ska användas till och vilka 
kvalitetskrav som man ställer. 
 
Modellkonstruktion 
Modellen konstrueras under en iterativ process. Modellen konstrueras för att beskriva 
det sedan tidigare avgränsade systemet samt för att uppfylla de krav som anges av 
syftet. Det är viktigt att inse att den modell man ska utveckla inte behöver vara 
”perfekt” utan bara så bra att den uppfyller det definierade syftet. Modellen kan ofta 
anses bestå av en struktur, en samling algoritmer samt den datamängd som beskriver 
definierade modellparametrar. 
 
Validering 
Validering innebär en kontroll av modellens kvalitet i relation till syftet. Under det 
iterativa arbetet med att ta fram modellen måste modellhypoteserna kontrolleras i 
relation till de uppsatta kvalitetskraven. En viktig del av valideringen innebär att 
jämföra modellens beteende med det verkliga systemets beteende. Dessa båda 
beteenden måste uppvisa tillräcklig likhet för att man ska kunna lita på modellens 
resultat. En annan viktig del av valideringsarbetet innebär att kontrollera att de olika 
datamängder som används för modellkonstruktion och för de kommande experimenten 
håller tillräcklig kvalitet. Förser man en bra modell med dåliga indata kommer resultatet 
att bli dåligt (den s k GIGO-effekten: ”garbage in, garbage out”). Vanliga metoder för 
validering är statistiska analyser, hypotesprövningar och känslighetsanalyser. 
 
Programmering  
Modellen ska överföras till en exekverbar form för att tillåta datorbaserade experiment. 
Programmeringen sker oftast i något för den aktuella modelltypen lämpligt, speciellt 
simuleringsspråk. 
 
Verifiering 
Verifiering innebär en kontroll av programmets korrekthet, d v s att programmet dels 
inte innehåller programmeringsfel, ”buggar”, dels att programmet är en korrekt 
överföring från den specificerade modellen. 
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Planering av experimentserie 
Simuleringsexperiment, liksom experiment i en simulator, innebär att en större mängd 
olika enskilda experiment ska genomföras. Vilka dessa experimentserier är måste noga 
specificeras på förhand. 
 
Genomförande av experiment 
Den planerade experimentserien med simuleringsprogrammet, respektive genom-
förandet av de planerade experimenten i simulatorn där en operatör interagerar med 
modellen under den planerade experimentsituationen, genomförs. 
 
Resultatsammanfattning 
Simuleringar resulterar ofta i mycket stora utdatamängder. Dessa måste sammanfattas 
på ett för det uppställda syftet relevant sätt för att bli användbara. 
 
Resultatutvärdering 
Resultaten utvärderas i relation till det uppställda syftet. Detta gäller dels resultatens 
kvalitet och noggrannhet, dels hur giltiga resultaten är i relation till syftet, d v s har man 
verkligen uppnått målet? 
 
Resultatpresentation 
Resultaten presenteras på ett för den planerade användningen lämpligt och lättfattligt 
sätt. Det är viktigt att inte bara presentera resultaten separat, utan att även presentera all 
annan information som fordras för att man ska kunna tolka och värdera resultaten på ett 
rimligt sätt. Detta innebär bland annat att man bör redovisa hur syftet definierats, vilka 
avgränsningar som gjorts, resultatet av validering, verifiering och resultatutvärdering 
m.m. tillsammans med resultaten. 
 
Implementation 
Ibland innebär syftet att en framtagen lösning ska införas i praktiken, d v s implemen-
teras. I sådana fall är det viktigt att inse att även implementationen ingår som en del av 
projektet och att man ofta inte förrän nu verkligen kan utvärdera kvalitet och nytta av 
den framtagna lösningen. I sådana fall måste man även i detta skede utvärdera och vid 
behov komplettera eller modifiera lösningen. 
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2.3 Utveckling av modell och simuleringsprogram – några begrepp. 
 
Följande figur illustrerar några centrala begrepp, i avsikt att beskriva processen med 
modellutveckling och modellanvändning (simuleringar) ytterligare: 
 

 
 

Figuren beskriver i vänstra halvan processen med att skapa en modell och att genom 
programmering överföra den till en exekverbar form. Det resulterande simulerings-
programmet består oftast av ett antal separata moduler. Viktiga delar av dessa beskriver 
den programmerade modellen genom de klasser som beskriver egenskaperna (attribut, 
metoder) hos de dynamiska objekt som ska deltaga i simuleringen. Programmet inne-
håller också sådana delar som läser in indata, anpassar modellen till den tilltänkta 
användningen samt samlar in och matar ut resultaten från simuleringen. 

Den högra halvan beskriver processen med att använda sig av modellen för att 
uppfylla de uppsatta målen. Först måste modellen anpassas så att alla parametrar ställs 
in för den tilltänkta användningen, t ex genom att modellparametrar får aktuella värden, 
alla indata som behövs matas in, experimentbetingelserna specificeras (starttidpunkt, 
simuleringens längd, önskade utdata m.m.). Simuleringen (experimenten, modellexe-
kveringen) kan sedan genomföras, vilket görs med hjälp av lämpligt run-timesystem, 
dvs en programvara som hjälper till att exekvera modellen enligt de specificerade 
kraven. Vid simulatorförsök, eller om man så önskar av andra skäl, kan en användare 
interagera med modellen under exekveringen. I annat fall genomförs simuleringen i sin 
helhet innan man kan studera resultatet. Resultaten av simuleringen kan sparas i en 
utdatafil för senare analys och presentation. Detsamma gäller för eventuella loggningar 
av en försökspersons beteende under ett simulatorförsök. 
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2.3 Olika syften med simuleringar 
Simulering som problemlösningsmetod kan användas av flera olika syften: 
 
Beskrivning/förståelse av systems beteende 
Genom att beskriva ett system i form av en formaliserad modell kan man skapa en 
tydlig och analyserbar ”teori” av systemet och dess beteende. Modellen består av ett 
antal delar som var och en beskriver funktionen hos delar av det studerade systemet. 
Tillsammans beskriver de helheten. I vetenskapliga sammanhang utnyttjas detta mycket 
för att genom modeller (ekvationer etc.) ge en tydlig beskrivning av hur det verkliga 
systemet fungerar, beter sig o s v. I en tågtrafikmodell kan t ex en gångtidsmodell 
beskriva, genom ett antal ekvationer, hur ett tågs hastighet beror av alla de faktorer som 
påverkar farten. Den skapade (del-)modellen utgör då en modell (teori) för hur ett tågs 
hastighet beror av just de faktorer som man valt att ta med i sin modell. Man kan inte 
säga att denna modell är en sann bild av det avbildade, men förhoppningsvis att den är 
bra nog för det tilltänkta syftet. 
 
Planering, styrning och optimering 
När man har en modell som tillräckligt bra beskriver ett system kan man också använda 
denna modell för något problemlösande syfte. Det kan t ex handla om att planera 
systemet, att hitta ett bra sätt att styra systemet så att något preciserat mål uppnås, att 
hitta en optimal utformning av systemet o s v. För att kunna uppnå något sådant syfte 
behöver man komplettera modellen så att den sätts in i ett problemlösande 
sammanhang. Oftast handlar detta om att designa en lämplig experimentserie, så att de 
olika experimentens sammanlagda resultat ger det önskade svaret. Det kan t ex åstad-
kommas genom att man studerar hur modellen beter sig under ett antal alternativa 
villkor och sedan väljer det alternativ som uppvisar det ”bästa” beteendet enligt några 
angivna kriterier. Ibland kan det innebära att man låter modellen själv ”scanna” igenom 
en rymd av möjliga strukturer för att hitta den optimala lösningen eller planen. 
 
Undervisning, utbildning och träning (simulatorer) 
Genom att man kan skapa en modell av ett system som på ett mycket åskådligt sätt kan 
beskriva ett mycket komplext system och dess beteende under olika genererade för-
hållanden, är simulering mycket lämpligt för utbildning och träning. I ett sådant fall 
låter man ofta en användare interagera med en modell av det aktuella systemet och 
därigenom skaffa sig kunskaper om hur systemet fungerar, hur det reagerar på olika 
slags påverkan o s v. Exempel på sådana tillämpningar är militära spel eller företags-
spel, där man tränar en beslutsfattare i att bedöma situationer och ta lämpliga beslut i en 
simulerad ”verklighet”, eller en flygplanssimulator, där en pilot tränas att flyga under 
normala eller störda omständigheter i en flygplanscockpit kopplad till en datormodell av 
ett flygplan. Självfallet finns det stora fördelar med att utbilda och träna i simulatorer 
istället för i ”den verkliga världen”, speciellt om det handlar om dyrbara eller farliga 
situationer där man inte kan acceptera misstag eller höga kostnader under en 
inlärningsfas.  
 
