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1. Inledning 
 
1.1. Syfte 
 
Arbetet som redovisas i denna rapport har genomförts av signalgruppen i TRAIN 
och aktiviteten har ingått i projektets etapp 3. Syftet med denna etapp har varit att 
baserat på resultat från TRAIN presentera förslag till säkerhetshöjande åtgärder.  
 
Arbetet i signalgruppen har främst berört informationsmiljön och ATC men i 
begränsad utsträckning också de organisatoriska förutsättningarna för 
trafiksäkerhetsarbetet.  
 
Signalgruppen har lämnat rekommendationer om åtgärder i fyra olika 
tidsperspektiv, i nuvarande trafikstyrningssystem, samt då man infört ETCS i 
fordons-  respektive i banutrustningen. Arbetet har varit relativt begränsat till sin 
omfattning och därför har diskussionen och förslagen i gruppen fokuserats kring 
resultaten från TRAIN-projektet och deltagarnas egna erfarenheter. 
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1.2 Resultat från TRAIN-projektet 
 
TRAIN-projektet (Trafiksäkerhet och Informationsmiljö för lokförare) har 
genomförts för att beskriva och analysera lokförarens informationsmiljö och 
arbetssituation och dess påverkan på förarbeteendet och på trafiksäkerheten. Syftet 
var att ta fram underlag och förslag till säkerhetshöjande åtgärder men också att 
bidra till att öka kunskaperna om samspelet människa-teknik-organisation. Ett 
flertal delstudier har genomförts av oberoende forskare. Resultaten från TRAIN-
projektet pekar ut flera problem av betydelse för trafiksäkerheten i tågförarsystemet 
uppdelat på följande tre områden: organisatoriska stödfunktioner och 
förutsättningar för trafiksäkerhetsarbetet, informationsmiljö och ATC samt 
arbetstider, arbetssituation och arbetsmiljö. En rad rekommendationer har tagits 
fram på samtliga områden. Resultat och rekommendationer från kartläggningsfasen 
i TRAIN-projektet har sammanställts i Kecklund (2001b). 
 
De problem som identifierats och de rekommendationerna som givits från projektet 
angående informationsmiljö och ATC är följande; 
 
Problemen kan sammanfattas med brist på relevant information och brister i hur 
informationen presenteras och uppdateras. Lokföraren måste integrera information 
från flera olika källor (t.ex. tavlor och signaler, ATC, körorder, linjebok, 
trafiksäkerhetsinstruktioner och företagsinterna dokument) vilket kan medföra 
uppmärksamhetskonflikter. Misstag och fel förekom också vid framtagning av 
tågdata och inmatning av uppgifter i ATC och det förekom problem med att signaler 
och tavlor var smutsiga och svåra att läsa av. Många förare ville att målavståndet 
skulle presenteras i förarhytten. Uppdaterad information för att planera körningen i 
en något längre tidshorisont saknades också.  Föraren bör därför få tillgång till mer 
information för uppgiften än han får idag men då måste den information som idag 
finns i olika källor integreras. Många förare upplevde att ATC-funktionen ”10-
övervakning” var ett störningsmoment i körningen, särskilt för pendeltåg. 
Sammanfattningsvis pekar ovanstående resultat på behovet av ett nytt gränssnitt för 
att presentera information i förarhytten.  
 
Många förare hade svarat fel på kunskapsfrågor om ATC och sambandet med det 
övriga signalsystemet och trafiksäkerhetsföreskrifterna. Resultaten pekar på att 
dessa kunskaper måste förbättras. 
 
 
1.3 Rekommendationer från TRAIN-projektet angående ATC och 
informationsmiljö 
 
De specifika rekommendationer som givits angående informationsmiljö och ATC är 
följande: 
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 1. Ge föraren mer information. Det är önskvärt med en ny 

informationspresentation i lokhytten. Utveckla föraruppgiften och ge mer 
information som är relevant för köruppgiften, bl.a. för planering. 

 2. Stöd förarnas naturliga arbetssätt. Utforma informationen i förarhytten så att 
spårmiljön återges i en grafisk presentation. Ny utrustning måste vara lätt att 
förstå och så utformad att förarens uppmärksamhet kan vara riktad mot 
spårmiljön. 

 3. Låt yrkesverksamma förare medverka tidigt vid utveckling av gränssnittet i 
förarhytten. 

 4. Bättre integrering av information. Reducera och integrera olika dokument. 
 5. Skilj på beräkning och exekvering av olika uppgifter. Låt datorn räkna och 

föraren granska och besluta om eventuella ändringar. 
 6. Förbättra användargränssnittet i lokhytten och trafiksäkerhetsinstruktion 

samt ge kompletterande utbildning för att förbättra förarnas förståelse av 
sambanden mellan ATC, det  övriga signalsystemet och 
trafiksäkerhetsföreskrifterna. 

 7. Utveckla kommunikationen mellan tågtrafikledning och lokförare. 
 
Övriga rekommendationer som berört signalgruppens arbete är behovet av ett 
helhetsperspektiv på säkerhet och att på ett aktivt och systematiskt sätt beakta 
användarfrågor, exempelvis genom att skapa systemgrupper för att värdera olika 
nya tekniska lösningar från användarsynpunkt. 
 
