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1. Bakgrund och syfte 
Denna rapport utgör en delredovisning av arbetet inom delprojekt 1 i det av Banverket 
finansierade TRAIN-projektet. Delprojektet är uppdelat i tre etapper, varav denna rapport 
utgör avrapportering av arbetet i etapp III. Resultaten från delprojektets etapp I och II 
finns beskrivna i separata rapporter (Jansson, Lindberg & Olsson, 1999; Jansson, Olsson 
& Kecklund, 2000). En del av arbetet i delprojekt 1, etapp II, finns beskrivet i ytterligare 
en rapport (Lindberg, Almqvist & Kecklund, 2000). 
 
Delprojektets huvudsakliga syfte är att beskriva tågförarsystemet. Det är i huvudsak i 
rapporten från etapp II (Jansson, Olsson & Kecklund, 2000) som arbetet för att uppnå det 
syftet finns redovisat. En del av beskrivningen av tågförarsystemet handlar om själva 
tågföraruppgiften: vad är det lokföraren gör när han eller hon kör tåg? En beskrivning av 
själva föraruppgiften leder till insikter om hur den nuvarande informationsmiljön stödjer 
detta arbete. Syftet med arbetet i etapp III har därför inriktats mot att fördjupa analysen 
av hur lokförarens informationsmiljö kan utvecklas för att i ännu högre grad stödja 
lokförarens arbetsuppgifter. 
 
2. Inledning 
Säkerhetsarbete i tekniska miljöer där fel och misstag kan medföra allvarliga 
konsekvenser inriktas idag alltmer mot att skapa en god samverkan mellan människa, 
teknik och organisation (MTO), bl.a. med en ökad användning av beteendevetenskaplig 
kunskap och metodik. Det har också visat sig att flera allvarliga olyckor som inträffat 
under senare år har kunnat härledas till bakomliggande brister i samspelet mellan 
människa, teknik och organisation.  
 
Tidigare har man angripit risker och säkerhet utifrån ett tekniskt perspektiv och infört 
avancerade tekniska hjälpmedel såsom automatisk hastighetsövervakning, ATC 
(Automatic Train Control). Dessa system har i många fall bidragit till att höja den 
allmänna säkerhetsnivån, men utformningen av dessa system och samspelet med 
användaren har inte fått tillräckligt stor uppmärksamhet. Detta har medfört att exempelvis 
flera järnvägsolyckor har kunnat relateras till att man feltolkat information från ATC, till 
brister i överrensstämmelse mellan signalbilder och informationen i ATC och till 
otillräckliga inbromsningar med ATC.  
 
Att skapa goda förutsättningar för arbetet, i form av effektiv utformning av information 
och tekniska hjälpmedel som är anpassade till förarens behov och förutsättningar, 
arbetstidsscheman som ger god möjlighet till vila och återhämtning, hantering av stress 
och belastning, utbildning, välfungerande rapporteringssystem och god samverkan med 
andra delar av verksamheten såsom tågtrafikledning och förvaltare av spåranläggning är 
därför en viktig beståndsdel i säkerhetsarbetet.   
 
En viktig del i ovan beskrivna arbete är att utveckla förarnas informationsmiljö. 
Resultaten från etapp II visar att det finns klara brister i hur väl dagens miljö stödjer det 
mest naturliga arbetssättet, och det är därför viktigt att pröva nya lösningar för 
informationspresentation som stöd för arbetsuppgiften att köra tåg. 
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3. Genomförande 
Genom undersökningar med hjälp av direkta observationer, videoinspelningar av 
aktiviteter i förarhytten och längs banan, samt genom intervjuer med förare, med 
tillhörande analyser av protokoll, videofilmer och bandinspelningar, har ett 
grundläggande analysarbete av föraruppgiften genomförts. Dessa analyser har lett fram 
till en idé om hur en del av en framtida informationsmiljö för lokförare skulle kunna se 
ut. I etapp III har denna idé omsatts i en vetenskaplig hypotes om hur ett nytt ATC-
gränssnitt bör utformas för att på ett optimalt sätt stödja föraren i hans eller hennes 
ambitioner att utföra arbetet så bra som möjligt. 
 
Förslaget till gränssnitt har dock inte varit helt oberoende av utvecklingen inom den del 
av järnvägsindustrin som sysslar med framtagning av nya gränssnitt för lokförare. Inom 
EU har under lång tid ett utvecklingsarbete bedrivits med syfte att standardisera en del av 
lokförarens gränssnitt mot det automatiska kontroll- eller säkerhetssystemet som idag 
existerar i olika former och med olika syften (se Rookmaaker, Maessen, Verhoef & 
Vorderegger, 1995). Den hypotes som undersökts i etapp III har därför tagit som 
utgångspunkt att en viss del av gränssnittet kommer att standardiseras och arbetet har 
därför inriktats mot den del av gränssnittet som troligen inte kommer att regleras enligt 
EU-normer (se Figur 1 nedan). 
 

 
 
Figur 1. Schematisk skiss av ETCS-gränssnittet. Ytan är uppdelad i fem 
huvuddelar: A – Detaljerad information om bromsning, B – Hastighetsvisare, C – 
Detaljerad hastighetsinformation, D – Planeringsinformation, E – Övervakning, F 
– Manöverpanel för föraren. 
 