Matematisk problemlösning 
En ganska speciell form av simulering är när man omvandlar ett komplext beräknings-
problem till ett simuleringsexperiment för att kunna lösa detta numeriskt. Detta kallas 
också Monte-Carlo-simulering. Metoden, som vi inte ska gå in på mer här, används bl a 
till att approximativt beräkna integraler av komplicerade funktioner eller värdet av 
komplexa stokastiska funktioner. 
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2.4 Några viktiga begrepp 
Ikoniska och symboliska modeller 
En ikonisk modell är en modell som på ett bildlikt sätt avbildar ett system. Exempel på 
sådana modeller är en flygplansmodell avsedd för vindtunnelförsök eller en arkitekts 
modell av ett bostadsområde. Sådana modeller är inte intressanta för oss här. 

Vi är mer intresserade av symboliska modeller, d v s modeller som beskriver ett 
system i termer av ett symboliskt språk. Fördelen med sådana modeller är att vi kan 
utnyttja språk som tillåter en analys av modellernas beteende. Ett vanligt symboliskt 
modelleringsspråk är matematiska ekvationer, t ex differentialekvationer. Vi kan 
beskriva dynamiken hos ett fordon genom att ange de ekvationer som beskriver dess 
rörelser och beteende. Genom att matematiskt analysera modellen kan vi studera 
beteendet under önskade omständligheter.  

En annan mycket användbar form av symboliskt språk är program skrivna för att 
kunna exekveras i en dator. Vi beskriver systemets struktur och beteende i form av 
exekverbar kod i ett lämpligt programspråk. När vi sedan exekverar programmet 
kommer det att avbilda systemets beteende på önskat sätt och resultatet kan skrivas ut 
eller sparas i en datafil för senare analys. 
 
Deterministisk och stokastisk simulering 
En deterministisk modell är en modell som inte innehåller några slumpelement. Dess 
beteende är helt förutbestämt utgående från angivna startvärden. 

En stokastisk modell är en modell som innehåller slumpelement. Exempel på sådana 
kan vara nederbörden i en hydrologisk modell, förseningar förorsakade av passagerare i 
en tågtrafiksimulering, slumpmässiga variationer i tågs gångtider etc. Det är vanligt att 
simuleringsmodeller innehåller stokastiska delar, eftersom man inte har detaljerad kun-
skap om allt som påverkar modellen och därför väljer att modellera sådant som man inte 
i detalj känner som”slump”. En stokastisk modell uppvisar ofta ett helt annat beteende 
än en deterministisk, eftersom den statistiska variansen i modellstorheterna kan ge stora 
effekter på hela modellens beteende. En stokastisk modell ställer också mycket stora 
krav på utvärderingen av resultaten från simuleringarna, eftersom även experiment-
resultaten då uppvisar stokastiska variationer. 
 
Modelltid (simulerad tid) 
En simuleringsmodell beskriver i allmänhet ett tidsförlopp. Detta innebär att man även 
måste modellera tiden i sin modell. Den modellerade tiden utgör en klocka som är den 
tidsmässiga referensen för händelser inne i modellen. Vi kallar modellklockans tid för 
modelltiden. Modelltiden ska skiljas noga från den verkliga tid som vi lever i när vi 
exekverar en simuleringsmodell.  
 
Tidsstyrd (tidskontinuerlig) och händelsestyrd simulering 
Det finns några olika sätt att organisera modellernas exekvering, beroende på vilka slags 
system och problem man studerar. Om modellerna är tidskontinuerliga så låter man den 
simulerade tiden stegas fram ett litet steg i taget och beräknas hur alla modellstorheter 
förändras för varje tidssteg. Detta kallas tidsstyrning. Den andra huvudmetoden, 
händelsestyrning, används om modellen består av ett antal händelser och relationerna 
mellan dessa och innebär att man studerar diskreta händelsetidpunkter, en och en, i 
tidsordning. En speciell variant av detta är s k pseudoparallell simulering vilket innebär 
att man skapar en parallell modellbeskrivning genom att generera ett antal modellobjekt 
som beskriver de ingående processerna i modellen, t ex alla enskilda tåg, signaler och 
växlar i en trafiksimulering. Fördelen med denna metod är att man kan utnyttja s k 
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objektorienterade programmeringsspråk vilket starkt underlättar modellkonstruktion och 
programmering. 
 
Realtidssimulering 
En speciell variant av modelltid är när vi väljer att styra modellens tid, modellklockan, 
med en ”verklig” klocka. Då får vi modellen att uppföra sig så att det även tidsmässigt 
ser ”verkligt” ut för en betraktare. I en simulator, när en processoperatör (t ex en 
operatör i ett kärnkraftverk) ska träna sig i att styra en simulerad process, är det förstås 
viktigt att även den tidsmässiga aspekten på modellens beteende känns äkta, och då är 
en sådan realtidssimulering en nödvändighet. 

Den andra ytterligheten är när vi låter exekveringen av modellen gå så snabbt som 
möjligt, utan att interagera med modellen under tiden. Vi designar ett experiment, 
exekverar modellen så snabbt som datorns prestanda tillåter, och registrerar beteendet 
på en datafil för senare bearbetning. En sådan simulering kallas ofta för batchvis 
simulering. I en sådan kan vi t ex på några millisekunder studera hur en population 
utvecklas under århundraden. Sådana simuleringar är lämpliga om vi t ex vill utvärdera 
funktionen hos ett antal olika alternativa tidtabellsystem för ett trafiksystem för att 
sedan kunna välja ut en lämplig form för införande i praktiken. Då fordras ingen 
interaktion under tiden. 

Man kan även tänka sig andra varianter av hur vi väljer att styra tidsförloppet under 
exekveringen. Vi kan välja att låta en process i en simulator gå snabbare är i ”verklig-
heten” eftersom vi annars får vänta så länge innan något intressant sker. Vi kan även 
låta den simulerade tiden gå mycket långsammare än ”verklig” tid, om vi vill noga 
kunna studera mycket snabba förlopp, t ex en radioaktiv process. 
 
Simulatorer och batchvis simulering 
Skillnaden mellan batchvis simulering och simulatortillämpningar har vi tidigare 
diskuterat i avsnitt 1.3 ovan, och vi nöjer oss därför här med följande beskrivning: 

Vid en batchvis simulering specificerar man en experimentserie, dvs en serie av 
exekveringar av simuleringsmodellen. Denna serie utformas så att man därigenom 
undersöker alla de situationer och modellvarianter som behövs för att få ett svar på den 
specificerade frågeställningen. Experimentserien, den s.k. ”batchen”, exekveras oftast 
inte i realtid, utan man utnyttjar datorns maximala kapacitet för att genomföra 
experimenten så snabbt som möjligt. Det är vanligt att man lägger ner stort arbete på att 
specificera experimenten, generera indatafiler, bearbeta utdata, sammanfatta och dra 
slutsatser etc. 

En simulator, vilket beskrivs mer utförligt i nästa avsnitt, är en anläggning där en 
användare, operatör, interagerar med modellen på ett reatidsliknande sätt, för att ge 
skapa en illusion av att man egentligen interagerar med det verkliga systemet. Syftet är 
oftast att utbilda och träna operatörer eller att testa och utvärdera styrsystem, 
operatörsgränssnitt etc. 
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3. Simulatorer och dess användningsområden 

3.1 Vad är en simulator? 
 
En simulator definieras här som ett simulerat system med vilket en användare (operatör) 
under exekveringen kan interagera på ett verklighetstroget sätt och oftast i realtid. 
Simulatorer används främst för att låta operatörer träna handhavandet av processen i en 
fullständigt kontrollerad miljö och utan att man behöver ta sådana hänsyn som skulle 
vara nödvändiga om träningen skett mot den verkliga processen. Man försöker oftast att 
skapa en verklighetstrogen miljö genom att bygga ett gränssnitt mellan operatören och 
processen som gör att miljön känns verklighetsnära. Oftast måste man också kunna 
styra och övervaka träningsprocessen genom att t ex en försöksledare genererar 
scenarier, styr förutsättningarna för de simulerade förloppen samt övervakar och 
utvärderar genomförandet. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. Principen för en simulatoranläggning. 
 

