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FÖRETAL

Statsmakterna har på olika sätt markerat ett intresse för att

stödja regional järnvägstrafik. Som ett led i denna satsning har

TFB erhållit ett engångsanslag för att därmed kunna bidra till

utvecklingen av en för regional järnvägstrafik lämpad teknik. VTI

har därvid bl a engagerats i studium av de speciella förutsätt-

ningar .som gäller för säkerhetsanalys och säkerhetsvärdering för

denna typ av trafik. Det har därvid varit nödvändigt att påbörja

en analys av de trafikledningssystem som kan komma att bli aktu-

ella på grund av att de kan kombinera trafiksäkerhet med stor

flexibilitet och låga kostnader, speciellt för personal i säker-

hetstjänst. Detta notat utgör en första sammanställning av visst

grundläggande bakgrundsmaterial, som beskriver tågledningens funk-

tion, vilka tekniker som i dag användes utomlands på regionala

järnvägar med litet trafikunderlag samt en kortfattad resumé av

ett antal tidskriftsartiklar som beskriver några i detta samman-

hang intressanta system för operativ trafikledning.
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1. INLEDNING

Med tågledningssystem förstås här de tekniska anordningar med vars

hjälp tågens rörelser regleras och övervakas. Tågledningssystemets

utformning har stor betydelse för den regionala järnvägstrafikens

säkerhet och kvalitet och därmed möjlihet att konkurrera med andra

trafikslag. Kostnaderna för tågledningen utgör ofta en betydande

post i driftsbudgeten.

2 . TÅGLEDNINGSSYSTEHETS UPPGIFT ocn FUNKTION

Tågens rörelser regleras primärt av en tidtabell. Så snart tågen

avviker från denna, måste deras rörelser regleras och övervakas.

Syftet är då dels att förhindra rörelser, som innebär säkerhets-

risker, dels at minimera avvikelsens inverkan på trafikkvaliteten.

Av säkerhetsskäl sker ständig övervakning av tågen även då rörel-

serna följer tidtabellen. Tågledning i mer egentlig mening blir

dock först aktuell vid avviklser från tidtabellen. Denna operativa

dirigering av tågen sker från en centralt placerad tågledning. I

ett äldre, konventionellt tåganmälningssystem. med bevakade

stationer eller blockposter informeras centralen (tågledaren)

först vid så stora tidsavvikelser att en avvikelse från tidtabell-

ens tågföljd är befogad (detta gäller även i de system där tåg-

klarerarna i tåganmälningssystemet ersatts av automater). I

moderna system. är tågledningen oftast ständigt informerad om

tågens rörelser antingen genom att den informeras när tågen

passerar gränser mellan bansektioner (block) eller kontinuerligt.



3. KOSTNADER

Komplexitet och/eller kostnad för tågledningssystemen tenderar att

öka om.man kräver att tågen skall kunna följa relativt nära efter

varandra och att det skall finnas flera, alternativa mötesplatser)

Samtidigt är dessa krav av avgörande betydelse för trafikkvalitet-

en. Med nuvarande tågledningssystem (manuellt tåganmälningssystem

eller FJB) stiger systemkostnaderna oftast brant vid ökade krav på

kundanpassad tågplan. Ett tågledningssystem för regional järnvägs-

trafik bör förmodligen ha en ledningscentral, varifrån tågen diri-

geras av en tågledare, vars arbete understöds och kontrolleras av

datorer. Systemet bör medge att mötesstationer och blockgränser är

obemannade och så utformade att det är ekonomiskt försvarbart att

inrätta dem.med kort avstånd (> 25 km?).

4 . VÄRDERING AV LEDNINGSSYSTEH

 

Trafikledningssystemen kan i första hand värderas efter nedan

redovisade egenskaper. Den vikt som bör tilläggas vart och ett av

dessa skall inte diskuteras här; denna är bl a beroende av trafik-

ens omfattning och art, banans längd och de ekonomiska förutsätt-

ningarna. Den viktigaste frågan, relationen mellan systemens kapa-

citet och kvalitet och systemens kostnader, kan på grundval av nu

tillgängligt material endast bli föremål för översiktliga bedöm-

ningar.