Angående en konkretisering av förslagen till säkerhetshöjande åtgärder så har 
förslag på trafiksäkerhets- och arbetsmiljöåtgärder presenterats i Kecklund (2001a). 
Vidare har en arbetsgrupp (förargruppen) bestående av förare, forskare och 
signaltekniker lämnat förslag till hur informationspresentationen i lokhytten kan 
vidareutvecklas (Olsson, m.fl., 2001 och Stjernström, m.fl., 2001).  
 
Signalteknikerna och forskarna har i viss samverkan med förarna (i 
signalgruppen), också lämnat förslag på hur signalanläggningens utformning 
bättre kan anpassas till användaren. Dessa förslag presenteras i föreliggande 
rapport.  
 
 
1.4 Arbetet i signalgruppen 
 
Arbetet har genomförts av en arbetsgrupp med Lena Kecklund, TRAIN-projektet, 
Eva Olsson, Uppsala Universitet och TRAIN-projektet liksom Örjan Jonsson och 
Ulf Svensson från Banverkets sektion Trafikstyrning och Tommy Fogelström från 
Banverkets Östra region. 
  
Arbetet har genomförts vid sex mötestillfällen.  Tre möten har genomförts 
tillsammans med den tidigare nämnda förargruppen. Medlemmarna i 
arbetsgruppen har haft i uppdrag att med utgångspunkt i resultaten från TRAIN 
sedan tänka fritt och använda sina egna erfarenheter kring olika frågeställningar. 
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Det material som använts är rapporter från TRAIN samt material från och 
diskussioner med förargruppen. Ett antal frågeställningar från Banverket 
avdelning trafikstyrning har också diskuterats tillsammans med förargruppen. 
Svaren på dessa redovisas i bilaga.  
 
 
1.5 Europeisk arbete av relevans för trafikstyrningssystemet och 
informationspresentationen för föraren 
 
Under de senaste åren har samarbetet inom EU resulterat i åtgärder och förslag för 
att skapa bättre förutsättningar för interoperabilitet. En presentation av 
konsekvenserna av detta arbete för Sverige presenteras i Banverkets förstudie 
”Trafikstyrningssystem. Utvecklingsscenario ur ett ERTMS-perspektiv”, Nilsson 
(2001).  
 
Arbetet i flera av de europeiska projekten berör trafikstyrningssystemet och 
därmed också utformningen av signalanläggningen och 
informationspresentationen för föraren. Detta material har beaktats i 
signalgruppens arbete. Det europeiska arbetet innebär omfattande förändringar i 
olika steg under längre tidsperiod där man gradvis inför ett nytt europeiskt 
tågkontrollsystem (ETCS). I signalgruppen har dessa planerade, stegvisa 
förändringar beaktats.   
 
 
1.6 Rapportens upplägg 
 
Rapporten presenterar gruppens förslag till åtgärder i fyra olika steg kopplade till 
tänkta steg i införandet av ETCS. Förslagen överlämnas på detta sätt till de 
ansvariga i respektive linjeorganisation. Indelning har baserats på hur angeläget 
det är att snabbt genomföra åtgärder liksom i vilken utsträckning ett nytt 
trafikstyrningssystem möjliggör olika åtgärder.  
 
De fyra tidsperspektiven är; 

1. I nuvarande trafikstyrningssystem, d.v.s. före ombyggnaden av fordonen 
till ETCS (European Train Control System).  

2. Under ombyggnaden till ETCS (inklusive STM), d.v.s. ombyggnad av 
fordonen med ny presentationspanel. STM (Specific Transmission 
Module) är en enhet som omvandlar nuvarande information från baliser till 
information som ETCS kan använda för övervakning. 

3. Efter ombygganden av fordon enligt ETCS (inklusive STM).  
4. När ETCS finns i både fordons- och banutrustning.  
 

Placeringen i tidsperspektiven anger den tidigast möjliga tidpunkt då åtgärden 
bedöms kunna genomföras. 
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2. Önskvärda åtgärder i olika tidsperspektiv 
 
Nedan  presenteras åtgärdsförslagen i olika tidsperspektiv. 
 
 
2.1. I  nuvarande trafikstyrningssystem, d.v.s. före ombyggnaden av 
fordonen till ETCS 
 
Nedanstående åtgärder kan man vidta i dagens trafikstyrningssystem. Det är 
önskvärt att man så fort som möjligt inleder arbete på de olika åtgärdsområdena. 
 
2.1.1 ATC-panelen 
Informationen i ATC-panelen måste synas betydligt bättre. Detta innebär att 
lysdiodernas ljusstyrka måste bli bättre. Detta är en angelägen åtgärd.  
 
