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Sammanfattning
Signal är en väldig viktig del av järnvägen. Ifall man placerar en signal eller ett annat
viktigt objekt på fel plats, kan det innebära ökade säkerhetsrisker. För att underlätta
konsulternas arbete vid skapandet av driftplatsritningar är syftet att ta fram en
handlingsplan inför skapandet av en databas som i sin tur ska användas för att skapa ett
verktyg som kan användas för att automatisera processen för att generera
driftplatsritningar.

Arbetet inleddes med en grundläggande litteraturstudie för att få en teoretisk grund att
stå på. Utöver det har data samlats in via dokumentstudier kring trafikverkets styrande
och stödjande dokument, detta för att med hjälp av algoritmer och beräkningar ta fram
önskad data som användes vid skapandet av en databasmodell.

För att skapa en databas som fungerar bäst med syfte på det verktyget som man i
framtiden ska skapa, är SQLite den optimala databashanteraren. En viktig faktor när
man skapar en databas är att strukturen ska ha en bra grund.

Under arbetets gång blev det intressant att se hur viktig de grunddata som användes i
databasmodellen egentligen var. I varje del av databasmodellen fanns det minst en
beräkning som krävde grunddata.

Jag tycker att arbetet har varit lärorikt och de frågor jag hade i början, besvarades under
arbetets gång.

Nyckelord: Handlingsplan, databas, struktur, driftplatsritning, programvara

Abstract
Signal is a very important part of the railway. If you place a signal or a different object
which is also important in the wrong place, can mean increased safety risks. To ease the
work of the consultants in the creation of operational site drawings, the aim is to
develop an action plan for the creation of a database, which in turn will be used to
create a tool that can be used to automate the process of generating operation site
drawings.

The work began with a basic literature to get a theoretical foundation. In addition, data
has been collected through document studies of Swedish Transport Administration
(Trafikverket) directing and supporting documents, in order to using algorithms and
calculations to produce the desired data used in the creation of a database model.

To create a database that works best with a vision of the tool in the future to create,
SQLite is the optimal relational database management system. An important factor
when creating a database is that the structure should have a good foundation.

During the work it was interesting to see how important the foundation data used in the
model database was. In every part of the database model, there was at least one
calculation that required foundation data.

I think that the work has been instructive, and the questions I had in the beginning, were
answered during the thesis.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Signal är en väldigt viktig del av järnvägen. Fel placerade signaler eller objekt ute på
spåret kan innebära stora säkerhetsfaror. För att eliminera dessa säkerhetsfaror arbetar
konsulter som ser till att alla objekt ute på spåret är på sin rätta plats och att allt fungerar
som det ska enligt alla krav som finns.

Eftersom det finns så höga krav inom järnvägen, arbetar konsulter inom signal väldigt
mycket med just framtaganden och ändringar av driftplatsritningar. Vare sig det är en
liten ändring eller stor krävs det tid och tålamod för att ändra på något objekt på
driftplatserna, då de ofta har ett betydande förhållande till ett annat objekt.

När man producerar nya ritningar är det viktigt att man försöker minimera antalet fel.
Sättet man idag använder och länge har använt är att man för hand ändrar i ritningarna.
Objekt som inte längre behövs stryker man bort, nya objekt lägger man till och i vissa
fall byter man ut några. Detta gör man för att kunna visualisera de nya ritningarna innan
man producerar dem via programvaror som MicroStation eller AutoCAD. För att
effektivisera detta är en förhoppning att man kan automatisera processen så mycket som
möjligt för att underlätta visualiserings arbetet för konsulterna.

På ÅF vill man skapa ett verktyg som gör det möjligt att visualisera driftplatser; Ett
verktyg i form av en programvara som man kan använda för att skapa driftplatser eller
mata in data från befintliga driftplatser och hela deras geografi för att presentera det via
ett grafiskt gränssnitt.

ÅF är idag ett ledande teknikkonsultföretag som fokuserar på energi, infrastruktur och
industri. På ÅF skapar de lönsamma, säkra och hållbara lösningar med hjälp av den
samlade tekniska kunskapen som finns på ÅF. Företaget har verksamheter och kunder
från hela världen men deras bas är i Europa.
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1.2 Syfte och målsättning
Det övergripande syftet med mitt examensarbete är att utarbeta en handlingsplan inför
utvecklingen av en databas som i sin tur kommer att möjliggöra skapandet av ett
verktyg som kan användas för att visualisera driftplatser.

För att uppnå syftet med arbetet och skapa en bra handlingsplan krävs det att få en
uppfattning om hur programvaran kommer att se ut när det väl är klart. Detta för att
kunna identifiera all data och objekt som det kommer behövas ta hänsyn till när man
skapar själva databasen.