a) trafikkvalitet

Med trafikkvalitet avses här bl a anpassning av tidtabell till

resebehov, korta restider och minsta möjliga antal "tekniska"

driftsstörningar. Tågföringens (och därmed tidtabellens) kvalitet

begränsas av antalet fordon och av spåret med mötesplatser. Ett

bra styrsystem skall tillåta att mötesplatser anordnas utan stora

investeringar i signalsystem och fjärrmanövrering av växlar och

därmed höga kapital och underhållskostnader. Systemet skall vara

flexibelt och anpassningsbart dels för att till låg kostnad kunna



anpassa trafikutbudet till ändrad efterfrågan, dels för att effek-

tivt kunna minska effekterna av en störning i trafiken.

b)sämdmt

Med säkerhet avses i detta sammanhang systemets förmåga att för?

hindra kollisioner mellan järnvägsfordon. Säkerhet innebär oftast

kostnader och/eller minskar trafikledningssystemets kvalitet i

andra avseenden. Säkerhetskraven bör såleds kvantifieras och vägas

mot andra väsentliga egenskaperhos systemet. Den största svårig-

heten vid kvantifiering av säkerheten ligger i bedömningen av de

risker som är förknippade med "människa - maskin - interface".

c) arbetsmiljö

Tågledningssystemet skall ha en hög ergonomisk standard såväl på

fordonen som i centralen. På fordonet är hög kognetiv kvalitet

viktig, framför allt i den meningen att fordonsföraren får en

klar, entydig och lättolkad information som är tydligt knuten till

förarens omgivningsreferens.

d) kostnad

Kapital- och driftskostnaderna för de olika systemlösningarna kan

förmodligen överblickas med rimlig noggrannhet först efter kontakt

med brukare.

5 . NÅGOT ou TÅGIEDNINGSSYSTEMENS TEKNIK

Nedan skall vissa viktiga, tekniska aspekter på ett tåglednings-

system. redovisas. Urvalet av de tekniker som tas upp bestäms i

huvudsak av att de skall vara intressanta i samband med regional-

tåg på banor med ringa trafik. Regionaltågstrafik på stomjärnvägar

regleras av samma signalsystem som övrig trafik på dessabanor och

faller därför utanför ramen för denna översikt.



5.1 Blockstråckor

 

Grundläggande för den europeiska järnvägens säkerhetsteknik är

sedan mitten av förra seklet vad man med en gammal tenm brukar

kalla det "absoluta blocksystemet". Dettainnebär att banan delas

in i ett antal blocksträckor och att endast ett tåg åt gången får

finnas på en blocksträcka. För att detta krav alltid skall vara

uppfyllt måste trafiken övervakas och regleras. Styrningen av

tågen sker vid konventionella järnvägar genom ett signalsystem (i

vid mening, kan vara fasta signaler, baliser och hyttsignalering,

så kallad stav eller man med flagga), som syftar till att hindra

tågen att passera en gräns mellan två blocksträckor utan medgiv-

ande från tågövervakningssystemet (som kan vara manuellt, automat-

iskt eller en kombination av dessa båda).

5.2 Information am.tågens läge till tågledningscentralen

I de äldre systemen, t ex med s k stav eller s k fullständig tåg-

anmälan kontrolleras blocksträckan endast av dessgränsstationer

och den centrala tågledningen informeras endast vid väsentliga

störningar av trafikmönstret. Informationen sker då från någon av

gränsstationerna där eventuell fast personal eller någon av tåg-

personalen ringer (förr telegraferade!) till den centrala tågled-

ningen. Detta förfarande användes vid det tyska SZB-systemet.

Vid så gott som alla andra system sker överföringen av information

med hjälp av radio. I många system sker Överföring av lägesinfor-

mation vid blockgränserna i samband med att föraren tar kontakt

med ledningscentralen och begär tillstånd att köra in på framför-

varande blocksträcka och samtidigt gör s k utanmälan för föregå-

ende block.

En annan möjlighet är att fordonets position automatiskt regist-

reras och överföres till centralen. Detta kan ske på flera olika

sätt. Vid det enklaste systemet är blockgränserna (och eventuellt

även andra platser) försedda med passiva baliser (transponder) som

med hjälp av avkodningssystem anger platsen. Denna information



översändes därefter automatiskt till tågledningen. Denna teknik

användes t ex vid Spacerail och CAPI. Ett annat system, som an-

vändes bl a vid det franska ASTREE, baseras på att tåget mäter

tillryggalagd sträcka. För att längdmätningsfel ej skall adderas

till alltför stora värden sker med vissa intervall lägeskorrigerh

ing med hjälp av fasta, passiva baliser (transponder). I en fram-

tid kan lägesbestämningen alternativt ske med hjälp av satelit-

navigeringssystem eller en kombination av ett sådant och längd-

mätning.