Arbetet med att vidareutveckla och komplettera ETCS-gränssnittet har inriktats mot den 
s.k. planeringsytan, dvs. den del av gränssnittet som syftar till att skapa en så god 
framförhållning som möjligt för lokföraren (se del D, Figur 1 ovan). Analyserna i etapp II 
visade att uppgiften att köra tåg kan utvecklas betydligt. Det är främst bristen på 
framförhållning och frånvaron av möjligheter att planera körningen på ett bra sätt som 
tydligt framträder vid en djupare analys. Lokföraren saknar idag tekniskt stöd för detta. 
Detta har lett till en form av ATC-relaterat beteende som vi har identifierat som ett 
"reaktivt körsätt". Att förbättra möjligheterna till framförhållning och planering har därför 
ansetts som en viktig utgångspunkt för hur ETCS-gränssnittet bör kompletteras. 
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Som utgångspunkt för arbetet i etapp III fanns därför ett skissartat förslag på hur 
planeringsytan i ETCS-gränssnittet skulle utnyttjas. En stiliserad linjestruktur används 
som utgångspunkt för formeringen av information som sedan ska förmedlas via 
gränssnittet. Denna stiliserade linjestruktur förväntas ligga mycket nära den mentala 
modell av linjen som förarna har, och som finns väl dokumenterad i resultaten från etapp 
II (Jansson, Olsson & Kecklund). Det är dock viktigt att påpeka att den stiliserade 
linjestrukturen inte innehåller någon detaljinformation, och heller inte någon direkt 
specifikation av vad som ska visas, respektive inte visas, i gränssnittets planeringsyta. 
Inom delprojekt 1 har vi avsiktligt valt att låta den delen av designarbetet styras och 
utvärderas av en grupp förare från olika trafikoperatörer. Detta arbetssätt kallas för 
användarcentrerad systemutveckling, se t.ex. Göransson & Gulliksen, (2000), och har 
sina grunder i kunskapen att det bara är de verkliga experterna, dvs. aktiva förare, som 
har kunskap att kunna avgöra vilken information som ska visas, när den ska visas, och på 
vilket sätt den ska tillgängliggöras i gränssnittet. 
 
Arbetet i etapp III har därför varit upplagt enligt en serie av arbetsmöten där förargruppen 
och de enskilda förarnas kunskaper har varit direkt avgörande för slutresultatet. Arbetet 
har gått ut på att systematiskt gå igenom olika delar av lokförarens informationsmiljö och 
utvärdera behovet av olika typer av information vid olika moment i körningen. Bilaga 1 
beskriver arbetsmötena rent tematiskt, och bilaga 3-7 anger i form av mötesanteckningar 
mer i detalj resultatet av de fem genomgångarna av designförslagen. 
 
För att kunna visualisera och omsätta olika förslag till utformning av delar av gränssnittet 
användes flera olika verktyg. Skisser och förslag på vilken information som skulle finnas 
tillgänglig, hur den skulle utformas, samt varför, dokumenterades noggrant vid varje 
möte med hjälp av videoinspelningar och bandupptagningar. Förslagen konkretiserades 
via en gränssnittsprototyp som på ett snabbt och enkelt sätt kunde förändras vid behov 
och som resultat av förslag och synpunkter från det senaste arbetsmötet. På så sätt kunde 
den del av gränssnittet som bestod av planeringsytan successivt utformas för att till slut 
resultera i ett förslag på hur en del av gränssnittet skulle kunna se ut. Detta arbete har 
dokumenterats i ett examensarbete (Stjernström, 2001). 
 
3.1. Arbetsmöte I 30/3 
Första arbetsmötet ägnades åt resultatinventering från arbetet i etapp II samt åt 
kartläggning av underlaget för arbetet i etapp III. Metodik, centrala frågeställningar, 
resultat och slutsatser redovisades med syfte att ge en bakgrund till det kommande 
arbetet. Det lades stor vikt vid att förmedla orsakssambanden mellan god kognitiv 
arbetsmiljö, effektivitet, säkerhet och upplevt välbefinnande. 
 
Det europeiska förslaget för användargränssnitt för automatisk övervakning (ETCS) 
presenterades, och representanter från Banverket gav riktlinjer för det fortsatta arbetet. 
Därmed kunde också en naturlig avgränsning av arbetet göras: arbetet i etapp III skulle 
inriktas mot att skapa komplement till och anpassning av ETCS-gränssnittet för svenska 
förhållanden. En första mycket enkel beskrivning av den stiliserade linjestrukturen som 
underlag för hur planeringsytan i gränssnittet skulle kunna användas gjordes. 
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3.2. Arbetsmöte II 5/4 
Den första dagen av det första arbetsmötet där förarnas egna aktiviteter och kunskap var 
centrala ägnades åt att analysera olika typer av information och informationskanaler som 
förarna använder. Skriftig information, information via signaler och tavlor respektive 
ATC analyserades och förarna fick en första träning i att tänka fritt kring vilken 
information de egentligen skulle behöva ha och vilken information de ansåg nödvändig. 
Under andra dagen gjordes en mer strukturerad och systematisk genomgång av olika 
symboler och tavlor och värdet av respektive information dokumenterades. Dessutom 
analyserades formen för presentationen utifrån förarnas erfarenheter. En förteckning över 
vilka tavlor och signaler som analyserades, samt protokollet med anteckningar, finns i 
bilaga 2. Erfarenheter från hur signaler fungerar i praktiken och vilka olika besked ATC 
ger vid olika tillfällen diskuterades. Fördelar, men mest nackdelar med den skriftliga 
dokumentationen påtalades. Olikheter mellan pendeltåg och fjärrtåg, samt mellan de olika 
trafikoperatörernas organisation och den tekniska utrustningen diskuterades. 
 