1.3 Frågeställningar
I detta arbete ska jag undersöka:


Hur verktyget ska se ut



Varför en databas behövs



Vad som krävs för att skapa en databas



Vilka objekt bör man ta hänsyn till



På vilka sätt man kan vidareutveckla databasen/verktyget i framtiden



Hur databasen skulle kunna se ut

1.4 Avgränsningar
Trots att det kan finnas andra bolag som skulle kunna dra nytta av ett verktyg som
möjliggör automatisering av skapandet av driftplatser, kommer denna uppsats endast att
utgå från ÅFs specifika behov.

Uppsatsens tyngdpunkt ligger kring att göra en handlingsplan inför skapandet av en
databas. I skapandet av modell databasen har jag valt att avgränsa objekten till just;
signaler,

växlar,

vägskyddsanläggningar,

repeterbalisgrupper,

stoppbock,

hinderfrihetspunkt samt spårledning. Detta innebär att uppsatsen kommer främst att
behandla teknikområdet signal och lite bana.
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1.5 Metod
1.5.1 Forskningsdesign

1.5.1.1 Fallstudie
Fallstudie är en viss typ av forskningsdesign, som är särskilt lämplig för forskare som
arbetar på egen hand, eftersom det ger forskaren möjligheten att studera en avgränsad
aspekt av ett problem på djupet och förklarar hur ett fenomen sker eller hur ett föremål
är i detalj. Studien görs under en begränsad tidslängd, dock kan det även finnas studier
som sträcker sig över längre tid. Med en fallstudie som metod innebär det att man
studerar ett eller flera fall och att det man studerar är ett fenomen i det verkliga livet. En
fallstudie förklarar omständigheterna i ett bestämt fall och kan generellt inte appliceras
på andra slumpmässigt valda fall. Dock kan man dra slutsatsen att resultaten kan bli
liknande ifall situationerna är liknande. Gällande empirin som samlas in för fallstudien
så spelar det inte någon större roll om empirin utgörs i form av ord eller siffror. Detta
beror på att man kan samla in olika sorters data på flera olika sätt. Oftast används
observationer och intervjuer för att samla in data, dock finns det andra metoder som går
att använda. Vilken metod man väljer beror på vad man tror kommer att kunna besvara
på de frågeställningar som finns på bästa möjliga sätt (Bell & Waters 2016).

1.5.1.2 Experiment
En annan typ av forskningsdesign är experiment. Syftet med ett experiment är oftast att
testa en hypotes. I ett experiment försöker man skapa en situation där man kan framföra
ett visst fenomen som man vill säga något om och studera hur fenomenet påverkas
genom att manipulera situationen man har skapat. Ett experiment liknar en
fallstudiedesign, eftersom i likhet med en fallstudie så studerar man ett fall. Det som
skiljer sig åt är att fallstudiemetodik används för att studera ett fenomen i verkliga livet,
medan experiment innebär det att man studerar en skapad och på flera olika sätt
kontrollerad situation (Blomkvist & Hallin 2014).
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1.5.1.3 Aktionsforskning
Ett mellanting mellan fallstudie och experiment, är aktionsforskning. Aktionsforskning
är en metod som innebär att man studerar en process samtidigt som man har
möjligheten att försöka korrigera och förändra. Aktionsforskning är en lämplig metod
då man har som uppgift att ta fram en ny produkt med hjälp av prototyper.
I aktionsforskning ingår att man:
1. Identifierar ett problem
2. Samlar data och gör en preliminär analys (diagnos) av vad som orsakar
problemet
3. Stämmer av diagnosen med uppdragsgivaren
4. Gemensamt kommer fram till lämplig handling för att åtgärda problemet
5. Agerar
6. Samlar data om hur processen gått och gör en ny analys
7. Stämmer av med uppdragsgivaren.
Aktionsforskning handlar alltid om verkliga problem där syftet är att ta fram en lösning
till själva problemet. (Blomkvist & Hallin 2014).

1.5.2 Val av forskningsdesign
Arbetet inleddes med att hitta information kring ämnet för att få en teoretisk grund att
stå på. Målet med detta var att få en förståelse kring de ämnen som arbetet grundas på
samt för att skapa relevanta frågeställningar. Det inleddes med dokument som
tillhandahållits av supportgruppen på ÅF. Utöver detta gjordes egna eftersökningar med
hjälp av sökmotorer på internet med lämpliga sökord och vid behov tipsade
supportgruppen om vissa dokument.