5.3 Information till föraren

 

Överföring av den för säkerheten nödvändiga infonmationen mellan

tågledningen (och/eller blocksystemet) och föraren kan genomföras

på fler olika sätt. Konventionellt sker denna överföring med hjälp

av fasta ljussignaler (eller formsignaler). Fördelen med detta

system är att fordonen ej behöver någon speciell utrustning.

Signalerna kan kompletteras med eller ersättas av aktiva baliser

från vilka den nödvändiga informationen överföres tillen i hytten

monterad signaltablå (fordonen måste då vara speciellt utrustade

för balissystemet). Sker informationsöverföringen med radio kan

den antigen ske muntligt eller i kodad form eller i en kombination

av dessa båda former. Vid kodad överföring visas information på en

signaltablå i form av symboler eller på en bildskärm.i form av

symboler eller klartext. Informationen kan även skrivas ut på en

skrivare.

Den kodade överföringen har fler fördelar i jämförelse med den

muntliga. Bildskärmen eller det utskrivna meddelandet visar perma-

nent den aktuella informationen och budskapet kan dels kontroll-

eras ur säkerhetssynpunkt i tågledningscentralen och även enkelt

och snabbt tillgängligt dokumenteras. Den givna och denmottagna

infonmationen i tågledningscentralen användes till att på en skärm

visa det aktuella tågläget etc för de banor som centralen över-

vakar.



5.4 Automatiskt tågstopp

 

För att förhindra att tåg överskrider den största tillåtna hastig-

heten eller passerar en signal som visar stopp finns på många för-

valtningar i dag s k automatiskt tågstopp av varierande konstruk-

tion. Principen är att om tåget kör för fort eller mot stoppsignal

skall tåget bromsas automatiskt till lämplig hastighet eller till

stopp. 'Detta förutsätter f n någon form av fast signalgivare

(balis, kontinuerlig trådslinga, i äldre system.magnet, m.m) och

motsvarande mottagare (eller sändare och mottagare) på dragfordon-

et. Det är möjligt att i ett system, som baseras på radiokommu-

nikation mellan tåg och ledningscentral, och där tåget själv

kontinuerligt (eller nästan kontinuerligt) informerar centralen om

läge och hastighet sända nödvändiga bromsimpulser via radio till

dragfordonet.

6. BESKRIVNINGAR

 

Nedan presenteras några tågledningssystem, som bedöms vara

intressanta för sådan regionaltrafik (länsjärnvägar) som inte

bedrives på stomjärnvägar eller motsvarande. Systemet bör förena

hög säkerhet med möjlighet till hög trafikeringskvalitet. Systemet

bör även uppvisa påtagligt lägre kapitalkostnader samt vara

billigare i underhåll och drift än de system som i dag användes

(vid likartade driftskrav). Av detta följer att vissa ingredienser

i ett konventionellt signalsystem knappast är möjliga att använda.

Dit hör, förutom bemanning på mötesstationer, fasta fjärrstyrda

signaler, konventionell hyttsignalering med balissystem samt

fjärrmanövrerade växlar.

Presentationen av de olika systemen är av varierande omfattning

och konkretisering eftersom källmaterialet huvudsakligen utgöres

av tidskriftsartiklar som redovisar enstaka system. Det finns

ingen möjlighet att ur dessa artiklar få en heltäckande bild av

alla de system som i dag används eller få en rimligt objektiv bild

av hur de fungerar i drift. Dessa uppgifter kan endast erhållas



genom direkt kontakt med de aktuella förvaltningarna, signal-

materialtillverkare etc.

 

Benämning: SZB (Signalisierte Zugleitbetrieb)

Tillverkare: Standard Elektrik Lorenz AG, Stuttgart

Referens: Exl et Uebel 1987, Jesberg 1988, Sitzmann et Eilers 1988

Beskrivning:

Blocken är geografiskt definierade och normalt spärrade för tåg.

Hinderfrihet kontrolleras med hjälp av riktningskännande axel-

räknare (kontrollerar antal axlar som passerar in och ut för varje

blocksträcka). Begäran om frigöring av viss blocksträcka göres av

tågledare eller förare med hjälp av nyckel eller impulssändare och

mottagare för infrarött ljus. Systemet kontrollerar då att inget

fordon finns på sträckan (kontrollerar räkneverken) och frigör

blocksträcka i önskad riktning. Rörelserna styres av fasta

signaler. Varje station har sitt säkerhetssystem, som står i för-

bindelse med närliggande (gräns-)stationer. Central driftsledning

övervakar och kan styra systemet men utför ingen hinderfrihets-

kontroll. Tekniken är egentligen en robot-tkl" med TAM-bok.

