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I slutet av 2019 så styrs hela Sverige via NTL 
enligt principen ”styrning genom planering”

Allt	som	då	kan
fjärrstyras
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Kontrakt i upphandlingen av nytt 
tågledningssystem är tecknat med Alstom 
(30 sep 2015), varpå projektet nu går in i sin mest 
intensiva designfas tillsammans med leverantören
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8 nuvarande (olika) miljöer 
8 nuvarande Trafikcentraler 1 ny (gemensam) miljö 

8 Trafikcentraler

Projektets	
uppdrag

NTL-projektet skall leverera nya förmågor till
verksamheten

Uppdraget: Etablera en ny produktionsmiljö för 8 Trafikcentraler
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NTL-projektets produkt och avgränsning
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Konceptet: Operativ Planering

Arbetssättet: Styra genom att planera
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Fokusförskjutning

I första hand: problemlösning (efter säkerheten förstås…)
hålla planen uppdaterad

I andra hand: exekvering
manövrering av fysiska objekt
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Vägen till NTL, Nationell TågLedning

• Forskning kring Trafikledning formulerar styrkonceptet Operativ 
planering innehållande arbetssättet ”Styra genom att planera”.

Huvudsyfte: att förbättra punktligheten och trafikinformationen.

Bidrar till: 
Bättre internkommunikation
Bättre uppföljningsmöjligheter
Effektivare förvaltning
etc
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Vad karaktäriserar morgondagens effektiva 
trafikledning?

• Integrera informationssystem som visar beslutsrelevant information

• Styra genom planering, exekvera tågplanen automatiskt så långt som 
möjligt

• Öka trafikprocessens förutsägbarhet, bl a genom ökad ”delaktighet”

• Öka spridningen av trafikinformation genom att planen är 
distribuerbar

• Skapa användargränssnitt som stödjer det nya (nationella) 
arbetssättet

• Stötta de nya regionala ledningsplatserna 
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Med nya digitala verktyg för Operativ planering får 
vi…

• Fokus i ännu högre grad på styrning genom planering – systemet 
(PEF, den planstyrda exekveraren) exekverar den av fjtkl lagda 
planen

• Avlastning för fjtkl som får ett modernt verktyg att arbeta med

• Fortsatt intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter – det är fjtkl
som fastställer planen och håller den konfliktfri – fjtkl har kontrollen

• Planen delas med andra och är en gemensam utgångspunkt för 
störningshanteringen
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Mer fokus på styrning genom planering
• TKL kan flytta fokus för planeringen längre fram i tiden

• Bättre överblick över påverkande faktorer såsom anläggningar / 
hastighetsbegränsningar mm

• ”Överlämningen” till angränsande områden blir smidig

• Avlastning för TKL som ser i gränssnittet eventuella konflikter som 
skapas vid omplaneringen = mindre att ”hålla i huvudet”

• TKL ser direkt konsekvenserna vid omplanering

• Planen är stöd i trafikala diskussioner med kollegor

Ställer krav på att planen hålls uppdaterad!
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Resande 
gods

Aktuell
trafikplan

Tågförare

Trafikcentral

En lättillgänglig gemensam plan blir en viktig 
resurs 

Tågledning

ROL och NOL

Järnvägsföretagen

Trafikinfo
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Resultat: en samordnad, välplanerad trafikprocess 

• All kapacitet utnyttjas på bästa möjliga sätt, även vid störningar

• Grunden är en ständigt uppdaterad ”optimal” trafikplan

• Trafikplanen är mer tillgänglig för alla

• Uppföljning / statistik blir möjlig att ta fram

• Alla aktörer har samma information och kan i sin tur informera andra 
intressenter.
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……sammanfattning 
Operativ planering - framtidens sätt att trafikleda tåg
kännetecknas av:

• Styrning genom planering, inte exekvering (fokusera på framtiden)

• Planering inte bara för dig själv utan för andra (trafikinformation!)

• Förutsägbar händelseutveckling (inga oförutsedda händelser i systemet)

• Delaktighet i processen (för fjtkl)

• Gemensam plan (för hela jv-sektorn) 
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Framgångskriteria för den närliggande designfasen
i projektet…

q Etablera användarvänliga arbetsflöden och användargränssnitt
under såväl normala som störda driftssituationer

q Säkerställa att systemet arbetar med aktuell data om den befintliga 
anläggningen

q Säkerställa att systemet får korrekt produktionsdata från Planering
(som i sin tur är baserad på samma aktuella anläggningsdata)

q Etablera förmåga att kunna hantera ofullkomlig data på ett smidigt 
sätt

q Kravställa ett stabilt ramverk för effektiv och kontinuerlig drift av 
det nya systemet hos Trafikverket
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Samverkan krävs med omgivande initiativ

Processperspektiv
NTL, ANDA och MPK vid målläge

Effektivare planeringsunderlag, effektivare trafikledning
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Frågor?