Forskningsdesignen som valts att använda i detta arbete är aktionsforskning. Detta
eftersom den var den mest passande metoden, för att uppnå ändamålen med arbetet.

1.5.3 Tillämpling av aktionsforskning
Problemet som ÅF stod inför och som var bakgrunden till detta arbete var att de
saknade ett system som de kunde utgå från för att forma driftplatsritningar på ett
smidigt och effektivt sätt. Trots att möjligheten att ta fram driftplatsritningar även
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tidigare har funnits, fanns det vissa svårigheter. Det var tillexempel tidskrävande att ta
fram tabeller, mäta avstånd och göra diverse uträkningar. Därmed fanns det en
efterfrågan på ett mer hanterbart verktyg. Att det fanns ett identifierat problem
motsvarar det första steget i aktionsforsningen.

Det andra steget i aktionsforskningen består av att samla data och göra en analys av vad
det är som orsakar problem, vilket även var det steg som följde i uppsatsskrivandet. För
att kunna förstå problemet var det viktigt att även förstå hur signaler och alla objekt på
ett spår hänger ihop och på så sätt förstå vad problemet grundar sig i. Det visade sig att
det bakomliggande problemet var att de tidigare systemen som bolaget hade använt ofta
bestod av väldigt många manuella inslag. Det användes en manuell hantering för att
exempelvis beräkna avstånd som man sedan skulle använda i andra beräkningar som
också gjordes manuellt. Detta diskuterades med supportgruppen på ÅF som bekräftade
att det var det som var situationen. Supportgruppen bestod av två personer som har stor
erfarenhet av att arbeta med signal och järnväg.

Nästa steg var att komma överens om en handlingsplan för att lösa problemet. Efter
många diskussioner valde vi att utforma en plattform som kan användas i framtiden för
att skapa en databas. Uppgiften var därmed att ta fram information kring objekt, se hur
det är man bygger upp ett program, utreda vad det är som krävs för att ett program ska
fungera. Det absolut viktigaste var att ta fram en databas som inte är begränsad och som
hela tiden ska kunna uppdateras för att möta framtida behov.

Detta är vad som

motsvarar steg nummer fyra i aktionsforskningen och som sedan följs av steg fem som
utgörs av själva agerandet.

Genom att undersöka olika alternativ var min uppgift alltså att ta fram ett förslag på hur
vi skulle utforma en databas. Som beskrivet i detta projekt, bestod arbetet alltså av att
utreda hur programvaran ska se ut, vilken databashanterare som är mest lämpligt att
använda utifrån kriterierna som vi kom överens om, vilka funktioner som ska finnas
med och hur dessa ska möjliggöras.
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Det jag gjorde var att ta fram ett exempel på hur en databas kan se ut och utifrån det ta
fram all nödvändig information som krävs för att möjliggöra att databasen kan ta fram
tabeller och beräkningar. Genom att använda det exemplet kunde jag skräddarsy ett
förslag på hur arbetet kan utformas i praktiken.

Som nästsista steg i aktionsforskningen görs en utvärdering av hur processen har gått
och man gör en ny analys. Detta var även det nästa steget i projektarbetet. Jag
rapporterade resultatet av mitt arbete till supportgruppen som gick igenom denna och
fick återkomma med sina åsikter. Vi diskuterade om det framtagna förslaget skulle bidra
till att lösa det problemet som hade identifierats och kom fram till att det var ett steg på
vägen och att det kunde användas för att ta fram en databas för att kunna skapa ett
program i framtiden som är mindre tidskrävande än deras tidigare metod. I likhet med
aktionsmetoden hade arbetet därmed blivit avstämt med uppdragsgivaren.

1.5.4 Datainsamling
Data har primärt samlats in via dokumentstudier kring trafikverkets styrande och
stödjande dokument samt via konversationer med supportgruppen. Supportgruppen har
även tillhandahållit data från en databas som har liknande egenskaper till den vi vill
skapa. Målet med datainsamlingen var att få en uppfattning av var och hur varje objekt
ska placeras.

1.5.5 Teknisk-vetenskapliga beräkningar
Tekniska-vetenskapliga beräkningar innebär att man använder sig av dagens moderna
datateknik för att skapa algoritmer eller metoder som ska lösa svåra beräkningar
(Edlund 2012).

En stor del av arbetet var att göra beräkningar med hjälp av ekvationssystem samt
konstruktioner av algoritmer i Excel för att få databasmodellen att fungera som önskat.