Stationerna kan kopplas om för lokal manövrering av växlar i sam-

band med rangering. Detta förutsätter att inga tåg finns på de an-

slutande blocksträckorna och att dessa spärras.

Systemet förekommer i två varianter, en för enkla mötesstationer

som kan vara försedda med fjäderväxlar, och en för mer komplexa

stationer med centralt manövrerade växlar. Den principiella ut-

formningen är emellertid lika i båda fallen.

Användning:

Systemet har efter prov på bansträckan Dachau - Altomünster uppen-

barligen fått relativt omfattande användning vid "Strecken mit

Schwachem.und mässigem Verkehr" vid DB.



Fördelar:

Fordrar inga speciella anordningar på fordonen varför att alla

fordon kan trafikera linjen utan speciella arrangemang. Automatisk

bromsning kan förmodligen anordnas relativt enkelt men detta för-

utsätter givetvis speciell utrustning på dragfordonen.

Nackdelar:

Kostnader för fasta signaler. Axelräknare kan vara svåra att få

tillräckligt driftssäkra vilket kan sänka trafikkvalitet och/eller

säkerheten. Även om systemet inte fordrar radioförbindelse drag-

fordon - central är detta säkert nödvändigt att ha av andra skäl,

varför kostnaden för denna utrustning kvarstår.

 

Benämning: ASTREE

Tillverkare: SNCF, tillverkningsuppdrag utlagt (?)

Referens: Bernhard 1988

Beskrivning:

Tågens läge beräknas (!) från växellägen och väglängdsmätning på

loken. För att korrigera lokens väglängdmätare finns fasta, pass-

iva platsangivare. I en framtid kan lägeskorrigeringen ske med

hjälp av satelitnavigering (NAVSTAR, LOCSTAR). Tåget Överför via

radio till ledningscentralen bl a tågets art, läge och hastighet.

Centralen ger tåget tillstånd att köra till en viss punkt med viss

hastighet och ger i övrigt sådan information som kan vara av be-

tydelse för föraren. Genom systemet styrs även skyddsanordningar

vid plankorsningar och högtalarutrop på stationer.

De tekniska metoderna för övervakning av förare förefaller fort-

farande oklara. Man avser enligt uppgift att prova systemet i full

skala under 1990.



Fördelar: _

Systemet ger en fullständig övervakning av tågen och tillåter

körning på "elektrisk sikt". Systemet förefaller erbjuda möjlig-

heter till optimal tågledning under fullständig kontroll från tåg-

ledningscentralen.

 

Benämning: R.E.T.B (Radio Electronic Token Block): version 1

Tillverkare: BR Research Division, Derby (?)

Referens: Reklamblad, besök vid ScotRail

Beskrivning:

Lokföraren står i radioförbindelse med en tågledningscentral, som

övervakar och styr tågrörelser och bandispositioner. Linjen är

på sedvanligt sätt uppdelad i blocksträckor (oftast några mil

långa). Gränserna mellan blocksträckor, vilka oftast sammanfaller

med mötesstationer, markeras med skyltar. Gränserna är vid mötes-

stationer riktiningsberoende på så sätt att den aktuella gränsen

alltid befinner sig vid utfarten. Tillstånd att köra in på en

blocksträcka begärs av lokföraren dels muntligt, varvid han med-

delar namnet på den aktuella blocksträckans gränsstation, dels

genom att på radioutrustningen först trycka in en knapp som anger

att han lämnar ifrånsig" föregående blocktillstånd, därefter en

knapp som anger att han önskar tillstånd att köra in på nästa

blocksträcka. Knappindikeringen sänds i kodad form till tågled-

ningscentralen, som.lämnar tillståndet dels muntligt, dels i kodad

form.

Den kodade signalen visas i form av namn på blocksträckans båda

gränsstationer på en display (i vissa fall kan föraren få till-

stånd att passera två blocksträckor, s k "long block ).

Den del av centralens verksamhet, som berör tågsäkerheten, över-

vakas av datorer, varav två hela tiden arbetar parallellt medan

den tredje står som "stand-by". All kodad information, som sänts
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från eller tagits emot av centralen lagras på band och skrivs

dessutom ut omedelbart. Samtal lagras på tape under ca 1 dygn(?)