 
3.3. Arbetsmöte III 6/4 
Andra dagens arbete i förargruppen ägnades åt ATC. T.ex. diskuterades vilka vanliga fel 
som uppkommer och hur man som förare lär sig att hantera dessa fel. Exempel på fel som 
diskuterades var balisfel och ATC-fel. Förutom detta diskuterades också förståelsen av 
ATC. Olika uppfattningar om hur ATC beter sig, samt varför, skärskådades. Under andra 
dagen presenterades, i skissartad form, också hur planeringsytan i ETCS-gränssnittet 
skulle kunna se ut, baserat på resultaten från etapp II. 
 
Parallellt med förargruppen arbetade i etapp III även en signalgrupp. Den gruppen hade 
till uppgift att diskutera principer för signalering, och en viktig förutsättning för den 
gruppens arbete var förarnas inställning till och behov av information vid olika tillfällen. 
Signalgruppens arbete redovisas i en särskild rapport (Kecklund, L., Fogelström, T., 
Jonsson, Ö., Olsson, E. &  Svensson, U., 2001). 
 
3.4. Arbetsmöte IV 10/4 
Detta möte ägnades åt att utvärdera en första mycket enkel version av prototypen. Förslag 
på förändringar lämnades. 
 
3.5. Arbetsmöte V 3/5 
Kommunikationen mellan tågtrafikledning och lokförare har varit föremål för diskussion 
i angränsande projekt som drivs av Banverket. I dessa projekt har man analyserat 
tågtrafikledningens behov av information och på vilket sätt sådan information skulle 
underlätta arbetet för operatörerna som arbetar med trafikplanering. I bilaga 8 finns 
anteckningar från det arbetsmöte där förarna diskuterade vilken information de skulle 
vilja lämna ifrån sig och på vilket sätt det i så fall bör ske. På samma sätt diskuterades 
också vilken information föraren skulle vilja ha av dem som arbetar på 
tågtrafikledningen. 
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Under detta arbetsmöte gjordes den första grundliga genomgången av prototypen och 
förslagen på hur olika funktioner skulle kunna presenteras. De olika aspekterna av 
gränssnittet som diskuterades var: 

! Dynamisk hastighetsprofil 
! Stationernas utformning 
! Tidtabellen 
! Avståndsmarkeringar 
! Historik 
! Signaler 
! Lutning 
! Trafiksituationen framför tåget 

 
Designförslagen för alla dessa olika aspekter diskuterades mycket grundligt och förarna 
använder här hela tiden sin erfarenhet av hur det fungerar i praktiken som måttstock på 
om ett designförslag är bra eller ej. 
 
Vi detta tillfälle arbetade förargruppen också fram ett underlag för störningsscenarier. 
 
3.6 Arbetsmöte VI 4/5  
Till arbetsmötet den sjätte april hade Henrik Block inbjudits för att prata om ATC för 
Roslagsbanan. Erfarenheter från införande av ny teknik på den banan kan i viss 
utsträckning visa sig bli användbar även för Banverket.  
 
3.7. Arbetsmöte VII 21/5 
Vid detta arbetsmöte gjordes den andra grundliga genomgången av designförslaget för 
planeringsytan. Samma aspekter som diskuterades vid arbetsmöte 5 den tredje maj hade 
nu ändrats enligt protokoll från det mötet. De nya designförslagen gicks igenom och en 
ny omgång med synpunkter samlades in för att möjliggöra nya förändringar och tillägg. 
 
Vid ett kvällsmöte genomfördes ett tredje varv med synpunkter på de olika 
designförslagen som återigen hade ändrats enligt instruktioner. 
 
3.8. Arbetsmöte VIII 22/5 
Detta arbetsmöte delades upp i två olika teman. En fjärde omgång av synpunkter och 
ändringsförslag samlades in, och som utgångspunkt användes den senaste versionen av 
alla olika designförslag. Vid detta möte var förargruppen relativt ense om 
grundförutsättningarna och antal ändringar avtog markant. 
 
Senare fördes en diskussion om hur förarrollen kan utvecklas. En konsekvens av de 
förändringar som genomförs är att lokförarens roll kommer att förändras. Två 
huvudsakliga scenarier kan urskiljas: 

! En högre grad av automatisering medför att lokföraren blir mer av övervakare av 
tågets framfart. Förarrollen utvecklas därför till att omfatta en rad andra 
funktioner som idag utförs av andra personer med andra roller. T.ex. kan man 
tänka sig att lokföraren på ett helt annat sätt än idag blir involverad i 
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servicefunktioner ombord på tåget. Det kan röra sig om att svara på frågor om 
tidtabell, var man kan hitta andra tåg, mm.  