De primära syftena med simulatorer är förutom de redan nämnda att på olika sätt testa 
och utvärdera hela eller delar av, i vid mening, tekniska system, och då system vilka 
karakteriseras av att människan är en central aktör i den process i vilket systemet och 
dess funktionalitet ingår.  
 

3.2 Visual Interactive Modeling 
I den engelskspråkiga litteraturen används ofta begreppet ”Visual Interactive Modeling” 
(VIM) som ett samlingsnamn för de tekniker inom simuleringsområdet vilka utnyttjar 
den moderna datorgrafiken. Andra namn som också används är ”visual interactive 
problem solving” och ”visual interactive simulation”.  
   Vad som framförallt kännetecknar ett VIM-system är att användaren via ett grafiskt 
användargränssnitt kan påverka och styra den aktuella simulerade processen och också 
kan se resultatet av denna påverkan. VIM kan representera såväl statiska som 
dynamiska system. För dynamiska system visas det simulerade systemets förändringar 
över tiden med hjälp av olika slags animationer. Ett av de mest aktuella områdena inom 
dynamisk VIM är visuell simulering, som är en mycket viktig teknik inom 
beslutsstödsområdet eftersom simulering är en central och etablerad teknik för 
beslutsstödssystem. 
   ”Visual Interactive Simulation” (VIS) är en beslutssimulering i vilken slutanvändaren 
följer den simulerade processen via animerad grafisk visning och kan interagera med 
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denna och därmed prova olika beslutsstrategier. En fördel med ett VIS-system som 
speciellt nämns är att användningen av det möjliggör för ”beslutsfattaren” (användaren) 
att skaffa kunskaper om sina egna subjektiva värderingar. En annan fördel är att använ-
daren också kan delta och bidraga med sina verksamhetskunskaper i validerings-
processen. Därmed skapas också förtroende för en fortsatt användning av systemet. 

Simulatorer faller, enligt den definition som tidigare givits här (se föregående 
avsnitt), under det här beskrivna VIM-området. Mer precist kan simulatorer också sägas 
vara VIS-system enligt vad som beskrivits ovan.  
 

3.3 Simulatorerfarenheter från andra tillämpningsområden 
Simulatorer har sedan länge används inom många olika tillämpningsområden för olika 
syften. Vi avser inte att här göra någon fullständig översikt över sådana tillämpningar, 
utan enbart att ge några exempel på användningar. Följande punkter illustrerar några 
sådana exempel. 

 
Processindustrin 
Inom olika slags processindustrier är användningen av simulatorer en rutinmässig metod 
för att utbilda och träna operatörerna och arbetslagen. Exempel är kärnkraftindustrin, 
elkraftdistribution, pappersindustrin, petrokemisk industri, reningsverk etc.  

Det finns ofta två olika syften med simulatorerna. Dels används de för att utbilda och 
träna nya operatörer i att förstå processen, hur systemet ska hanteras o s v, dels för att 
fortlöpande träna olika slags scenarier för att göra erfarna operatörer bättre förberedda 
på att hantera olika slags störningar, nödsituationer etc. Skälet till det senare är att de 
situationer som det är viktigast att kunna hantera, d v s svåra störningar som kan få 
allvarliga konsekvenser, normalt förekommer mycket sällan. En operatör kanske aldrig 
kommer att hamna i en sådan situation, t ex att ett kärnkraftverk är på väg mot ett 
kritiskt tillstånd, men man måste ändå vara mycket väl förberedd på vad som kan hända 
och hur man då med mycket kort varsel ska agera. För sådana syften är simulatorer ett 
nödvändigt redskap. 
 
Flygtrafikområdet 
Inom flyget har simulatorer utvecklats och använts under lång tid. Det var troligen t o m 
så att det var inom flyget som simulatortekniken först utvecklades. Syftet var att kunna 
träna piloter att flyga under såväl normala som störda förhållanden. Simulatorerna 
består i allmänhet av en helt verklig cockpit kopplad till en simuleringsmodell som 
beskriver alla relevanta aspekter på hur ett verkligt flygplan uppför sig, t ex alla de 
ekvationer som beräknar aerodynamiken och flygplansrörelser som funktion av pilotens 
styråtgärder.  

Modellen ger sedan feedback på skeendet dels genom indikeringar på alla instrument 
i cockpiten, dels genom en oftast mycket avancerad och naturtrogen grafisk presentation 
på skärmar framför piloten. Ett vanligt sätt är att videoprojektorer som visar dator-
genererad realtidsgrafik är placerade på cockpitens tak och projicerar bilderna på 180 
graders konkava speglar utanför vindrutan. Simulatorns cockpit är i allmänhet upphängd 
i en hydraulisk vagga som genererar rörelser vilka ger piloten en realistisk känsla av 
rörelser, accelerationer etc. En försöksledaranläggning i anslutning till simulatorn kan 
generera scenarier, plötsliga förändringar i förutsättningarna, tekniska fel etc., samt 
registrera och utvärdera pilotens prestationer. 

Inom civilt flyg är det idag rutin att träna alla piloter och hela besättningar i 
simulatoranläggningar. Innan en pilot får flyga en ny flygplanstyp måste man genomgå 
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ett fördefinierat träningsschema. Varje halvår måste man dessutom genomgå ett nytt 
träningspass för att öva t ex sådana situationer som normalt sällan uppkommer. 

Det är oftast inte bara piloten som tränar själva flygandet, utan det blir allt mer 
vanligt att hela besättningarna tränar tillsammans. Anledningen till detta är 
erfarenheterna att det ofta inte är tekniska problem eller pilotens felagerande som är 
kritiskt i incidenter och olyckor, utan snarare brister i hur samverkan mellan de olika 
inblandade parterna fungerar. Man har utvecklat begreppet Crew Resource Management 
för detta synsätt att flygplanet inte bara styrs av en pilot utan framförs av ett team i 
samverkan. Även samverkan med flygtrafikledningen är en viktig del av detta. 

Vid SAS Flight Academy på Arlanda finns en av världens största flygsimulator-
anläggningar. Många av världens flygbolag genomför här sina träningspass. 
Anläggningen består av ett 20-tal olika fullskalesimulatorer av olika flygplanstyper där 
hela team kan tränas under kompletta flyguppdrag. Varje sådan anläggning betingar 
investeringskostnader på 50-100 Mkr. 

Inom flygtrafikledning finns motsvarande anläggningar för utbildning och träning. 
 
Vägtrafikområdet 
Inom vägtrafikområdet finns simulatorer utvecklade för olika syften. En del enklare 
simulatorer används för att träna nybörjare i att köra bil. Mer avancerade simulatorer 
används i forsknings- och utvecklingssyfte.  

Ett exempel på det senare är VTIs trafiksimulatoranläggning i Linköping. Här kan 
man på ett mycket realistiskt sätt låta försökspersoner köra bil under varierande omstän-
digheter. En helt rörlig förarhytt ger en verklig känsla av rörelser, vibrationer, accele-
ration och inbromsning. Avancerad grafik ger en naturtrogen bild av omgivning, annan 
trafik etc. Simulatorns modelldel beräknar bilens rörelser och beteenden som funktion 
av förarens åtgärder, vägbanans beskaffenhet, väder, annan trafik etc. En försöksledare 
kan generera scenarier samt interaktivt ingripa och generera plötsliga störningar av olika 
slag. 

En sådan simulatoranläggning kan användas för olika forskningssyften, t ex att 
studera hur förare beter sig under olika situationer, hur man genom olika åtgärder kan 
förbättra prestationerna, hur bilens och vägens egenskaper påverkar olycksförlopp etc. 
 
Sjöfarten 
Inom sjöfarten finns flera olika slags simulatorer som till stora delar påminner om vad 
som finns inom flyget.  

Mindre avancerade anläggningar för att stödja forskning och design av instrument, 
styralgoritmer för joystick-system etc finns vid forsknings- och utvecklingsföretag samt 
vid rederier (SSPA Maritime Consulting i Göteborg, Stena Line m fl). Ibland används 
dessa också för enklare träning av kaptener och styrmän. En viktig sak i dessa 
simulatorer är att de modeller som beskriver fartygets dynamik är av hög kvalitet, så att 
fartygets rörelser, beteende i olika slags sjö, respons på styråtgärder etc. känns riktig för 
besättningen. 

Mer avancerade anläggningar där hela bryggor byggs upp, med kraftfull grafik i 360 
grader, finns för träning av hela besättningar. Här kan man generera färder längs 
farleder, olika slags störningar osv. Exempel på sådana anläggningar finns bland annat 
vid landets sjöfartshögskolor (Göteborg och Kalmar) och i Danmark vid DMI (Dansk 
Maritim Institut). 