2.1.2 Översyn av hastighetstavlor för hastigheter >80 km/tim 
En allmän översyn av alla hastighetstavlor >80 km/tim bör genomföras. 
Förargruppen har haft en genomgång av de olika typer av tavlor som finns och 
man påpekar bl.a. att tavlor med pilar uppåt respektive neråt får olika betydelse 
för olika fordonstyper, och att detta kan innebära att det finns dubbla budskap i en 
tavla. Förarnas genomgång av olika tavlor redovisas i Olsson, m.fl. (2001). I 
översynen bör också ingå att man analyserar om man ska ha hastighetstavlor för 
hastigheter över 80 km/h. I dessa fall kanske hastighetsinformationen i ATC är 
tillräcklig. 
 
Förarna hade också önskemål om att man generellt sett inte ska blanda 
hastighetsnivåer och regler i en informationstavla. Exempel på en sådan blandning 
kan återfinnas i uppehållstavlor. 
 
2.1.3 Kan man använda lysdioder istället för glödlampor i signalerna? 
Man bör utreda om det är möjligt att använda lysdioder i signalerna istället för 
glödlampor. Enligt uppgift utreder Banverket för närvarande lysdiodernas 
användbarhet. 
 
Det fanns ett starkt önskemål från förarna är att man vill att ljuset från signalen 
ska spridas ut istället för att koncentreras i en punkt som nu är fallet. Särskilt i 
kurvor kan det bli svårt att se signalbeskedet när det koncentreras till en viss 
punkt. Motivet till att koncentrera ljuset har varit att förbättra synbarheten på 
längre avstånd.  
 
2.1.4 Inventera de undantag från principer för utformning av 

signalanläggningen som finns idag 
För att i första hand minska kostnaderna har man ibland valt enklare lösningar när 
det gäller utformningen av signalanläggningen. Detta innebär att det finns en rad 
sådana undantag från generella konstruktionsprinciper i dagens anläggning och att 
man i praktiken i dessa fall kan ha kompromissat med kraven på användbarhet. 
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Detta kan försvåra för föraren att få en god förståelse av anläggningens funktion. 
Banverket bör därför inventera vilka undantag som finns på de olika regionerna 
och ta fram en plan för hur man ska åtgärda dem. En reduktion av antalet 
undantag kan förmodligen minska regelverkets omfattning.  
 
2.1.5 Gemensamma regler och tillämpning för signalprojektering ute på 
regionerna 
Man bör eftersträva att det finns gemensamma regler och att dessa tillämpas på ett 
likartat sätt ute på de olika regionerna. Syftet är att signalanläggningen ska 
uppträda på samma sätt mot föraren oberoende av var i landet man befinner sig. 
 
2.1.6 Åtgärda de fel som finns i ATC-programvara 
De fel som finns i dagens ATC-programvara (t.ex. från f.d. Adtranz) som medför 
många ATC-larm kan vilseleda föraren. De fel i programvaran som ger falsklarm 
och låg tillförlitlighet bör därför åtgärdas så att föraren vid verkliga fel kan lita på 
systemet och larmen.  Dessutom bör man förbättra uppföljningen av balisfel med 
syftet att öka tillförlitligheten. Men det är också önskvärt att förbättra 
inrapporteringen av balisfel från förarna. 
 
2.1.7 Beakta de internationella normer (t.ex. SS-EN 50126:1999) som anger 

hur  arbetsprocessen för signalprojektering ska bedrivas för att 
uppfylla krav på tillfölitlighet, tillgänglighet och säkerhet 

  
Kraven i dessa normer kan också bidra till att förbättra signalanläggningen från 
användarsynpunkt.  
 
2.1.8 Inventera och överväg att med signaler ersätta de stopplyktor som 

inte är ATC-övervakade 
Resultaten från TRAIN har visat att många förare inte känner till att vissa 
stopplyktor inte är ATC-övervakade. Lyktornas placering på marknivån innebär 
att de är svåra att upptäcka. Att de dessutom används relativt sällan innebär också 
att förarna inte letar efter dem på samma sätt som efter signaler. Man bör därför 
kartlägga hur omfattande användningen av sidoskyddsstopplyktor är och hur 
lyktorna har placerats. Målet är att försöka ersätta dessa med ett bättre alternativ. 
Frågan bör utredas vidare och ett alternativ kan vara att ersätta dem med  
huvuddvärgsignaler. 
 
2.1.9 Ta fram en systemkännedomskurs för olika personalgrupper 
Det är viktigt att man skapar en god förståelse hos flera personalgrupper för hur 
de olika delarna av anläggningen fungerar tillsammans. För att nå denna förståelse 
bör man därför överväga att skapa en utbildning kring hur de olika delarna av 
systemet fungerar. Det är också viktigt att till olika personalgrupper förmedla en 
gemensam bild av hur systemen fungerar. 
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2.1.10 Tillse att man har en god dokumentation över hur olika delar av 
anläggningen fungerar 
Det är viktigt att man har en god dokumentation i detta avseende, även för äldre 
anläggningar. 
 
2.1.11 Översyn av funktionen 10-övervakning och dess användning på olika 
regioner 
Det är angeläget att redan i dagsläget se över funktionen 10-övervakning eftersom 
förarna redan idag upplever stora problem med denna funktion. Man upplever 
också att den används på olika sätt på olika regioner. 
 