! Anpassad automatisering, där tekniska lösningar används för att avlasta föraren 
från att behöva komma ihåg och utföra uppgifter som i sig kan innebära moment 
av risker och ineffektivitet. Samtidigt överlämnas till föraren ett större ansvar för 
hur han ska framföra tåget för att på bästa sätt kunna uppnå de olika mål som 
finns uppställda. 

 
4. Resultat 
Resultatet av arbetet i etapp III inom delprojekt 1 består i huvudsak av två saker. För det 
första finns nu indikationer som visar att användarcentrerad systemutveckling mycket väl 
lämpar sig att använda vid utveckling av en ny informationsmiljö för lokförare. Arbetet i 
etapp III har genomförts på mycket kort tid, och med en begränsad grupp av förare som 
experter. En vidareutveckling av detta arbetssätt är nödvändigt för att säkerställa att det 
fungerar även med en större grupp av förare. 
 
För det andra har ett designförslag på planeringsytan i ett kommande ETCS-gränssnitt 
tagits fram. Designförslaget utgår från det arbete som gjordes under etapp II. Under etapp 
III har successivt ett antal olika förändringar gjorts som konsekvens av de synpunkter 
förarna har lämnat. 
 
5. Slutsatser 
För att kunna utveckla förarrollen i en riktning som är önskvärd, sett ur både säkerhets-, 
effektivitets- och arbetsmiljöperspektiv, så bör resultaten från etapp III, delprojekt 1 i 
TRAIN, kunna utgöra en första preliminär plattform. Vi har visat att användarcentrerad 
systemutveckling medför ett arbetssätt som erkänner och tillvaratar den expertis som 
förarna har. Den kunskap som förarna besitter är ovärderlig som underlag för hur en ny 
informationsmiljö bör se ut och fungera. Arbetssättet ligger också helt i linje med vad 
internationell forskningslitteratur förespråkar idag (se Vicente, 1999). Kombinationen av 
kognitiva arbetsmiljöanalyser, ett användarcentrerat arbetssätt och ny teknik, som 
möjliggör nya former av informationspresentation, innebär helt nya förutsättningar för 
design och utveckling av den typ av informationsmiljö som framtidens lokförare kommer 
att använda. 
 
Ett av de mer påtagliga resultaten från arbetet i etapp III, delprojekt 1, har varit hur 
snabbt arbetet med att ta fram ett relativt färdigt gränssnittsförslag har gått. Arbetssättet 
visar därför, tvärtemot gängse uppfattningar, att det inte behöver vara tidsödande att 
involvera användare i analys- och designfasen i ett utvecklingsprojekt. Vi anser därför att 
våra resultat visar på behovet av att inrätta ett mer regelbundet och bättre organiserat 
forum för att även i framtiden ta tillvara förarnas kompetens. Detta arbete bör genomföras 
på ett mer systematiskt sätt än vad som varit fallet tidigare, t.ex. genom att förare 
medverkar i alla former av utvecklingsprojekt som har direkta konsekvenser för hur 
arbetsuppgiften att köra tåg påverkas. Detta är också en av de slutsatser som påpekas i 
slutrapporten från projektet (Kecklund, 2001).  
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Bilaga 1 

 

NY INFORMATIONSMILJÖ FÖR LOKFÖRARE 
– FÖRSLAG TILL ANVÄNDARGRÄNSSNITT 

OCH UTVÄRDERING AV DESSA 

MÅL 

Syftet med aktiviteten är att ta fram ett förslag på hur förarens arbetsmiljö kan se ut i framtiden 
med avseende på informationspresentation och ATC-gränssnitt i förarhytten. Målet är att formulera 
en vision i form av ett nytt teknikstöd för lokförarens framtida arbetsuppgifter. 

Vissa av frågorna kommer endast att kunna behandlas på en relativt övergripande nivå beroende 
på att den tillgängliga tiden för arbetet har begränsats till 10 dagar. 

DELTAGARE 

En arbetsgrupp med fem lokförare från olika trafikutövare, två forskare och projektets PL bildas. 
En sekreterare dokumenterar arbetets framskridande. Specialister på olika frågor kommer också att 
bjudas in när behov uppstår. Ansvarig för det praktiska arbetet är Anders Jansson vid MDI-
avdelningen vid IT-institutionen, Uppsala Universitet. 

ARBETSSÄTT 

Förarna och deras arbetsuppgifter står i fokus. Arbetet i förargruppen kommer därför att 
bedrivas på ett iterativt och användarcentrerat sätt. Det innebär bl.a. att man arbetar i relativt korta 
cykler där kunskap om arbetsuppgiften och förutsättningar för nya lösningar diskuteras. Nya 
lösningsförslag i form av enkla prototyper tas fram, testas och utvärderas. En rad nya krav och 
önskemål om förändringar resulterar i nya eller förfinade förslag osv. i ett antal cykler. De frågor som 
kommer fram och diskuteras under arbetsmöten har sedan lokförarna med sig i sitt dagliga arbete, 
vilket öppnar för ytterligare goda idéer.  

