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Bakgrund till digitalisering av trafikledning

• Resan påbörjades för över 20 år sedan, Forskningsprojekt FTTS (Uppsala Universitet)

• Forskning och senare utveckling av det som idag är STEG / Digital Graf

• Digital Graf har använts i Norrköping och Boden sedan 2008 och ligger till grund för 

utveckling av nytt tågledningssystem inom Projekt ENTL. (Nationell Tågledning)
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Projekt Utrullning Digital Graf

• Arbete påbörjades hösten 2019, utrullning pågår

• Beslut om att rulla ut Digital Graf som en förlaga för Nationell 

Tågledning och introducera trafikledare och trafikinformatörer i digital 

trafikledning

• Ersätter pappersgraf och analog TKL-bok för Fjärrtågklareraren

• Helt nytt verktyg för Trafikinformatören
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Dagens styrverktyg

Framtidens styrverktyg
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Framtidens styrverktyg

Signalsystem/lok

Digital graf
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Planerad 24/7-drift

Under uppstart, 

delvis användning

Ej planlagda

Var kör vi Digital Graf idag?

• Lite olika nivåer av användning

‒ Målet är 24/7-drift på 80% av de fjärrbevakade sträckorna

‒ Exkluderade områden är exempelvis: 

‒ Stockholm Central,

‒ Göteborgs närställverk,

‒ Fyrspårsbanor m.fl.
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TC Göteborg

TC Boden

TC Ånge

TC Gävle

TC Stockholm

TC Norrköping

TC Hallsberg

TC Malmö



Successiv utveckling av morgondagens 
trafikledningssystem

• STEG/Digital Graf är bara första steget i en längre digitaliseringsresa

• Samtliga delar arbetar mot samma mål, utveckla;

‒ Koncept (Operativ planering)

‒ Arbetssätt (Styra genom planering)

• Dessa delar ska hjälpa trafikledning att arbete mer effektivt och minska 

på manuella aktiviteter som tar fokus bort från operativ trafikledning
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Digitalisering inom flera områden simultant

• Påverkar arbetssätt, kopplingar mellan system och kräver anpassningar

• Men ger också stora möjlighet till förbättring, effektivisering och automatisering!
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Utrullning av automatisk 

beräkningsrapportering

Utveckla och förbättra PDA –

Projektering av Digital Anläggning

Utveckla och förbättra 

Beredande Funktionens 

arbetssätt och processer

Export av statistik för genomförda 

banarbeten och trafikledning

Genomföra förstudie för 

Digital Ordergivning

Utveckla C-DAS 

Förarkommunikation med lokförare

Digital Graf

Introducera medarbetare i 

Digital trafikledning

Få in synpunkter och önskemål 

för framtida utveckling 

av Digital Graf och SNTL
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Projekt Operativt beslutsstöd i realtid

• Arbete påbörjades våren 2019 i samverkan med TTT

• Två leveranser, C-DAS och Digital ordergivning

• Analyser, utveckling och piloter
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Sträckor med C-DAS

Sträckor i drift eller under uppstart

• Borlänge – Frövi, SJ – resandetåg 

• (Järna – Norrköping, SJ – resandetåg)

• Pitkäjärvi – Riksgränsen, Kaunis Iron – malmtåg

• Nässjö – Lund, SJ Öresundståg – resandetåg

• Luleå – Vännäs, Green Cargo – ståltåg

Planering för ytterligare sträckor pågår

Uppstartsguide för enklare anslutning
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Delar av arbetet 2022 - 2023

• Utveckla förbättrade planeringsfunktioner för C-DAS

• C-DAS på fler sträckor och stråk som har Digital graf

• Stötta nyanslutna järnvägsföretag och Trafikcentraler vid införande

• Fördjupat samarbete med Etablera nationell tågledning, ENTL

• Genomföra piloter, tester och analyser av pågående utveckling löpande

• Samverkan med branschen

• Utveckla mot SFERA (UIC IRS 90940)

‒ Inkluderar anläggningsdata i form av segmentprofiler
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Vidareutveckling inom Europe’s Rail

• Förbättrad TMS-funktionalitet

‒ Effektivare verktyg

‒ Beslutsstöd och automation

‒ Bättre underlag till C-DAS/ATO med mindre arbetsinsats

‒ ...

• Fördelning av TPE (Train Path Envelope) mellan tåg

• Samarbeten med andra aktörer och infrastrukturförvaltare inom Europa
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Tack för oss!

Några frågor?

2022-04-26KAJT - Den digitala trafikledningen15