2.1.12 Ta fram riktlinjer för hur information ska placeras längs spåret för att 
vara bra ur användarsynpunkt  
Dessa riktlinjer ska beskriva hur mycket information man kan ge, hur tätt 
informationstavlor kan placeras samt vad man ska tänka på när man placerar ut  
information. I riktlinjerna ska beaktas förarens minneskapacitet, synbarhet (se 
t.ex. Buxton, 1999,2001) och förväxlingsrisker. Man ska också ta hänsyn till 
bakgrundsfaktorer såsom förkunskaper hos olika användargrupper.  
 
 
2.2 Under ombyggnaden till ETCS (inklusive STM), d.v.s. då man satt 
in en ny presentationspanel i fordonen 
 
Nedanstående åtgärder har bedömts kunna vidtas först när man har påbörjat en 
ombyggnad av fordonen. 
 
2.2.1 Lagring av information i ATC-datorn även efter att man fått balisfel 
Vid balisfel raderas idag den information som finns i ATC-datorn om en tillfällig 
hastighetsnedsättningar. Det är önskvärt att ha kvar information om en tillfällig 
hastighetsnedsättningen efter det att man har fått balisfel. Det är särskilt svårt för 
föraren att veta var en nedsättning tar slut om han tappar denna information och 
dessutom inte har tillräcklig linjekännedom.  
 
2.2.2 Automatisk uppdatering av information eller påminnelse till föraren 
Det är svårt för föraren att komma ihåg olika förändringar angående 
kurvöverskridande, hastigheter m.m. som han/hon själv måste mata in i ATC på 
olika platser längs banan. Dessa data presenteras idag endast i körordern. Man kan 
lägga ut baliser som påminner föraren om olika åtgärder eller som automatiskt 
uppdaterar ATC. Man kan lägga ut särskilda baliser på de platser där man ska 
ändra kurvöverskridande eller högsta tillåtna hastighet.  
 
2.2.3 Orienteringsbaliser för station 
Man kan lägga ut särskilda baliser som talar om att tåget befinner sig på en 
station. Detta innebär att man vid balisfel får 40-övervakning istället för 80-
övervakning. 
 



BANVERKET                            TRAIN  
                                                  2001-09-06                                 Sida 9 (20)  
 
 
2.2.4 Det är viktigt att avståndet till målpunkten presenteras för föraren på 

ett sätt som är lätt att förstå och tillämpa 
Avståndet till målpunkten d.v.s. avståndet till den punkt vid vilken en viss 
hastighet eller stillastående ska uppnås bör presenteras i form av en 
avståndsangivelse, gärna i meter enligt förarnas önskemål (Olsson, m.fl., 2001). 
Det är viktigt att informationen presenteras i en sådan form att föraren inte själv 
behöver omvandla denna ”i huvudet” för att kunna använda den. Att presentera 
målavståndet för föraren på ett lämpligt sätt blir möjligt först genom införandet av 
en STM-modul och en ny presentationspanel för föraren. 
 
2.2.5 Förbättra funktionen 10-övervakningen och ersätt denna med 

variabel frisläppningshastighet beroende på skyddsavståndets längd 
Genom omvandlingsenheten STM blir det möjligt att räkna ut den 
frisläppningshastighet som ska gälla. Detta bör också göra det möjligt att ha en 
högre övervakningshastighet om fordonet har bra bromsförmåga och om 
infrastrukturen tillåter detta.  
 
 
2.2.6 Förbättra funktionerna som avser hastighetsnedsättningar för breda 

och/eller tunga tåg 
De funktioner som avser hastighetsnedsättningar för tunga och/eller breda tåg, s.k. 
PT-nedsättningar måste förbättras. Funktionen bör utformas så att föraren alltid 
ska mata in data på loktåg. Om man inte har matat in något värde ska man drabbas 
av en nedsättning. 
 
2.2.7 Visa orsaken till ATC-ingrepp för föraren  
Orsaken till ett ATC-ingrepp måste visas för föraren på presentationspanelen så 
tydligt som möjligt, helst i klartext. Idag visas ingen sådan information för 
föraren. Olycks- och tillbudsutredningar under 1990-talet har visat att 
missuppfattningar angående orsaken till ett ingrepp har bidragit till händelsen. 
  
2.2.8 Anpassning av bromskurvan till accelerationen  
Tidigareläggning av bromskurvan bör vara direkt proportionell mot 
accelerationen. Detta för att man ska kunna passera repeterbalisen innan man 
kommer till bromskurvan (10-övervakningsproblematiken).  
 
2.2.9 Låt ATC-datorn utvärdera  balisinformationen tidigare  
Låt ATC-datorn utvärdera informationen i en balisgrupp tidigare jämfört med 
dagens situation. Idag utvärderas informationen av ATC-datorn först 4-9 meter 
efter sista balisen i gruppen. Om det är flera baliser i gruppen kan föraren få köra 
ganska långt innan informationen uppdateras. Förslagsvis skulle man kunna göra 
en preliminär utvärdering redan efter B-balisen. Då skulle man kunna släppa på  
10-övervakning tidigare vid en repeterförsignal som ger ”vänta kör”. 
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2.3. Efter ombyggnaden av alla fordon enligt ETCS (inklusive STM) 
 
Nedanstående åtgärder berör vad man kan göra efter att alla fordon byggts om till 
ETCS. 
 