Det iterativa arbetssätt som gruppen kommer att använda där specialister på verksamheten 
(lokförare) arbetar tillsammans med andra kompetenser som t.ex. experter på människa-maskin-
interaktion, användbarhetsdesign, och iterativ systemutveckling, brukar kallas för användarcentrerad 
utveckling. Arbetsgruppens sammansättning medverkar till att resultatet är förankrat hos användare 
som har djup kunskap om hur arbetet fungerar i praktiken samtidigt som experter på människa-
maskininteraktion etc. tillför kompetens inom dessa områden. I det här fallet innebär det iterativa 
arbetssättet både en systematisk utvärdering av olika gränssnittsförslag och en successiv utveckling av 
ett slutgiltigt förslag på ett framtida teknikstöd. 

Två vägledande principer kommer att fungera som övergripande hypoteser för arbetet med hur 
det nya teknikstödet ska utformas. Den första hypotesen är att mer information än vad förarna har 
tillgång till idag medför en högre situationsmedvetenhet, och i förlängningen en aktivare förare. Den 
andra hypotesen är att grafisk/spatial information på ett naturligt sätt stödjer och förbättrar den hos 
förarna spatialt baserade modellen av köruppgiften. De gränssnitt som kommer att utarbetas i denna 
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arbetsgrupp under våren kommer också att jämföras med det förslag som tagits fram som underlag 
för en ny europeisk standard (ETCS MMI). 

AKTIVITETER 

En första fas ägnas åt kunskapsinhämtning angående dagens/morgondagens teknik och 
funktionalitet. Förutsättningar från t.ex. ETCS-projektet, som eventuellt begränsar möjligheter för 
gränssnittsutformning i förarmiljön, studeras. Förmedling av kunskap om och synpunkter på 
förarmiljön som samlats in under tidigare etapper i TRAIN-projektet via enkäter, intervjuer och 
fältstudier redovisas. I övrigt ingår följande aktiviteter: 

• Klargörande av arbetsuppgiftens avgränsning, omfattning och vetenskapliga upplägg i 
samförstånd med förargruppen. 

• Utarbetande av nya förslag rörande utformning av förarplatsen och genomförande av 
arbetsuppgifter. 

• Hemuppgifter till lokförare i form av problemlösning och utvärdering av lösningsförslag. 
• Transformering av förslag till skisser, användningsfall, och enkla prototyper i form av bildspel. 
• Utvärdering av respektive förslag. 
• Arbetet ska bedrivas iterativt, dvs. förslag utformas, testas och utvärderas under enkla former 

och resulterar i sin tur i nya förslag som gruppen slutligen känner sig nöjd med. 
TIDPLAN 

Arbetsgruppen ska genomföra uppgiften under våren 2001. Planerad start för arbetet i slutet av 
mars och avslutning i form av seminarium i början av juni. Några av gruppens arbetsmöten kommer 
att bedrivas i internatform. Sammanlagt kommer varje förare att ägna tio arbetsdagar åt arbetet. 
Förarna åläggs inga skriftliga uppgifter mellan träffarna, däremot får de i uppgift att t.ex. fundera över 
specifika frågor som framkommit eller tänka igenom hur förslag som tagits fram skulle kunna fungera 
i praktiken. 

 Mars April Maj Juni 
Aktivitet 
(antal 
dagar) 

1 3 4 2 

 
DETALJERAD PLANERING 

MÖTESAGENDA 

Möte 1 30 mars  Resultatinventering och kartläggning av underlag för arbetet 
Möte 2 5 – 6 april Inventering av informationsmiljön/ATC och optiska signaler 
Möte 3 10 april  Förarplatsens utformning/framtagning av gränssnittsförslag 
Möte 4 3 – 4 maj Scenarier testas/nya gränssnittsförslag 
Möte 5 21 – 22 maj Scenarier testas återigen/Utvärdering  
Möte 6 5 juni  Presentation och avslut 
Möte 7 (reservdag) Scenarier testas slutgiltigt/Utvärdering  

Möte 1: Resultatinventering och kartläggning av underlag för arbetet 
OBS! Gemensamt möte förargrupp och signalgrupp 
1. Resultatinventering från TRAIN. Hur kör man? Vilken modell har föraren? Vilka 
informationsbrister finns? Osäkerhet – när, var, hur och varför? 
2. Hur förhåller vi oss till arbetet som gjorts i ETCS? 
3. Nyinköpta tågen – vad kan vi göra för att påverka hur förarmiljön ska se ut? 
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4. Exemplifiera med arbetet i tågtrafikstyrningsprojektet – vad ska vi göra? 
5. Diskutera resultat och reaktioner på resultat och ev. konsekvenser. 
6. Avgränsning av arbetet under våren. 
7. Diskutera arbetsformerna i gruppen. Vetenskapligt upplägg och agenda. 
8. Prototyper, utveckling av alternativa lösningar – hur går det till? 
9. Testning och kontinuerlig utvärdering – varför behöver vi göra detta? 
10. Hemläxa till nästa möte. 

Möte 2, dag 1: Inventering av informationsmiljön 
OBS! Gemensamt möte förargrupp och signalgrupp 
1. Vilken information finns tillgänglig? 
2. Vilken information är nödvändig? 
3. Vilken information skulle behövas för att utveckla lokförararbetet? 
4. Bas: Använda de synpunkter som kommit fram i enkäten. 
5. Diskutera principen om mer information till förarna. Finns det några hinder? 
6. Resultat: Kravspecifikation på information som behöver göras tillgänglig för föraren. 