Liksom inom flyget går man idag mycket mot att träna hela besättningar i samverkan, 
samspelet med omgivande trafik etc. för att få så realistiska situationer som möjligt och 
där den viktiga samverkan mellan olika besättningsmedlemmar kan tränas. 



T9. Simulatorsystem inom tågtrafikstyrning, en kunskapsdokumentation 18

 
Järnvägsområdet 
Inom järnvägsområdet finns simulatorer av olika slag för olika syften.  

En typ är loksimulatorer, för utbildning och träning av lokförare. Sådana simulatorer 
liknar i stort de simulatorer som finns inom vägtrafikområdet. Syftet är dels att utbilda 
lokförare i att köra tåg och dels att genom att generera scenarier längs en viss 
bansträckning ge lokförarna en grundläggande linjekännedom. Idag finns inga mer 
avancerade sådana lokförarsimulatorer i Sverige, förutom en äldre anläggning i Mjölby. 

En annan typ är simulatorer för trafikledning. Idag finns sådana kopplade till de olika 
trafikledningssystem som är installerade vid trafikledningscentralerna. Dessa 
simulatorer är huvudsakligen avsedda att användas för att utbilda och träna nya 
operatörer (trafikledare) i hur styrsystemet tekniskt hanteras, d v s att förstå systemets 
funktioner, användargränssnittet, kommandogivningen etc. Några egentliga simulatorer 
i den mening som FTTS, CATD och TopSim-projekten försöker utveckla finns idag inte 
i Sverige och är heller inte vanliga internationellt. 

Det kan också konstateras att de simulatorer som finns kopplade till de olika 
trafikledningscentralernas system inte är lika varandra. De har utvecklats specifikt för 
just det styrsystem de ingår som en del av och har därför delvis olika funktionalitet, 
olika användargränssnitt och teknisk konstruktion. De innehåller oftast enklare 
funktioner för att generera tågtrafik enligt definierade tidtabeller, men bara rudimentära 
funktioner för att generera mer avancerade scenarier, återskapa historiska förlopp etc. 
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4. Simulatorer för tågtrafikstyrning 
 

4.1 Olika slags tillämpningsområden och syften 
Simulatorer används, och har en potential att användas, av olika skäl inom tågtrafik-
området. Vi har här valt att beskriva de användningsområden som är aktuella för syften 
som rör trafikledning i form av några scenarier. Därefter ska vi kortfattat beskriva vad 
de olika huvudsakliga tillämpningarna innebär. Några viktigare tillämpningsområden är: 
 
Utbildning och träning av trafikledningspersonal 
Övning av arbete i normala och störda trafiksituationer. Syftet är att utbilda nya opera-
törer, fortbildning samt träning av hantering av olika kritiska förlopp. 
 
Test av nya användargränssnitt för trafikledningspersonal 
Utveckling av framtida gränssnittsprototyper kommer att ske på ett iterativt sätt. Analys, 
design, konstruktion och utvärdering upprepas tills man kunnat utvärdera ett förslag. 
Tester måste kunna ske i en experimentell miljö, där vana operatörer kan testa 
styrsystem och gränssnitt under realistiska förhållanden. En flexibel simulator med bra 
gränsyta mot presentationsdelen är en förutsättning för detta. 
 
Test av nya beslutsstöd för tågtrafikstyrning 
Detta syfte liknar det ovanstående, men man vill dessutom kunna implementera olika 
slags automatik och beslutsstöd. Härigenom kan man dels utvärdera nyttan av besluts-
stödsprototyperna dels utveckla operatörernas gränssnitt mot beslutsstöden. 
 
Simuleringsbaserade beslutsstöd 
En speciell form av beslutsstöd för trafikledning kan utvecklas baserat på en 
simuleringsmodell av trafiksystemet. 
 
Utvärdering av alternativa strategier för tågtrafikstyrning 
Utvärdering av hur man hanterat olika inträffade eller hypotetiska förlopp. Tester av att 
lösa upp olika slags komplexa situationer som man upplevt. Jämförelser och utvärdering 
av alternativa strategier. 
 
Kravspecifikation och utvärdering av styrsystem 
De flesta av dagens system för tågtrafikledning innehåller någon mer eller mindre ut-
vecklad simuleringsdel. Huvudsakligen används dessa för att träna operatörerna i 
hanteringen av systemet, kommandogivningen etc. Man skulle kunna ange generella 
krav för snittet mellan ett styrsystem och en simulator. Därigenom skulle man kunna 
koppla en mer utvecklad, generell simulatoranläggning till alla olika styrsystem. Detta 
skulle också innebära en möjlighet att kunna utvärdera skillnader mellan olika system 
för trafikledning. 
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4.2 Utbildning och träning 
Det finns flera olika behov av effektiva simulatoranläggningar inom Banverkets och 
Tågtrafikledningens intresseområden. Detta kommer att utvecklas mer i rapport C9. 
Kravbeskrivning för utbildnings- och träningssimulator från CATD-projektet. Exempel 
på sådana är: 
 
Utbildning av ny trafikledningspersonal 
Genom att skapa en simulatoranläggning kan man på ett effektivare sätt utbilda ny 
personal. Idag går de nya trafikledarna m fl ”bredvid” under en längre tidsperiod. Denna 
typ av praktik på arbetsplatsen är givetvis ett mycket viktigt inslag i utbildningen, men 
skulle på ett bra sätt kunna reduceras och kompletteras med utbildning och träning i en 
simulator. Speciellt skulle man kunna träna på viktiga scenarier, situationer som sällan 
uppkommer i praktiken etc. En simulator för detta syfte måste innehålla väl förberedda 
scenarier, stödsystem för försöksledning, handledning och utvärdering. 
 
Återkommande träning 
Precis som i fallet med flygsimulatorer borde det kunna tillföra en hel del till trafik-
ledarnas kompetensutveckling om de får möjligheten att träna regelbundet på olika slags 
scenarier. Det kan dels handla om att lära sig att effektivt utnyttja nya systemfunktioner 
eller att få kunskap om förändringar i infrastrukturen, men också att kunna träna på 
sådana situationer som sällan förekommer. Man kan utveckla ett bibliotek av viktiga 
scenarier som ett underlag för sådan träning. Genom träningsprogram skapar man inte 
bara en högre kompetens hos personalen, utan vetskapen om att man behärskar 
komplexa och besvärliga situationer bidrar till att man är bättre mentalt förberedd när 
det väl händer och då kommer att uppleva mindre stress. 
 
Utvärdering och utveckling av effektiva styrstrategier 
Under denna rubrik kan man tänka sig en rad viktiga tillämpningsområden. Man skulle 
kunna ge en möjlighet att utvärdera hur man hanterat olika komplexa trafiksituationer 
som uppstått. Detta skulle kunna ske genom att man kan spara en loggning av ett 
tidigare skede, spela upp detta fram till önskad tidpunkt och där stoppa uppspelningen 
av det historiska skedet. Därefter skulle man kunna testa alternativa sätt att reda ut den 
uppkomna situationen. Intervjuer med trafikledningspersonal har visat att man 
resonerar, både enskilt och i grupp, om hur man idag gör och hur skulle kunna agera för 
att effektivt och säkert reda ut krångliga störningar i trafikprocesserna. Genom att prova, 
och med hjälp av simulatorn utvärdera, de olika alternativ som man ser som möjliga 
skulle man dels höja kompetensen och kunskapen om trafikprocessernas beteende, dels 
kunna skapa ett ”erfarenhetsbibliotek” av lämpliga lösningar på störda trafiksituationer. 
Man skulle också kunna testa egna idéer om hur man effektivt skulle kunna hantera 
andra situationer, som man själv skulle kunna generera i form av trafikscenarier. 
 
Tester och utvärdering av nya styrsystem  
När ett nytt styrsystem för en trafikledningscentral upphandlas idag, så ingår alltid en 
simulator i kravspecifikationen. Denna simulator har ofta ganska förenklade modeller i 
sig och är endast avsedd som träningssimulator för hanterandet av det nya styrsystemet. 
Den uppfyller därmed inte de krav som man kan vilja ange i övrigt enligt vad som 
diskuteras i denna rapport. Om man istället definierade ett generellt snitt mellan ett 
styrsystem och en mer utvecklad simuleringsmodell av trafiksystemet skulle man kunna 
testa styrsystemet mot denna simuleringsmodell och dessutom kunna jämföra funktiona-
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litet, användargränssnitt etc. mot en standardiserad modell. Denna modell skulle då 
också kunna vara betydligt mer utvecklad och innehålla funktioner för att generera 
scenarier, försöksledning etc. 
 