2.3.1 Skapa möjligheter att optimera hastighetsprofilen för olika 

fordonstyper 
I detta fall skulle baliser automatiskt kunna överföra information till fordonet. 
Förarna skulle då inte behöva ändra inställning för kurvöverskridande på olika 
platser. Detta är en ganska omfattande förändring som kräver ombyggnad av 
banorna och att man måste projektera om, koda om baliser och lägga ut extra 
baliser.   
 
2.3.2 Automatisk inmatning av tågdata 
Det är önskvärt att få en automatisk inmatning av tågdata (t.ex. största tillåtna 
hastighet, tåglängd och bromsegenskaper) för tåg med olika egenskaper.  
 
2.3.3 Gör det möjligt att ordna extra tvingande ET (Extra Tvingande) -

nedsättningar som inte kan påverkas av signaler 
Dagens ET-kategori för tillfälliga hastighetsnedsättningar kan påverkas av 
signaler. Detta gör att det finns begränsningar i dess användning (när det gäller 
placering nära signaler). Med en ny signaloberoende ET-nedsättning skulle denna 
begränsning kunna undvikas. 
 
2.3.4 Förbättra lutningsinformationen till fordonen 
Ge mer noggrann information om lutningsförhållanden som gör det möjligt att 
undvika onödigt restriktiva bromskurvor. Lutningsinformation ska ges också för 
bortflyttningssträckor. 
 
2.3.5 Ge fullständig information om en nedsättning i en balisgrupp 
Vid en nedsättning ska en balisgrupp ge all information om nedsättningen till 
föraren. Man skulle då kunna undvika halvutrustade nedsättningar där föraren 
måste välja bort (”trycka bort”) information. Detta gör det enklare att anordna 
tillfälliga hastighetsnedsättningar. 
 
 
2.4. När ETCS finns i både fordons- och banutrustningen  
 
Nedanstående åtgärder är aktuella när man har infört ETCS nivå 2 eller 3. 
 
2.4.1 Införande av en planeringsyta i presentationspanelen 
I denna del kan information som ger stöd för en planering av körningen på lite 
längre sikt presenteras. Här finns möjlighet att ha linjebok, körorder och tidtabell i 
en integrerad grafisk presentation. På planeringsytan skulle man också kunna få 
information om på vilket spår man ska köra liksom annan information från 
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trafikledningen som ger stöd för att bättre kunna planera körningen. Föraren 
skulle också kunna få information om i vilken utsträckning signaler är ATC-
övervakade eller ej.  
 
2.4.2 Inför detektorer som presenterar information för föraren om tågets 

status 
Inför detektorer som känner av tågets egenskaper och presenterar denna 
information för föraren. Även identifikation av vagnar,  hur tåget är  sammansatt 
och tågets skick skulle kunna visas. Idag finns vissa detektorer i spåranläggningen 
som känner av t.ex. varmgång men denna information skickas då vidare enbart till 
tågtrafikledningen. 
 
2.4.3 Möjlighet att lägga in hastighetsreduktioner från manöverplatser i 

trafikledningscentralerna  
Det borde finnas möjlighet för tågklareraren att kunna lägga in 
hastighetsreduktioner för vissa avsnitt på banan direkt på tangentbordet. Detta 
borde göra det enklare och  säkrare att genomföra hastighetsnedsättningar. 
 
2.4.4 Möjliggör flexibel övervakning och att man kan lämna besked i realtid. 
Detta kan ske med hjälp av radioburna besked (ETCS nivå 2 och 3) 
Denna åtgärd kan lösa en del av problemen med att det idag finns motstridig 
information. Exempelvis att det idag kan förekomma att man kan se en signal med 
körbesked när ATC samtidigt visar ett restriktivt besked och man har 10-
övervakning vid start. En kontinuerlig, radiobaserad uppdatering medför också att 
man skickar ut beskeden i realtid och slipper dessa problem.  
 
2.4.5 Ombyggnad av stationerna så att tågen får plats med alla vagnarna 
En annan åtgärd innebär att man bygger om stationerna så att tågen får plats med 
alla vagnar. Med en ökad automatisering kan det då bli möjligt för en dator att 
räkna fram de optimala vägarna för tågen och trafikledaren skulle då  
huvudsakligen ingripa vid störningar.  

 
En ombyggnad av stationerna skulle även innebära att behovet av 10-övervakning 
minskar.  
 
2.4.6 Standardisera gränssnittet mellan de olika delarna av 

trafikstyrningssystemet 
Banförvaltningarna bör ställa krav på standardiserade gränssnitt mellan olika delar 
av ett trafikstyrningssystem så att man kan använda system från olika leverantörer 
tillsammans.  
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3. Hur ska man arbeta vidare för att få ett 
användarperspektiv på signalanläggningen? 
 
 
Utveckla arbetssätt för att få med användarkrav vid utveckling av nya 
system  
Man måste fortsätta att utveckla arbetssätt för att i ett tidigt skede av utveckling av 
nya tekniska hjälpmedel få med användarperspektivet. I detta avseende är det 
viktigt att både utveckla arbetssätt och kommunikationsformer. 
 