Möte 2, dag 2: ATC kontra optiska signaler 
OBS! Gemensamt möte förargrupp och signalgrupp 
1. Interaktion med signalgruppen – hur sker den? 
2. ATC-systemets funktion idag. 
3. Vilken modell har föraren av ATC-systemet? Ta upp beskrivningar av situationer då ATC uppför 
sig på oväntat sätt från ATC-enkät. 
4. Vad kan man göra framöver? 
5. Information om det egna tåget som ATC kräver. 
6. Procedurer, uppstart och körning. 
7. Signalering i hytten istället för med optiska signaler – är det möjligt? 
8. När, var och hur i så fall? 
9. Hur förändras förarrollen? Hur ska vi arbeta med den frågan? 

Möte 3: Förarplatsens utformning, framtagning av olika gränssnittsförslag 
1. Vilka delar ska modelleras i gränssnitten? 
2. Hur många olika gränssnittsförslag ska utvärderas och jämföras? 
3. Bestämma ett antal situationer som kan testköras med prototyp. 
4. Planering inför testning 

Möte 4, dag 1: Scenarier testas 
1. Att köra tåg 
2. Utvärdering 

Möte 4, dag 2: Framtagning av alternativa gränssnittsförslag 
1. Vilka delar ska modelleras i gränssnitten? 
2. Hur många olika gränssnittsförslag ska utvärderas och jämföras? 
3. Planering inför testning 

Möte 5, dag 1: Scenarier testas återigen 
1. Att köra tåg 
2. Utvärdering 
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Möte 5, dag 2: Utvärdering 
1. Slutlig utvärdering av olika prototyper 

Möte 6: Presentation och avslut 
1. Vad har vi kommit fram till under våren? 
2. Vad bör vi jobba vidare med? 

Möte 7: Reservdag 
1. Slutlig utvärdering av prototyper 

RESULTAT 

En vision i form av teknikstöd för lokförarens framtida arbetsuppgifter med hjälp av rapporter 
och bildspel. Materialet ska också innehålla motiveringar av lösningsförslag som ska kunna förstås av 
den som inte deltagit i arbetet och därför kunna tjäna som underlag för t.ex. kravställande på en 
framtida förarplats. 

AVRAPPORTERING 

Efter varje arbetsmöte dokumenteras resultat i kortform och distribueras till 
gruppmedlemmarna. Detta material sammanställs i en slutrapport tillsamman med de viktigaste 
slutsatserna från arbetet. I början av juni avslutas gruppens arbete med en sammankomst där 
lokförarna själva får möjlighet att presentera och motivera resultatet som uppnåtts under våren. 

Parallellt avrapporteras arbetet i internationell HCI-tidskrift i form av två artiklar med upplägg som 
ovan 
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Bilaga 2a 
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BI L AGA 2B 
GENOMGÅNG AV 
SIGNALER OCH 
TAVLOR 

  2001-04-10 E.L. 

 Numrering av tavlor enligt 
Säo/BVF 900  

  

Kodnyckel 1= behövs hela tiden 1= bra  
 2= behövs regelbundet 2= acceptabel  
 3= behövs sällan 3= dålig  
 4= behövs aldrig   
    

Tavla/Signal Grad av nyttjande Utformning/Placering Kommentar 
    
o 3 2  

    
1a 1 2 Bättre om den hade lysdioder 
1b 4 2 Bättre om den hade lysdioder 
1c 4 2 Bättre om den hade lysdioder 
1d 4  Inaktuell 
1e 1 2 Bättre om den hade lysdioder 
    

2aa 1 3 Lågt plac, snö, smuts, bättre m lysdioder 
2ab 1 3 Lågt plac, snö, smuts, bättre m lysdioder 
2ac 1 3 Lågt plac, snö, smuts, bättre m lysdioder 
2ad 1 3 Lågt plac, snö, smuts, bättre m lysdioder 

    
2b 4 3 Lågt plac, snö, smuts, bättre m lysdioder 
2c 1 3 Lågt plac, snö, smuts, bättre m lysdioder 
2d 4 3 Lågt plac, snö, smuts, bättre m lysdioder 
2e 1 3 Lågt plac, snö, smuts, bättre m lysdioder 
    

4a 1 3 Bättre om den hade lysdioder 
4b 4 3 Bättre om den hade lysdioder 
4c 1 3 Bättre om den hade lysdioder 
    

5a 1 2 Bättre om den hade lysdioder 
5b 4 2 Bättre om den hade lysdioder 
5c 1 2 Bättre om den hade lysdioder 
5d  1 2 Bättre om den hade 

lysdioder,Repetersignal.Fler behövs 
    

6a 1 3  
6b 1 3  
6c 1 3  
6d 1 3  
    

7a 4   
7b 4   
7c 4   
7d 4   
    

9a 1 3 Liten,störs av bländande vägtrafik 
9b 1 3 Liten,störs av bländande vägtrafik 
9c 4   
9d 4   
    

11a 1 3 Liten, dåligt utformad 
11b 1 3 Liten, dåligt utformad 

    
12a 4   
12b 4   
12c 1 2 Infart stn. Bytes mot huvuddvärg 
12d 3 3 Flankskydd. Bytes mot huvuddvärg 
12e    
12f 4   
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13a 4  Ersättas med kommunikationsradio? 
13b 4  Ersättas med kommunikationsradio? 
13c 4  Ersättas med kommunikationsradio? 

