
VARFÖR TALAR ALLA OLIKA SPRÅK?



VAD BEHÖVS INNAN ETT LOK SKA FÅ BÖRJA 

KÖRA I TRAFIK?

• Själva loket med motor, bromssystem etc.

• Tågdator som håller koll på vagnar, dörrar, bromsar etc.

• Ombordsystem – ett säkerhetssystem som ser till att tåget bara framförs i en 

hastighet som anses säker på sträckan (och att inga tåg krockar)



TEST I UTVECKLINGSMILJÖ

Att prata med utvecklare

• Hitta hur koden sitter ihop

• Vilka delsystem finns 

• Vad som görs i varje system

• Vilken utvecklare kan vad

Att prata med kravare

• Vem har skrivit kraven

• Utifrån vilka reglementen

• Vad är måste-krav

• Vad är tolkningsbart



BYGGA TÅG

• Signalsystemet

• Interface mot fordonet (tågdatorn + fordon direkt)

• Anpassning av ombordsystem till tågtyp

• Kunna läsa installationsritningar

• Förstå grundläggande ellära



INTEGRATION – FORTFARANDE I LAB

Tågsimulator, korrekt hårdvara för 
ombordsystemet , reläer + lite mer 
som är gränssnittet + infrastruktur 
(mark och ev radio)

En massa olika signalbussar

En massa kontakter och reläer som 
kan kopplas ur och gå sönder

Fordonsanpassningar i systemet

Wayside – alla signaler som finns 
utanför tåget.

Hur tänker någon som projekterar 
infrastrukturen? Vägkorsningar, 
signaler, STAX



INTEGRATIONSTEST I FÄLT (STATISKA TESTER)

Verkstadspersonal

Praktisk placering av 

integrationspunkter

Mätutrustningar

Tillgång till tåg

Tillgång till fordonsteknisk 

personal

Utmaningar: 

Nytt system, många oinsatta synpunkter

Många olika intressenter

Nya integrationer, oförståelse kring dessa



FÄLTTEST PÅ BANA

Måste planeras: 

Förare

Spårtid

Avlysta spår

Tågklarerare

Utmaningar: 

Vi petar på förarens totala arbetsmiljö

Fordonsbeställaren tänker $$$

Tågklareraren förstår inte testfallet

Föraren måste bli tolk mellan oss och tågklarerare

Det finns inte alltid mat och toaletter i vildmarken

Konstiga ord:

JTF

Kör vänta kör

A-skydd

Spärrfärd

Signalgivare

Driftsplats



GODKÄNNANDE AV MYNDIGHET

• Politik är politik är politik

• Ansvarsfrågor – bortom allt rimligt tvivel

• Hur bevisar man alla krav?

• Osäkerhet hos myndigheten när det gäller nya system

• Vad händer om det går fel?

• Myndighet i tåg – förare med munkavle

• System för högre tågtäthet ger mindre marginaler ger mindre bekväm arbetsmiljö

• Vi blir tolk mellan förare och myndighetsperson

• Förändring kostar och behövs



FRÅGOR?



TACK FÖR OSS!