Exempelvis bör man i varje projekt ha ett arbetsmoment där man ska samråda 
med användarna. Samverkan med användarna måste dock ske på ett strukturerat 
sätt och kontinuerligt. Ett tänkt användargränssnitt måste också stämmas av på ett 
sådant sätt att användaren kan förstå hur det ska användas, t.ex. genom att 
användaren får testa en prototyp. 
En analys av användarnas behov av arbetsredskap måste ske och detta ska i sin tur 
leda fram till de krav man ska ställa på gränssnittet. I projekteringsarbetet bör 
också användaraspekter ingå. Exempelvis kan man i olika faser av projektarbetet 
kontinuerligt genomföra avstämningar mot användarnas önskemål.  
 
Det är också viktigt att se till att det finns etablerade kommunikationsforum 
mellan anläggningsförvaltare och användare både på central och regional nivå där 
man kan diskutera och värdera olika typer av lösningar.  Det finns ett behov av att 
Banverket skapar forum för att ha en kontinuerlig dialog med användarna. 
 
 
Analysera användaraspekter på olika förändringar i anläggningen 
En annan viktig fråga när man tar beslut om ändringar av till exempel tavlor och 
regler är att analysera vilka konsekvenser olika ändringar får för användarna. 
Exempelvis vilka konsekvenser en ändring får för behovet av utbildning.  
 
Dessutom kan det vara av värde att skapa systemgrupper där olika intressenter kan 
belysa och diskutera frågorna från olika perspektiv. Infrastrukturägaren har ett 
behov av en kontinuerlig dialog med de olika trafikutövarna och dessa måste ha 
resurser för att i begränsad omfattning kunna delta i dessa användardialoger.  
 
När det gäller nya anläggningar så är det viktigt att man har tydliga kriterier för 
hur och när man överlämnar en ny anläggning till användarna. Att användarna 
utbildas på en ny anläggning innan den tas i drift ska vara obligatoriskt. 
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Frågor som man måste utreda vidare om man ska  ge mer information till 
föraren 
Många av rekommendationerna i TRAIN går ut på att ge föraren mer information. 
Många frågor måste dock utredas vidare och man måste göra olika avvägningar. 
Exempel på sådana frågor är 
 

- hur ska informationen till användaren göras tillräckligt tillförlitlig?  
- hur ska man undvika en mängd falsklarm?  
- hur kan man ska kunna skilja på säkerhetsrelaterad och ej 

säkerhetsrelaterad information? 
 
 
Införande av ETCS 
Sammanfattningsvis kan man också konstatera att det finns mycket att vinna på att 
införa ETCS i Sverige, bl.a. då möjligheterna att göra förbättringar för användaren 
väsentligt ökar.  Införandet kommer sannolikt att ta lång tid och vara kostsamt. 
Därför är det troligt att vi under en ganska lång tid kommer att få nöja oss med 
dagens ATC på flertalet banor. Det är därför också angeläget att man också 
åtgärdar de största problem som finns med dagens system.  
 
Det gäller att vidta de förbättringar som är möjliga att genomföra både i dagens 
system och i ETCS-utrustade fordon redan innan ETCS kan tas i full drift. En del 
förslag till åtgärder som är viktiga att beakta har presenterats i denna rapport. 
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BILAGA 
 
LKD 2001-04-20 
 
Frågor från signalteknikerna till förarna angående anläggningens 
utformning 
 
Följande frågeställningar som inkom från BT diskuterades med förargruppen i 
TRAIN vid ett arbetsmöte den 6 april 2001. Nedan presenteras svaren. 
  
 
Blandade frågeställningar från signaleringsprincipprotokollen, RYS 
mm 
 
1. Behövs en målavståndsindikator? 
 
Ja, detta behövs helt klart anser förargruppen, se vidare rapport Olsson m.fl. 
(2001).  Denna behövs även på kort sikt. Den konkreta utformningen bör 
diskuteras, gärna inom ramen för ETCS.  
 
Angående ETCS-panelen så ansåg förargruppen att man kan sätta in panelen i 
loket och förbättra presentationen, även innan man tar den helt i drift. Detta 
underlättar inlärningen då man lär sig att hitta på panelen innan man förändrar 
funktionerna alltför mycket. Det är inte önskvärt att inte göra ändringar  vid 
alltför många tillfällen utan man bör göra huvuddelen av ändringarna vid ett och 
samma tillfälle. 
 
2. Räcker det med ett körbesked för växling, i stället för dagens tre? 
 
Nej, det räcker inte. Beskeden har olika betydelse, och man behöver den 
information som finns i dessa olika besked. Om man inte har olika besked måste 
man ändra de olika hastigheterna för växling. Snett höger kan betyda var som 
helst. Beskeden gör att man vet vad som väntar bakom signalen. När det bara 
finns ett besked så får man alltid vara på sin vakt. Man behöver all den 
information som man kan få för växling. 
 
3. Skall den yttre signaleringen ta hänsyn till lutning, så att minsta tillåtna 

avstånd mellan två signaler kan variera med lutningen? 
 