    
15a    
15b    
15c    
15d    
15e    

    
41 1 1  
42 4   
    

43a 1 4 Dålig plac. Den röda typen räcker 
43b 1 4 Dålig plac. Den röda typen räcker 

    
21    
    

45a 1 1  
45b 1 3 Ers.med "titta ATC"/tavla "ny hastighet" 
45c 4 3 Ers.med "titta ATC"/tavla "ny hastighet" 
45d 4 3 Ers.med "titta ATC"/tavla "ny hastighet" 
45e 4 3 Ers.med "titta ATC"/tavla "ny hastighet" 
45f 3   

    
46    
    

47a 4  Aldrig sett! 
47b 4  Aldrig sett! 
47c 4  Aldrig sett! 
47d 4  Aldrig sett! 

    
49a 1 3 Enhetlig färg =bäst blå/vit, Blanda inte in 

regler 
49c 1 3 Jämna meter-intervall, Dålig plac. 
49d 1 3 Snö, smuts 
49e 1 3  
49f 1   

    
50a 2   
50b 2   

    
51a 2 3  
51b 3  1 ev. 2   
51c 2 3 Felplac. Liten text 

    
52    
    

53   (Säck i stället) 
    

54a 4   
54b 4   

54bb 4   
54c 3  Giltig för max.hast 80 km 
54ca 3  Giltig för max.hast 80 km 
54cb 4   
54cc 4   
54cd 4   
54d 1   
54e   Slås ihop till 54f m. gul bakgrund 
54f   Slås ihop till 54f m. gul bakgrund 
54g 4 3 Plac. i knähöjd 
54h 4 3 Plac. i knähöjd 

    
55a 1 1 Förslag: Orange vid tillfälligt 
55b 1 1 Förslag: Orange vid tillfälligt 
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55c 1 1 Förslag: Orange vid tillfälligt 
55d 1 1 Förslag: Orange vid tillfälligt 

    
56a 1 1 Dåliga lampor, små 
56b 1 3 Dåliga lampor, små 
56c 1 3 Dåliga lampor, små 
56d 1 3 Dåliga lampor, små 

    
58a 1 3 Förslag: Reflex! 
58b 1 3 Förslag: Reflex! 
58c 4   
58d 2   
58e 2   
58f 4   

    
60 4   
    

3:1a 4   
3:1b 4   

    
4:1a 2 3 Förslag: Symboler i stället 
4:1b 2 3 Förslag: Symboler i stället 
4:1c 2 3 Förslag: Symboler i stället 
4:1d 2 3 Förslag: Symboler i stället 
4:1e 2 3 Förslag: A+ pictogram för "ATC" 

 



 

 31

BILAGA 3 
 

KOMMUNIKATION MED TLC, ANTECKNINGAR 3/5, EM 

Tågklarerare har i projektet ”Framtida tågtrafikstyrning” specificerat vilken typ av information 
som man vill förmedla till lokförare respektive gärna skulle vilja ha från lokförare. En kort 
genomgång gjordes av rapporten ”Säkerhetssamtal” som underlag för en diskussion om hur 
lokförarna ser på kommunikation med tågklarerare. Nedan följer ett sammandrag av diskussionen 
enligt den punktlista som tågklarerarna har satt ihop. Observera att det inte finns kommentarer till 
alla rubriker, någon gång kan det bero på att punkterna är svåra att förstå utifrån lokförarens 
perspektiv eller att texten helt enkelt är oklar. 

VILKEN INFORMATION VILL FÖRAREN LÄMNA IFRÅN SIG? 

Väderrelaterad information 
Ett problem är att vädret kan växla snabbt och att olika förare kan uppfatta vädret på olika sätt, 

delvis beroende på vilken typ av tåg man kör: 

# väglag, retardation (slirighet), tätt snöfall, lövhalka,  

# hur: knapptryckning (problem: måste även ange var, typ av info etc.), förarna kan 
tänka sig att ange att det är halt (inte varför), alt. behövs telefon för mer detaljerad 
information.  

Infrastruktur 
# ATC-fel (egentligen balisfel, ATC har med fordonet att göra) 

# Trasiga huvudsignaler grönt > vitt sken, dvärgsignaler, krossade glas,  

# Sly, träd som skymmer signalen, klotter,  

Hastighetsförändring 
# Bromsfel,  

# Korglutning, handlar mest om komfort för servering kontra hålla tidtabell 

# Motorfel, (modulfel), problem vid uppförsbackar, vill inte få stopp i onödan då, 
rapporterar tkl vidare till nästa tkl 

# Hur: se STH för framförvarande tåg? Tala om för tågklarerare.  Kod för typ av tåg 
(tidtabellshastighet), ,. 

# Prestandanedsättning – kanske skicka e-post, sms kraft 50% t.ex. (idag ringer man 
in), kanske ringa in och sedan skickar tågklareraren vidare info till berörda tåg 
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Tåget står still 
# Ringer in och meddelar, men telefonen har inte alltid täckning, driftstöd är upptaget 

nio gånger av tio, man vill kunna tala om varför tåget står still också, prognos för 
eventuell reparation, två eller fem minuter t.ex. 