 

4.3 Experimentmiljöer för forskning och utveckling 
Det är ett av TOPSim-projektets huvudsyften att skapa en experimentmiljö som möjlig-
gör ett stöd för olika forskningsprojekt att genomföra realistiska tester av nya prototyper 
och system i arbetet med att ta fram morgondagens system för effektiv trafikledning. De 
behov och krav som man kan formulera för detta syfte kan man dela upp på en mer 
generell del samt på några delar som är specifika för de olika aktuella forsknings-
områdena. 
 
Generella behov och krav 
Det grundläggande syftet är att skapa en experimentmiljö där man på ett kontrollerat 
sätt kan genomföra försök, där personer med stor erfarenhet av trafikledningsarbete kan 
prova och utvärdera nya system av olika art. Detta fordrar stor flexibilitet vad det gäller 
att utveckla och anpassa nya moduler som kan ”pluggas in” i en mer generell 
simulatormiljö. Det måste också vara relativt enkelt att förändra själva modellerna för 
de fall då de framtida situationer som man vill utreda kanske inte svarar mot de 
modeller som speglar dagens trafiksystem. Däremot är inte kraven på omfattande 
kringsystem lika viktiga som i de fall då simulatorerna ska vara rutinbetonade 
hjälpmedel t ex för utbildning och träning. I ett forskningssammanhang kan man 
acceptera att försöken läggs upp, genomförs och utvärderas på ett mindre understött vis. 
Det ska betonas att det är viktigt att de mer omfattande testerna i samband med utvärde-
ring görs av erfaren och skicklig personal, då det bara är de som har kunskaper och 
erfarenheter för att kunna bedöma riktighet och nytta av de framtagna prototyperna. 
 
Användargränssnitt 
I projektet ”framtida tågtrafikstyrning” är ett av huvudsyftena att ta fram prototyper av 
nya användargränssnitt för morgondagens tågtrafikstyrning. Arbetet bygger på 
noggranna observationer och intervjuer med trafikledningspersonal samt på iterativt 
utvecklade prototyper. De framtagna prototyperna ska på ett integrerat sätt kombinera 
en effektiv informationspresentation, som ger en tydlig överblick över den rådande 
trafiksituationen och ett underlag för bedömning och beslut om lämpliga styråtgärder, 
med ett enkelt sätt att ange planerna för hur trafiken ska styras. I detta arbete är 
möjligheterna att testa prototyper helt centralt. En experimentmiljö för detta ska göra 
det möjligt att enkelt implementera de framtagna prototyperna, genomföra tester med 
försökspersoner och utvärdera funktion och användbarhet.  

Inom projektet finns det behov av att genomföra försök av olika slag. Man behöver 
kunna göra enklare tester för att utreda prototypernas grundläggande funktion samt mer 
utförliga försöksserier där flera olika personer använder prototyperna under längre tid. 
Det behövs också utvecklade metoder för att utvärdera de erfarenheter som man får 
fram från försöken, via loggning av användningen, intervjuer och videoinspelade 
observationer. 

 
Automater  
Idag finns olika slags automater utvecklade och införda i systemet för trafikledning och 
trafikstyrning. Exempel på sådana system är de enklare automater som finns implemen-
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terade i ställverken samt mer avancerade automater som t ex TTS som finns i 
Stockholm TLCs styrsystem. Om man vill förändra funktion och användningsområde 
för nya sådana automater är det bra om dessa kan testas och utvärderas före införandet. 
Vi avser här inte de tester av algoritmernas korrekthet som naturligtvis måste 
garanteras, utan mer hur de fungerar i praktisk trafikledning och hur de upplevs av 
användarna. De modeller som simulatorerna baserar sig på måste vara så uppbyggda att 
de klarar av att implementera de olika automatfunktionerna. Ibland innebär detta att 
modellerna måste förändras, om inte de delar av modellen som påverkas är utformade 
som separata moduler. 
 
Beslutsstöd 
Inom Banverkets projekt ”Datorstödd tågledning” arbetar Peter Hellström m fl med att 
utreda förutsättningar och krav på framtida beslutsstödjande funktioner samt att ta fram 
prototyper av sådana. Här har men ett stort behov av att testa de framtagna prototyperna 
i simulerade trafiksituationer. En ytterligare komplikation här är att man visserligen kan 
genomföra preliminära tester av beslutsstödens funktion fristående från styrsystem i 
övrigt, men för mer fullständiga tester måste även beslutsstödet få ett användargränssnitt 
som ska integreras med gränssnittet för styrsystemet som helhet. Funktionen hos de 
beslutsstöd som ska testas beror av den teknik som används. Mer om de olika 
teknikerna finns redovisat i rapport C4. Systemdokumentation för beslutsstöd, DSS från 
CATD-projektet. 
 
Simuleringsbaserade beslutsstöd 
En metod för att skapa beslutsstöd är att basera dessa på simuleringsmodeller av det 
tågtrafiksystem som man ska övervaka, planera och styra. Grundtanken är att man 
genom att generera en simulering från en existerande trafiksituation, vid en viss 
tidpunkt, kan utvärdera (göra en prognos för) hur trafikprocessen kommer att utvecklas 
under en angiven tidsperiod. Man ska också kunna föreslå några planerade åtgärder, t ex 
nya tågmöten, för att genom simuleringen kunna få effekterna av dessa åtgärder 
utvärderade. 

En rad förutsättningar måste vara uppfyllda för att ett sådant beslutsstöd ska kunna 
utvecklas, integreras i trafikledarnas arbetsmiljö samt bli ett effektivt hjälpmedel. 
Givetvis måste den modell som simuleringen baseras på vara nog bra för att de beräk-
nade prognoserna ska vara tillförlitliga. Simuleringarna måste också kunna genereras på 
ett snabbt och enkelt sätt. Om det handlar om att trafikledaren ska föreslå några lämp-
liga styråtgärder som man vill utvärdera, så måste dessa åtgärder kunna specificeras på 
ett nog enkelt sätt. Själva genomförandet av simuleringen, exekveringen, och presenta-
tionen av resultatet måste också göras så att trafikledaren snabbt kan tillgodogöra sig 
utfallet på ett för honom effektivt sätt. Tiden som detta tar måste också vara acceptabel i 
relation till tidsförloppen i den styrda trafikprocessen. 

Om syftet är ännu mer avancerat, och kanske handlar om att utvärdera en serie alter-
nativa styråtgärder för att därefter kunna välja ut den optimala planen, blir problemen 
ännu större. Trafikledarnas användargränssnitt måste utformas så att man enkelt kan 
hantera själva beslutsstödet, enligt ovan, men också så att man inte blandar ihop det 
verkliga systemet och dess utveckling med det simulerade systemet och den genererade 
simuleringen. 
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5. Kort översikt av tidigare forskning och utveckling 
 
Merparten av de moderna tågstyrningssystemen innehåller någon mer eller mindre ut-
vecklad simulerings- eller simulatordel. De är huvudsakligen tänkta att användas för att 
träna operatörerna i hanteringen av just det specifika systemet. Oftast är dessa 
simulatorer utrustade med endast mycket rudimentära funktioner för själva 
tågkörningen, vilket gör dem mindre användbara för andra ändamål. De finns också 
väldigt sparsamt beskrivna i litteraturen vilket framgår av nedanstående översikt.  

Överhuvudtaget finns inte mycket skrivet om användning och uppbyggnad olika 
tågstyrningssimulatorer. Det bör dock här påpekas att det kanske endast är en mindre 
del av de existerande anläggningarna som är omskrivna i allmänt tillgängliga skrifter. I 
det följande presenteras kortfattat en summering av vad som står att finna i den 
existerande litteraturen för närvarande. 
  
Realtidssimulator - Londons Central Line 

En realtidssimulator för operatörsträning och utveckling av styrstrategier för centrali-
serad trafikledning på Londons Central Line beskrivs av [Adams,1998]. Londons 
Central Line har 49 stationer och omfattar ca 55 kilometer. Den har under 1990-talets 
senare hälft erhållit en ny, modern signalanläggning samtidigt som nya tåg och 
Automatic Train Operation (ATO) har introducerats. Linjen, som tidigare inte hade en 
centraliserad trafikledning, har också utrustats med ett nytt manöversystem. En 
nyckelprodukt i leveransen av dessa signalsystem har varit en realtids-simulator. Syftet 
med denna är primärt att den skall användas för operatörsträning. Den har dock också 
visat sig användbar i samband med att manöversystemet togs i drift och då speciellt för 
att testa olika styrstrategier.  