Frågan är svår att svara på och den kändes inte aktuell, men förarna undrade hur 
detta ska utformas med hänsyn taget till åt vilket håll som man kör. Vid 
genomsignalering bedömde man att detta saknade betydelse. 
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4. Kan man som förare lita på att en stopplykta ger sidoskydd? 
 
Det är sällan stopplyktan används för att ge sidoskydd. Stopplyktan är dessutom 
svår att se eftersom den är lågt placerad. Den har en svart skärm och är oftast 
släckt. Det är inte acceptabelt att en sådan viktig informationspunkt  har en så 
dålig placering och utformning. Den finns inte heller med i  ATC eller i 
linjeboken.  Förarna ansåg att man borde ta bort dessa stopplyktor och ersätta 
dem med signaler. 
 
5. Händer det att man startar på en stopplykta som släcks? 
 
Förarna berättade att man inte var så bekant med stopplyktan och att man inte 
riktigt visste hur denna hängde ihop med det övriga signalsystemet och ATC. 
Detta gällde särskilt för Östra regionen. Man ansåg att stopplyktan skulle ersättas 
med huvuddvärgsignaler, som man känner till.  
 
6. Är det acceptabelt med en huvudsignal som inte kan lämna alla på platsen 

giltiga förbesked? 
 
Detta existerar redan idag. Det var svårt att tolka vad man menade med frågan.  
 
7. Vad tycker man om S-tavlor som slutpunkt för tågväg eller som slutpunkt mot 

oförreglat område? 
 
Man ansåg att det här istället för S-tavlan borde finnas en dvärgsignaltavla. En 
vanlig  tavla är ju svårare att upptäcka. Det är viktigt att man har signaler där de 
behövs, de syns bättre än tavlor. 
 
8. Ska sidoskyddsområde, skyddssträcka respektive rörelseväg krävas hinderfria 

vid växling som signaleras med lodrätt respektive snett vänster? 
 
Vid lodrätt har man en skyddssträcka.  Man kommer att tappa en del 
växklingskapacitet om det blir krav på att  snett vänster ska var hinderfritt.  
 
9. Kan tavlan ATC-restriktion avskaffas? 
 
Ja, den kan avskaffas, Man tittar inte så mycket på den så den fyller ingen 
funktion. Man tittar ändå i ATC-panelen. Svaren från förarna var entydiga på 
denna punkt. 
 
10. Bör det finnas ett förbud mot att ha en signal och en tavla (annan än 

märktavla) på samma stolpe? 
 
Om det kan ge motstridiga besked är det svårt att hinna med och titta på 
informationen och det blir svårare att tolka den. 
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Det ska inte var för mycket information, men man måste i varje situation eller typ 
av situation överväga hur mycket information som man kan ge. Förslagsvis kan 
man ta fram en systematisk bedömningsprocedur, t.ex. i form av en checklista för 
att bedöma hur mycket information man ska ge så att man får ett lagom 
informationsinnehåll i olika situationer. 
 
11. Behövs en ”inte målpunkt-tavla” för A-bortflyttning? 
 
Nej, den behövs inte. Tavlan finns uppsatt på något ställe, men man tittar inte så 
mycket på denna tavla. Det vore bättre att ha en målpunktsindikator. 
 
12. Ska man kunna lokalfrige en växel i tågvägs skyddssträcka? 
 
Nej, om man kan lokalfrige i denna så är det ingen skyddssträcka. Det är mer 
relevant att diskutera om man ska ha skyddssträckor i dagens 
övervakningssystem.  
 
13. Ska man kunna vända linjen successivt efter tåg? 
 
Vad är syftet med detta önskemål?  Om det inte innebär någon risk så kan det  väl 
accepteras men frågan måste utredas vidare. 
 
14. Är det bra med en frisläppningshastighet som är linjärt beroende av 

skyddssträckans längd, i stället för dagens tvåstegssystem (40 km/h eller 10 
km/h)? 

 
Ja, det vore bra. Om man hade variabel frisläppningshastighet skulle man kunna 
tillgodogöra sig om ett fordon hade bättre bromsförmåga. Problemen med 10-
övervakning skulle förmodligen också försvinna. 
 
15. Hur ska villkoren se ut för att få ställa växlingsväg efter tågväg, för att 

exempelvis snabbt koppla på pendeltågsvagnar? 
 
Det blev en diskussion om vad som skulle kunna hända om tåget och växlingen 
rör sig i motsatt riktning. Summeringen blev att den ena rörelsen måste stå stilla. 
Man måste lösa ut tågvägen för att kunna växla. Fråga behöver utredas vidare. 
 
16. Ökar antalet balisfel, och i så fall hur mycket? 
 
I ett tioårsperspektiv har de minskat. I närtid (några års perspektiv) ligger de 
förmodligen på en ganska konstant nivå. 
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17. Ska hinderfrihet krävas för att låsa tågväg, eller endast för körbesked i 

börjanpunkten? 
 
För lokförare har detta inte någon större betydelse.  Frågan handlar mer om 
trafikledningens arbete.  
 