Samtal önskas (ej akut, vid tillfälle) 
# Ex vid särskilda tillfällen: färjor, Älvsjömässan,  

Förmodad sen avgång 
# Ofta vet föraren mindre om orsak än tågbefäl, tar lång tid (blir överbelastande), 

dörrkrångel, handikappade, ska man ringa direkt? Omaktivering av ATC vid krångel 
tar ett par minuter, en gång per vecka på A-train, en gång per år övriga. 

# Svårt att hålla reda på telefonnummer 

# Snabbnr (knapp med ”tkl”, datorn vet vilken tkl som är aktuell i området)  

Diverse felkoder 
# Många koder att hålla reda på 

# Meddela graden av fel istället för typ av fel 

# Tid man uppskattar att bli stående (kan vara svårt att uppskatta om man inte vet typ 
av fel, annars lätt att uppskatta) om det är tre, eller fem minuter 

VILKEN INFORMATION VILL FÖRAREN HA? 

Ge jämnare tågflöde 
Vad menar tkl med detta? Pratar man om sitt eget arbete?   

Framförvarande tågsituation, inte omgivande trafik 
# Tunga tåg 

# Ge optimal hastighet 

# Tidplan till målpunkt 

# P-bortflyttning 

# Kunskap om omgivande trafik 

# Mötande tåg 

Grafen i kompakt form 
# liten och plottrig 
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# tveksamt om den behövs i tåget, man vill endast veta om hinder framför det egna 
tåget 

Körorder, dynamiskt 
# önskas 

Medvetenhet om trafiksituationen 
# önskas 

Samtal önskas 

”Hör av dig vid stopp” 
Vad behöver vara talad information 

Väderrelaterad information 
# när man ska stanna vid visst tillfälle 

# att det är halt kan kodas 

Infrastruktur 
# Balisfel presenterat automatiskt 

# Skicka vidare till tågklareraren, problem att felen inte har identitet bara position, 
måste vara uppmärksam på var det hände, alternativt håller systemet reda på 
position 

HASTIGHETSFÖRÄNDRINGAR 

# Finns i den dynamiska hastighetsprofilen i planeringsytan 

Står still 
# varför och hur länge (prognos) 

Samtal önskas 

Förmodad sen avgång 
# Talar om antal minuter man uppskattar att vara försenad, är man klar innan och 

signal är i kör, så kör man 

Situationer där man kan tänka sig talad information  
# Hinder, olycka 
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Olika kategorier av information 

Fördröjd avgång 
# Kan användas på linjen även för tekniskt fel,  

Oplanerat stopp (tekniskt fel) 
# Prioritet: viktig (bråttom) 

Nedsatt Sth 
# Prioritet: kan meddelas senare (något mindre viktig), ett par minuter senare är ok 

Nedsatt prestanda 
# Prioritet: kan meddelas senare (något mindre viktig), ett par minuter senare är ok 

Balisfel 
# Kod, plats, ”skicka till tågklareraren”,  

# Varför balisfel är inte intressant  

# Hastighetsprofilen ska inte visa 80 

# Prioritet: kan anmälas senare, (något mindre viktig), ett par minuter senare är ok, 
meddelandet ligger kvar tills man skickat till tkl 

# Meddelandefönster med fördefinierade funktionsknappar, tex skicka till tkl 

Stoppanmälan 
# Prioritet: viktig (bråttom), ev kan man tänka sig att tågklareraren bara ställer signal i 

kör (inte så bråttom) 

Fara 
# Olycka 

# Hinder på spåren 

# Spontanevakuering 

# (”Spårspring” – folk flyttar sig snabbt bort från spåret, inte aktuellt ens för 
efterkommande tåg) 

# Brand 

# Nedriven kontaktledning (hög prioritet, viktig) 
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GENERELLT VID FARA 

# Behövs i form av knapp (kod)?  Måste bekräftas. Får ej missbrukas 

# Möjligt att först trycka på knapp, sedan ringa 

# En knapp vid varje situation? 

# Knapp för ”fara, stoppa trafiken” 

# Knapptryck leder antagligen alltid till ett telefonsamtal för att kolla vilken typ av fara 
och för att bekräfta att man inte har tryckt av misstag 

# Knapp bör sitta på avvikande ställe, så den inte trycks in av misstag 

# Använda nuvarande larmknapp (får inte missbrukas)? 

# Svårt att leta fram larmnumret (olika i olika delar av landet) 

# Kanske ändra till larmknapp som automatiskt leder till aktuellt larmområde 

Typer av snabbknappar (olika prioritet) 
# -TKL 

# -Drift 

# -Larm 

# (-Stoppanmälan) 

Information till omgivning 
# till mötande tåg 

# idag: blinkande frontljus som betyder omedelbart stopp, används sällan, kommer 
förarna ihåg detta? 

# Kontinuerligt system ger möjlighet till nödstopp även till intilliggande spår (används 
i Tyskland, LZB) 

ÖVRIGT 

# Meddelande, t.ex. i samband med olika fel, ska alltid visas i klartext, inte i koder. 

# Telefonnummer ska man generellt sett inte behöva komma ihåg eller leta efter, 
koppla knappar till funktion, t.ex. tkl, driftstöd, larm, automatiskt uppringning så 
långt möjligt. 