Den aktuella simulatorn är fysiskt en avbild (s k ikonisk modell) av det aktuella 
manöversystemet och omfattar samma komponenter som det, men med tillägg av en 
ställverks- och körsimulator (IMS). IMS är försett med ett operatörsgränssnitt via vilket 
alla delar av simuleringen kan styras av övningsledaren.  

Simulatorn kan lagra ett antal olika scenarion, tidtabellen kan dynamiskt ändras, den 
simulerade tiden kan styras relativt verklig tid, enskilda tåg kan fritt associeras med 
önskad  typ av tåg etc. 

Man kan välja att simulera styrningen av tågrörelserna på ett av tre olika sätt. De 
olika ”körsätten” är 1. ATO, som innebär att tågen är automatiskt styrda och inte bryter 
mot några regler; 2. ”Simulerad manuell”, som finns i olika varianter; 3. ”Helt  
manuell”, som endast tillåter körning av ett tåg som då styrs av övningsledaren via en 
interaktiv panel. 

Inom ramen för dessa kan man sedan begränsa sth för ett visst tåg, hålla ett tåg vid en 
grön signal, variera tågs bromsegenskaper etc. Även fel på olika signalsystem-
komponenter kan simuleras.  

Denna simulator har spelat en nyckelroll i utvecklandet av nya styrstrategier. Den har 
också med framgång använts för operatörsträning, vid bedömning och licensiering av 
nya operatörer och i utbildning av förare. 
 
TCSim - Deutsche Bahn 

Deutsche Bahn (DB) har utvecklat ett simuleringssystem ”Train Control Simulator” 
(TCSim) som innefattar både en tågstyrningssimulator och en fordonssimulator, vilka 
kan användas såväl separat som tillsammans, se [Ostermeyer et al, 1999]. Med hjälp av 
editorer för fordon, rutter, tidtabell och tågstyrningskomponenter kan olika typer av 
simuleringsscenarier definieras för tågstyrningssimulatorn.  Detta i kombination med 
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den modulära uppbyggnaden av simulatorn gör att i princip alla slags tågstyrnings-
system kan simuleras och jämföras med varandra. Genom att ge olika felvärden och 
tolerenser för olika tåg- och styrparametrar kan ett enskilt tågstyrningssystems 
flexibilitet och användbarhet också testas med hänsyn till olika störningar. Olika 
grafiska och statistiska rutiner finns också tillgängliga för att utvärdera och presentera 
resultaten från simuleringarna.  

Den ingående fordonssimulatorn är i stort sett identisk med DB fordonssimulator 
SAT, som sedan länge varit idrift. När båda simulatorerna används tillsammans, integre-
ras fordonssimulatorn i tågstyrningssimulatorn och uppträder i denna på precis samma 
sätt som de övriga simulerade tågen. D v s den ”förare” som styr fordonssimulatorn 
upplever det som om han/hon körde ett verkligt tåg som interagerar med andra tåg under 
överinseende de operatörerna av det aktuella signalsystemet. Den stora fördelen med att 
ha integrerat fordonssimulatorn i tågstyrningssimulatorn är att olika gränsnitt i förar-
panelen kan utvärderas samtidigt som motsvarande signalsystem testas och utvärderas. 
 
Kognitiva processer – Holland 

En studie av tågtrafikledarnas informationshantering och problemlösning med hjälp 
av bl a en tågstyrningssimulator har faktiskt gjorts i Holland, se [Lenior, 1993]. Det 
aktuella forskningsområdet var ”design av tekniska hjälpmedel” och det aktuella 
forskningsuppdraget var att skapa en kunskapsbas för att sedan gå vidare med design av 
olika hjälpmedel. Som grundantagande gällde att det utifrån endast observationer av 
trafikledarens arbete skulle vara extremt svårt att direkt härleda designspecifik kunskap. 
Därför valde man att kombinera en preliminär, mindre simuleringsstudie med en senare 
studie av de kognitiva processerna i trafikledarnas dagliga arbete. Tyvärr anges bara att 
en simulator som fanns tillgänglig vid den Holländska järnvägen har använts, utan 
närmare specificering av denna. Några intressanta iakttagelser som gjordes i denna 
undersökning var bl a att olika trafikledare fann olika lösningar på problemen, att det 
var svårt att t o m i efterhand bestämma vilken lösning som var den bästa, att 
trafikledarna (slentrianmässigt) jobbade mycket kortsiktigt eftersom ”ändå så mycket 
oftast inträffade den närmaste tiden efter det att ett beslut fattats som påverkade 
effekterna av beslutet”, och kanske mest intressant: De lyckades efter diskussioner få 
trafikledarna att ändra uppfattning och hålla med om att det inte var särskilt effektivt att 
arbeta på det kortsiktiga sättet. 

 
Träningssimulator – Hong Kong 

Vid Hong Kongs ”Mass Transit Railway” tränas numera trafikledarna med hjälp av 
datorbaserade träningssimulatorer. Denna utveckling förutspås fortsätta och utvidgas till 
att omfatta alltfler operativa områden, speciellt eftersom kontrollrumstekniken alltmer 
ändras från ”knapptryckningsstyrning” mot ren datorstyrning enligt [Cheung et al, 
1996]. 

Erfarenheter från inträffade incidenter och olyckor och stora investeringar i ny teknik 
påvisar ett behov av att träna den operativa delen av järnvägspersonalen på ett mer 
effektivt sätt än vad som tidigare varit fallet. Speciellt viktigt i detta sammanhang är då 
att inte bara koncentrera sig på att höja den enskildes kompetens utan att framförallt 
försöka höja ”lagkompetensen”. De introducerar därför begreppet ”Integrated Opera-
tional Training Facility” (IOTF) som en väg att nå lagträningsmålet. De analyserar 
därefter de träningsbehov som finns om detta mål skall uppnås och ger en översiktlig 
beskrivning av systemdesign och funktionalitet för en IOTF. Slutsatsen är då att 
följande sex olika moduler skall kunna integreras och tillsammans ge en fungerande 
träningssimulator: 
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• ”lok”-simulator 
• ”Stations”-simulator 
• Manöversystem-simulator 
• “Integrerande” simulator 
• ”Debriefing”-modul 
• Modul som ger tillgång till realtidsinformation 
 

Slutligen anger de att den beskrivning som de gör är en signal till industrin om att ett 
nytänkande krävs från deras sida om målen vad avser lönsamhet och säkerhet skall 
kunna uppnås. Järnvägsindustrin ligger långt efter flygindustrin när det gäller att 
introducera ny, avancerad datorbaserad simulatorteknologi. 
 
Utbildningssimulator – Burlington Northern, USA 

Ett stort järnvägsföretag i USA, Burlington Northern, har ett s k ”Technical Training 
Center” (TTC) i anslutning till ett college i Overland Park i Kansas. Se t ex [Railway 
Age, 1998] . De utbildar där i stort sett alla slags yrkeskategorier inom järnvägsområdet 
som t ex trafikledare, lokförare, signaltekniker etc. De har även vidareutbildningskurser 
för dessa yrkeskategorier. Där finns två stycken CTC-simulatorer som utnyttjas 
regelbundet i utbildningarna. 
 
Utbildningssimulator – NJTU, Kina 

Vid Northern Jiaotong University, Beijing, Kina, har bl a en trafikledningssimulator 
utvecklats, se [NJTU, 2000]. Detta system möjliggör för flera ”trafikledare” att från var 
sin terminal samtidigt – i realtid - styra den simulerade trafiken för sina respektive 
delsträckor eller stationer under överinseende av en övningsledare, som från sin 
terminal styr och kontroller själva trafikprocessen och övningen. Syftet med 
anläggningen är framförallt att ge studenterna undervisning om hur olika 
trafikledningssystem fungerar. Om det också används för utbildning av trafikledare eller 
i forskningen är oklart då någon skriftlig dokumentation av systemet ej kunnat erhållas.  
 
Tågstyrningssimulator – CORYS T.E.S.S., Frankrike 

På det franska företaget CORYS T.E.S.S. hemsida finns omnämnd en 
tågstyrningssimulator som enligt uppgift kan användas för utbildning och träning av 
trafikledare, analys av specifika trafiksituationer etc., se [CORYS, 2000] 
 
Trafikstyrningssimulator för utbildning och träning I Ütrecht, Holland 

Ett studiebeök gjordes våren 2002 vid simulatoranläggning, i Utrecht, som används 
av Railverkersleiding för utbildning av nya trafikledare. Utbildningstiden är 13 veckor. 
Simulatormiljön är mycket realistiskt uppbyggd och ger möjlighet till ett 
verklighetsliknande arbete som tågtrafikledare. 