Lägesangivelserna sker endast muntligt genom lokförarens radio-

kontakt med centralen vid blockgränserna. Centralen har ingen

möjlighet att fysiskt påverka tågrörelserna (genom nödstopp etc).

Varje tågfordon är utrustad med två radioanläggningar varav en i

reserv. Om ingen radioutrustning skulle fungera kan tågen fram-

föras genom att föraren kontaktar centralen med hjälp av de tele-

foner, som finns på alla stationer och hållplatser och därvid få

muntligt tillstånd att passera blockgräns. För att öka säkerheten

är denna metod förenad med en relativt omständlig procedur med

speciella blanketter etc.

Den radioutrustning, som behövs på fordonen, är monterad i en box

med en rymd om runt 20 liter. På fordonet behövs endast ett ström-

uttag och en enkel antenn. Radioutrustningen används även på ban-

avdelningens vägfordon för att skydda spårarbeten (A-arbete; även

om inga järnvägsfordon används).

Växlarna på mötesstationerna är fjädermanövrerade med återgångs-

fördröjning. Växlarna är i normalläge låsta och låst läge indi-

keras med en speciell signal (fast signal med gult sken). Denna

signal har i övrigt ingen säkerhetsfunktion och ingen förbindelse

med tågledningscentralen. Genom en speciell procedur kan föraren

ur radioanläggningen få ut en nyckel, med vars hjälp han kan låsa

upp stationens växlar och handmanövrera dessa.

Användningsexempel:

Systemet finns sedan några år i bruk inom några regioner inom BR,

bl a i Skottland (ScotRail) och Cambrian Coast (Shrewsbury -

Aberystwyth - Pwllheli). I Skottland har alla regionala järnvägar

detta system, f n uppdelat på två ledningscentraler. Som exempel

kan nämnas att centralen i Inverness leder som mest 12 tåg på ca

30 mil spår uppdelat på tre linjer, 30 blocksträckor och ca 20

mötesstationer.
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Fördelar:

Ett enkelt och flexibelt system som är utprovat under flera år i

praktisk drift.

Nackdelar:

Vid passage över blockgränserna måste tåget stanna och erhålla

klart med en tämligen omständlig procedur vilken tar någon minut.

Inget automatiskt stopp vid otillåten passage av blockgräns.

Utveckling: I

En ny version är under utveckling, där tillstånd att passera

blockgräns kan ske utan att tåget måste stannas.

 

Benämning: RETB (version 2)

Tillverkare: General Signal International Ltd

Referens: Anon. "Botswana ... 1988

Beskrivning:

Systemet utgöres av en RETB-anläggning som kompletterats med auto-

matiskt tågstopp. För detta syfte finns passiva transponder, som

ger tågutrustningen lägesinformation. Tågutrustningen kontrollerar

om tillstånd finns att passera den gräns som.markeras av trans-

ponden. Om transponden motsvarar en huvudsignal kommer tåget att

nödbromsas. Har transponden försignalfunktion kommer förarens upp-

märksamhet att påkallas varpå han får kvittera signalindikeringen

inom fem sekunder. Sker inte detta nödbromsas tåget.

Användningsexempel:

Systemet har nyligen tagits i bruk på linjen Plumtree (Zimbabwe) -

Rakhuna (Botswana), totalt 670 km.
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Benämning: Spacerail-

Tillverkare:

Referens: Auer, J H, Petit, A. 1986., anon., D&RGW Takes ..."

1987

Beskrivning: |

All överföring av info till och från lok sker med radio från en

tågledningscentral. Hyttsignalering, inga yttre signaler. Banan är

försedd med passiva transponder som fungerar som elektriska block-

gränser. Om tåget passerar en transpond utan tillstånd sker auto-

matiskt bromsning. Spacerail är uppenbarligen under utveckling och

man planerar att göra utrustningen mer mångsidig.

 

Benämning: CAPI

Referens: Savelli, G, Van Deth, F. 1988

Beskrivning:

Detta system.är en direkt översättning av det klassiska tåganmäl-

ningssystemet till datorteknik. På varje station finns en dator,

som står i förbindelse med angränsande stationer. Tågpersonalen

gör med hjälp av datornstangentbord konventionell in- och ut-

anmälan och begär klart-anmälan". Datorn kontrollerar tåglägen

och lämnar klart till föraren via display och skrivare. Alla tåg-

rörelser övervakas dessutom av en ledningscentral. Experiment på-

går på linjen "Cerdagne" (Villefranche - Vernet-les-Bains) där

informationen överföres med hjälp av radio och stationerna kom-

pletterats med tågindikationer.
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