18. Ska kraven för tågvägsupplåsning öka med högre hastighet? 
 
Vilka hastigheter avser man? Frågan bör utredas vidare.  
 
19. Ska passage eller beläggning starta nedräkningen för tågvägsupplåsning? 
 
Denna fråga måste man utreda noggrant. 
 
20. Finns det problem med signalers och tavlors synbarhet beroende på snö frost o 

dyl? 
 
Ja. Det finns flera problem när det gäller tavlornas synbarhet. Se en kort 
summering nedan; 
 

1. Placeringen, tavlorna skymmer varandra 
2. I vissa fall finns lösningar med BV:s tillfälliga  påmålade tavlor och dessa 

tavlor har inte reflekterande egenskaper. I andra fall upplever man att 
amatörmässiga justeringar av tavlor genomförts, man har t.ex. målat över 
gammal information. I mörker syns den gamla texten bättre och lyser 
igenom. 

3. Tavlorna syns dåligt på avstånd och i mörker. Överväg att ha tavlor av 
samma modell som Vägverket. 

4. Signalernas märktavlor kan vara svåra att se, kontrastförhållanden kan 
vara ogynnsamma så att  man måste titta ut genom fönstret. 

5. Små tavlor med ATC-restriktion behövs inte. 
6. Piltavlorna kan man läsa i 200 km/h, men man kan läsa vanliga 

hastighetstavlor i denna farten också. 
7. När det gäller signalerna så är linserna slipade så att de syns mycket bra 

på långt avstånd, men man måste stå i rätt vinkel. Det kan vara svårt att se 
vad som visas om man står nära och i kurvor. Detta kanske kan hanteras 
med lysdiodsignaler som har en större spridning på ljuset. 

8. Det kan ibland vara svårt att skilja på till vilket spår en viss signal ska 
kopplas. Förarplatsen kanske ska vara på höger sida när man kör 
vänstertrafik. 

 
21. Finns det någon kunskap som kan ge riktlinjer för hur många 

informationstavlor som kan sättas på samma punkt och hur tätt det kan vara  
med sådana på en sträcka? 
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Problemen är förmodligen störst för de tavlor som har textinformation, t.ex. 
tavlor för  ATC-arbetsområdet börjar, hastighetstavlor och andra texttavlor 
Det blir ofta problem när man har tillfälliga lösningar, man kan då skapa 
uppmärksamhetskonflikter. 
 
Generellt sett kan man ha mycket information om man har att göra med mycket 
kunniga användare. Ett annat problem som måste beaktas i detta sammanhand är 
att lokföraren ser informationen under en ganska kort tid och sedan måste man 
hålla den i minnet. 
 
Man bör ta fram ett dokument där man ger riktlinjer för hur mycket information 
som kan finnas på en tavla och hur man ska göra olika avvägningar för att få ett 
bra innehåll och en bra presentation. 
 
22. Finns det risker att lokförare blandar ihop betydelsen hos en järnvägssignal 

och en vägtrafiksignal? 
 
Nej, generellt sett inte eftersom man baserat på sin  linjekännedom vet var man 
ska leta efter järnvägssignaler. Om man har dålig linjekännedom kan detta 
eventuellt utgöra ett problem. Det finns en plats, i Linköping söderut, på infarten 
när man kommer över bron över Stångån där järnvägs- och vägtrafiksignaler är 
placerade nära varandra. 
 
Någon nämnde att det finns en UIC Europastandard för nya signaler. 
 
23. Om man inför en målpunktsindikator, vad är då lämpligast att den anger? 

Avståndet till målpunkten i meter eller km, den hastighet som man högst kan 
hålla för att kunna bromsa eller t.ex en stapel som visar en approximation av 
avståndet? 

 
Helst avståndet i meter, exempelvis en stapel som ger en approximation som man 
har i Danmark.  Informationen måste vara sådan att föraren mentalt  inte behöver 
omarbeta den. 
 
Eventuellt kan man presentera den hastighet som man kan hålla och relatera den 
till underlaget. 
 
24. På vilket avstånd vill man kunna läsa tavlor? 
 
Det beror på av vilken typ av tavlor som det gäller. 
 
Avståndstavlor och metertavlor vill man kunna läsa på ett längre avstånd. 
 
Man bör ha ett  system för hur tavlorna är placerade och hur de hänger ihop. När 
man är på väg in till plattformen så har man endast en kort tid på sig att 
bestämma sig. Man nämnde Flemingsberg som ett skräckexempel. 
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Förarna efterlyste en prioritering och logik i hur man placerar och utformar 
tavlor och på vilka avstånd man måste kunna se olika typer av tavlor. 
 
Man bör undvika metertavlor med konstiga meterangivelser, 357, eller t. ex  en 
tavla är det anges ”kör fram till U–tavlan” 
 
Förargruppen gjorde en genomgång av vilka tavlor som behövs  och vilka som 
man kan ta bort med utgångspunkt från de tavlor som finns redovisade i  kapitel 3 
i BVF 900/SäO, se vidare Olsson m.fl. (2001). Förarna ansåg att det var bra att 
ha tavlorna som minnesmärken för när man ska påbörja inbromsning. 
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