Simulatorsystemet består i grunden av samma system som används i operativ drift, 
med bl.a. samma användargränssnitt. 

Omdöme: Intressant simulatorutbildningsupplägg som troligen förkortar den totala 
utbildningstiden för nya trafikledare.   
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6. Korta referat av Comprailkonferenserna 200 och 2002 
 

6.1 Comprail 2000 
Konferensen Comprail 2000 hölls i Bologna, Italien, under september 2000. Vid 
konferensen presenterades ett brett spektrum av arbete inom tågtrafikområdet. I detta 
avsnitt ska vi kort referera till några för TOPSim-projektet intressanta föredrag, samt 
beskriva de föredrag som projektets egna medarbetare höll. 

Redovisningen sker under ett antal rubriker. Sidhänvisningen avser sidan i boken 
Computers in Railways VII, WIT-press 2000. Uppgifterna i övrigt rör författarna, den 
organisation dessa representerar samt en kortare kommentar om innehållet. 
 

Tågtrafikstyrning  
Conflict resolution in railway traffic control by a distributed intelligence approach.  
[789] 
M. Mazzarello & R Copello, On Air, Italy 
En rapport från Marco projektet: studie av knutpunkt Milano och nät Belgien. 
 
TNV-Prepare: Analysis of Dutch railway operations based on train detection data. 
[779] 
R.M.P. Goverde & I.A. Hansen, Delft University of Technology, The Netherlands 
TNV-Prepare är ett utvecklat datorverktyg för insamling och behandling av trafikdata 
ifrån TLC/ställverk. 
  
Computer-aided train operation: CATO  
[425] 
M. Lagos, P. Hellström, P. Leander, Transrail AB and Högskolan Dalarna, Sweden 
CATO (Computer-aided train operation) är ett systemkoncept för att effektivare styra 
tågtrafik, med fokus på optimering av lokförarnas körning.  
 
Driving techniques and strategies for freight trains. 
[1065] 
P. Lukaszewicz, KTH, Sweden 
I pappret presenterar Piotr sin studie av förarmodell för godståg. 
 
Trace process supervisor training system. 
[1037] 
R. Oppenhuis, P. Rinaldi, Holland Railconsult, The Netherlands 
I pappret presenteras en framtagen tågtrafiksimulator som används vid utbildning av 
trafikledningsperson (processövervakare). 
 
Automatic conflict detection and decision support for optimal usage of railway 
infrastructure.  
[1057] 
F. Makkinga & S. Metselaar, Holland Railconsult, The Netherlands. 
I pappret presenteras ett Conflict Detection & Decision Support system (CD/DS) för 
trafikledare som provkörts i operativ drift.  
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Railway safety and the train driver information environment. 
[1047] 
L. Kecklund m. fl., Sweden 
Trainprojekt har studerat järnvägssäkerhet utifrån lokförarens arbetsmiljö och mmi-
gränssnitt. 
 
Test sites for the new Dutch rail system BB21. 
[32] 
F.H. van der Laan & R.J. Mersmann, NS-Railinfrabeheer, The Netherlands 
Holländska järnvägen håller på att utveckla ett nytt system BB21 för att förbättra: 
kapacitet,  kvalitet och interoperabilitet.  
 
Simulation test tool for validation of speed and distance on-board component of the 
European Train Control System.  
[43]  
Nathalie Cortial & Martin Krueger, Alcatel 
I  pappret beskrivs ett simuleringsverktyg för att validera hastighet – avståndsmätning 
inne i loket (del av ETCS).  
 
 Moving block and traffic management in railway applications: the EC project 
COMBINE.  
[11]  
M. Giulari, F. Pellegrini & S. Savio, Italy. 
COMBINE (Control center for a moving block signalling system) är ett EU finansierat 
projekt och är ett fortsättningsprojekt till MARCO-projektet. 
 
Multi-train simulator for regulation purposes. 
[1007] 
Fernandéz m.fl. Universitet i Madrid och DIMETRONIC Signals Madrid, Spain 
I pappret presenteras en simulator för tågtrafikstyrning.  
 

Kapacitet – trafiksimulatorer 
Multi-train simulation: verification and accuracy. 
[965] 
William A M Barter, Comreco Rail Ltd, England. 
 
Railway lines operation simulator: GifTren. 
[997] 
J.M. Mera m.fl., University Madrid, Spain. 
 
Railsys, a system to plan future railway needs. 
[249] 
J-P. Bendfelt, U. Mohr & L. Müller. IVE Hannover, Germany. 
I pappret beskrivs systemet Railsys vilket är IVE:s samtliga system för trafikplanering.  
 
Train network simulator for support of network wide planning of infrastructure and 
timetables.  
[267]  
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D. Middelkoop & M. Bouwman, Railned & Incontrol Business Engineers, The 
Netherlands. 
I pappret beskrivs trafiksimulatorn SIMONE som ska börja användas av Railned och 
NS Rezigers under år 2000.  
 
Introduction of a new high speed line in a high density traffic area: a simulation 
exercise. 
[211]  
G. Astengo m.fl., Sciro & Italferr Italy 
 

Kapacitetsanalyser 
Punctuality model for railways. 
[853] 
A.H. Kaas, ScanRail Consult, Denmark. 
 
CAPRES networik capacity assessment for Swiss North-South rail freight traffic.  
[221]  
L. Lucchini, R. Rivier, D. Emery. Institute Transport Planning Lausanne, Switzerland. 
 
Rail serive on triple-track lines: proposal and benefits. 
[415] 
K. Katsuta, T. Koseki & S. Sone. University of Tokyo, Japan. 
I pappret utförs en kapacitetsanalys för utbyggnad ifrån 2-spår till 3-spår eller 4-spår. 

 

Operationsanalys 
Use of Operations Research to facilitate and improve railway planning. 
[231] 
R.M. Lentink, M.A. Odijk, R. Freling & J.S. de Wit, ORTEC Consultants bv, The 
Netherlands. 
DONS optimerar tågplaner utifrån dels turtäthet och anslutning mellan tåg (intäkter) 
och dels personalplanering (kostnader). 
 
PETER, a performance evaluator for railway timetables. 
[405] 
G. Soto y Koelemeijer, A.R. Iounoussov, R.M.P. Goverde, R.J. van Egmond, Delft 
University, The Netherlands. 
PETER är ett datorverktyg för att med en matematisk modell beräkna nyckeltal på en 
tågplan importerad ifrån DONS. 
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6.2 Comprail 2002 
Konferensen Comprail 2002 hölls på Limnos, Grekland, under juni 2002. Vid 
konferensen presenterades några intressanta projekt inom tågtrafikområdet. I detta 
avsnitt ska vi kort referera några för oss intressanta föredrag, samt beskriva de föredrag 
som vi själva höll. 

Redovisningen sker under ett antal rubriker. Sidhänvisningen avser sidan i boken 
Computers in Railways VIII, WIT-press 2002. Uppgifterna i övrigt rör författarna, den 
organisation dessa representerar samt en kortare kommentar om innehållet. 

Tågtrafikstyrning  
New control strategies and user interfaces for train traffic control 
[CD] 
B.Sandblad, A.W.Andersson, J.Byström, A.Kauppi, Human-Computer Interaction, 
Dept. of Information Technology, Uppsala University and The Swedish National Rail 
Administration, Sweden  
Nya styrprinciper och användargränssnitt för tågtrafikstyrning beskrivs. Dessa 
möjliggör för tågklarerare att planera trafikflödet och bidrar till att öka 
situationsmedvetenheten. 
 
An integrated tool for stepwise construction of timetables, through simulation, and 
subsequent use in traffic control systems  
[937] 
F.Grönberg, I Frisén Bohlin, R Andersson, & P.Lindström 
TTS/SIMON:  Beskrivning av och nyttan med Ångpanneföreningens tågtrafiksimulator  
 
Traffic management in moving block railway systems and the results of the EU project 
COMBINE 
[953] 
M. Giannettoni & S. Savio  
 
COMBINE a decision support system for real-time train traffic control 
[1003] 
D. de Vries  
I papperet talas om nyttan och behovet av avancerade system för att hantera 
tågtrafikstyrning i realtid.   
 
OPTIRAILS: A rail traffic management system to optimize European traffic 
[963] 
A. Curchod  

Kapacitet – trafiksimulatorer 
Testing the stability of the rail network. 
[995] 
D. Middlekoop, M. Bouwman Utrecht, Holland 
Att testa stabilitet, upptäcka fördelar och svagheter hos infrastruktursnätet och i 
tidtabeller med simuleringsverktyget SIMONE. 
 
Cost-effective timetable & infrastructure simulation. 
[389] 
N.G. Harris &M. Cordon.  
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Avancerade tågstyrningssystem / ETCS 
The first implementation of ERTMS/ETCS Level 1. 
[13] 
D. Rhein.  
Behandlar ERTMS/ETCS 
 

Operationsanalys 
Forecasting delays on railway sections. 
[779] 
T Huisman. Railned, Utrecht, Holland  
I papperet presenteras en begränsad modell för beskrivning av förseningsspridning. 
 
Genetic algorithm application for the solution of the optimal dispatching problem. 
[827] 
T. Lambropoulos.  
Här presenteras en algoritm som under ”vissa” förhållanden ger nära optimala 
lösningar. 

Tågpositionering 
GPS-based train positioning in belgian railway 
[1043] 
J.Winter Bombardier, Germany 
OPTIVIA: GPS positionerings system för tåg. Återkoppling av positioneringsdata till 
trafikledning etc. sker via GSM antingen via SMS meddelanden eller länkad 
uppkoppling.  
 
The IRIS project. 
[1032] 
G. Di Mambro Italian state railway 
Papperet rör tågpositionering mha GPS och GSM.   

Beslutsstöd 
Decision support in the train dispatching process 
[1085] 
T. Kvist, P. Hellström, B. Sandblad & J. Byström Human-Computer Interaction, Dept. 
of Information Technology, Uppsala University and The Swedish National Rail 
Administration, Sweden  
Beslutstödssystem med människa-dator-interaktionsfokus för  tågtrafikstyrning i realtid.  
 
Driving describing parameters, energy consumption and running time: Results and 
conclusions from measurements and simulations. 
[1129] 
P. Lukaszewitcz KTH, Sverige 
Rapporten handlar om energioptimerad tågföring. Faktiska mätningar och 
simuleringar. (Simulering med TTS/SIMON.)  
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6.3 Egna presentationer 
 
Från FTTS, CATD och TopSim-projektet presenterades följande arbeten vid Comprail 
2000:  

 
A train traffic operation and planning simulator 

 
Bengt Sandblad, Arne Andersson, Karl-Einar Jonsson, Peter Hellström, Per Lindström, 

Johnny Rudolf, Joakim Storck, Magnus Wahlborg 
 

In the future we will face increasing demands concerning high efficiency in planning 
and operation of train traffic systems. Present methods for planning and control of 
traffic operation can normally not support optimality and are not sufficient development 
of new control and decision support systems. The objective of the project has been, 
firstly, to develop a new simulator system which can contribute to improved methods 
for train traffic planning and operation and, secondly, to create an experimental 
environment for development of new control support systems.  

The new simulator system is based on a previously developed simulation kernel, 
SIMON, which has been used by the Swedish National Rail Administration for off line 
planning experiments. The SIMON system has now been redesigned into an interactive, 
real-time simulator where external control and presentation systems can be connected 
via a communication module.  

The simulator system is being used for different purposes, and the experiences from 
this will be presented. Some of the most important experimental scenarios are to: 
• perform experiment with new user interfaces for train traffic control operators. 

We have designed new types of user interfaces which efficiently integrates 
complex and dynamic information sets. Through simulator experiments the 
usefulness of the interfaces can be tested and evaluated. 

• test the usefulness of decision support systems for train dispatchers. This includes 
experiments with automatic control systems and decision support containing 
algorithms for optimisation of dispatching actions. 

• provide a simulator environment for education and training of traffic operators. 
Here new dispatchers can be trained and experienced dispatcher can be tested in 
simulated critical traffic situations. 

• evaluate alternative strategies for solving conflicts in train traffic control. This 
include tests of alternative strategies in today’s traffic systems, but also 
completely new high level control organisations that must be completely 
evaluated in a simulated environment before being implemented in the real 
infrastructure. 
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New operator user interfaces for train traffic control 
 

Bengt Sandblad, Arne W. Andersson and Karl-Einar Jonsson 
 
We have earlier published research results concerning the design of operator’s user 
interfaces to a new generation of traffic control systems. The main objectives of the 
previous as well as the present design activities have been to integrate all decision 
relevant information into one complete interface, to focus on the efficient presentation 
of decision relevant information sets, especially concerning dynamic information, and to 
utilise existing knowledge and experiences in human-machine interaction in the design 
process.  
The most important of the human-machine aspects considered are to: 
design for professional users, i.e. to support the experienced user in an optimal way 
rather then the novice, 
allow the operators to be continuously "in control" of the situation, i.e. to be able to 
“perceive” the dynamic development of the traffic process,   
allow automated handling of the control system, by supporting easy orientation and 
navigation and by reducing unnecessary cognitive work-load. 
 
In the present research work we have focused on the presentation of more intensive 
traffic situations and multi-track systems. All control and decision relevant information 
sets are presented simultaneously. The base of the interface consist of the traffic graph 
and the representation of the track structure. On top of this the present dynamic traffic 
situation is presented in continuous time. Supporting information consist of e.g. more 
complete train information and important dynamic information such as e.g. timeliness 
and delays, deviations from planned behaviour etc. Special emphasis has been devoted 
to the simultaneous presentation of traffic on parallel track sections. 
Other important aspects that have been addressed are the degree of automation in the 
dispatching procedures and how different types of decision support can be integrated in 
the user interfaces. 
The developed prototypes are now being tested and evaluated in a real-time simulator 
environment, where experienced operators can participate in the development process. 
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Från FTTS, CATD och TopSim-projektet presenterades följande arbeten vid Comprail 
2002:  

 
 

New control strategies and user interfaces 
for train traffic control 
 
Bengt Sandblad1 (Bengt.Sandblad@hci.uu.se) 
Arne W Andersson1 (Arne.Andersson@hci.uu.se) 
Jan Byström2 (Jan.Bystrom@Banverket.se) 
Arvid Kauppi1 (Arvid.Kauppi@hci.uu.se) 
 
1Human-Computer Interaction, Dept. of Information Technology, Uppsala University, Sweden  
2Swedish National Rail Administration, Borlänge, Sweden  
 

Abstract 
The developing situation with higher speed, more frequent traffic, and many competing train 
traffic operators, requires new principles and technical solutions for more efficient train traffic 
control. Control actions are today often mainly focused on controlling the technical parts of 
the infrastructure, signals etc. We have tried to shift the control paradigm from today's more 
technology oriented into a more traffic strategy oriented one. This is done by replacing the 
more traditional control tasks by real-time planning tasks. The new train traffic control tasks 
will be to continuously, in real-time, produce a functional and efficient traffic plan. Whenever 
a disturbance can be identified, this must be early detected by the planner and result in the 
specification of a new functional plan. The plan is executed, by automated systems or by 
human dispatchers. The user interfaces of the control systems must support this new planning 
paradigm. Important requirements concern e.g. cognitive load and automated cognitive 
processes cognitive work environment problems, human error performance and dynamic 
decision processes. The new interfaces are designed to integrate all decision relevant 
information into one unified interface.  

Another problem that has been addressed is the communication between the train traffic 
control centres and the train drivers. We see a need to further develop this communication, in 
order to make the train drivers more aware of the present traffic situation in the region, and at 
the same time transfer decision relevant information from the trains to the control centres.  
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Decision support in the train dispatching process 
 
Thomas Kvist2, Peter Hellström4, Bengt Sandblad1, Jan Byström3 
 

1 Dept. of Human-Computer Interaction, Uppsala University, Sweden 
2 Dalarna University, Borlänge, Sweden 
3 Banverket (Swedish National Rail Administration), Borlänge, Sweden 
4 Banverket Consulting, Borlänge, Sweden 
 
 
Abstract 
 
One key area has received special attention in Sweden and that is the role and 
working environment of the operators, e.g. the train dispatchers. It will in the 
future be important to have operators with the adequate knowledge and skills, 
working in an efficient organisation. The operators must also be supported by 
adaptable and adequately designed decision support and control systems. 
 
The emphasis in this paper is on decision support in the train traffic control 
centre. The goal is to develop and evaluate, simple, easy to use support tools. 
Support tools that must have the potential to be of practical use. In order to 
reach this goal it has been necessary to make a survey of how the dispatchers 
actually handle the process of conflict solution and re-planning. This work, as 
well as its results is presented in this paper. Furthermore is the design of the 
decision support tool to be implemented briefly described. 
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