1.5.6 Handlingsplan
En handlingsplan är ett planeringsverktyg som används för att uppnå ett mål. Man
lägger upp ett syfte och vilka mål det är man vill uppnå. Till detta sätter man strategiskt
upp delmål för att i slutändan uppnå de mål man satt upp. I handlingsplanen ska man
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ange vad det är man ska göra, syftet med det, en tidsplan, vilka resurser som ska
användas för att uppnå målet man satt samt vem det är som ska utföra detta arbete
(Uppsala universitet 2009).

Detta arbete går ut på att skapa en handlingsplan inför skapandet av en databas.
Handlingsplanen görs för supportgruppen på ÅF.
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2 Verktyget
I detta kapitel presenteras verktyget som ÅF i framtiden vill skapa och en
presentation på hur verktyget skulle kunna se ut.
2.1 Själva verktyget
Vid samtal med supportgruppen på ÅF framkom det att man vill skapa ett verktyg som
till en början ska hjälpa konsulterna skapa ritningar för driftplatser.

Figur 1: Bild på en driftplatsritning, förstorad bild finns i bilagor.

Några egenskaper verktyget ska baseras på:


Simpel layout



Lätt att jobba i verktyget, ska ej vara för komplicerat.



Möjlighet till framtida utveckling av verktyget.

2.2 Programvara
Ordet program används ofta som synonym för ordet programvara, som ibland kallas för
mjukvara som vi får från översättningen mellan engelska till svenska.

I en dator (maskin) finns det hårdvara och programvara. Hårdvara, till skillnad från
programvara, är alla de fysiska komponenterna som finns i datorn d.v.s. processorn,
hårdisken, grafik-kort, moderkort osv.

Programvara är samlingar av data och instruktioner som driver funktioner på ett
datorsystem. Den första programvaran som installeras på hårdvaran är operativsystemet.
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Operativsystemet gör det möjligt för komponenterna i datorn att kunna kommunisera
med varandra och tolka varandras kommandon, den kontrollerar alla aktiviteter som
sker i datorn. Det är som att hårdvaran lär sig ett nytt språk. Utan operativsystemet
fungerar inte andra programvaror. Några kända operativsystem är Windows, Mac os x,
Linux. Programvara som installeras ovanför operativsystemet, är ofta de programvaror
man talar om när man talar om program. Det finns programvaror för allt möjligt och det
skapas nya hela tiden (Dator8 2011).

2.3 Hur verktyget ska fungera
För att uppnå det ena kravet som är att verktyget inte ska vara allt för komplicerad att
använda, skulle detta vara ett klart exempel på hur verktyget kommer att fungera.
1. Eftersom vi vill skapa ett verktyg i form av programvara, är en
självklar början att man öppnar upp programmet.

2. När man öppnar upp programmet ska den fråga ifall man vill
skapa ett nytt projekt eller öppna upp ett befintligt projekt.

3. Om man väljer att skapa ett nytt projekt ska man först ange
den grunddata som driftplatsen ska baseras på.

4. I grunddata ska man ange antalet spår man vill att ritningen
ska innehålla. Man ska dessutom ange riktiga avstånd mellan
km-stolpar som finns på driftplatsen som man ska rita eftersom
det inte alltid är en kilometer mellan stolparna.

5. När man väl fyllt i grunddata, ska det skapas en ritning med det
antal spår som man angav i grunddata. Spåren ska vara
oändligt långa men ritningen ska vara inzoomad i området man

9

vill jobba med dvs. de kilometertalen man gav stolparna i
grunddata.

6. När man väl kommit så långt är det dags att skapa objekt. Det
ska man kunna göra genom att trycka på en knapp som heter
”nytt objekt”.

7. När man tryckt på nytt objekt ska det komma upp alternativ på
vilket objekt det är man vill lägga till.

8. Har man bestämt sig för vad det är för objekt som ska läggas
till ska en ruta öppnas upp där man kan ange typen av just det
objektet som ska läggas till, på vilket spår den ska placeras,
vilket kilometertal objektet ska placeras, i vilken riktning
objektet ska vara riktat och självkart ska man kunna namnge
objektet.

9. Man upprepar punkterna 6, 7 och 8 tills det att man har lagt till
de objekt som ska finnas på driftplatsen.

10.

När man satt ut alla objekt där man vill ha dem, ska det

finnas en knapp som tar bort de oändligt långa spåren. Detta
gör man genom att den tar bort alla spår som finns 100 meter
innan det första objektet och 100 meter efter det sista objektet.

11.

Vid detta tillfälle har man skapat en ritning av en

driftplats!
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3 Databas
I detta kapitel presenteras vad en databas är för något, vad det behövs för
att skapa en databas samt vilken databashanterare som är mest optimal för
just den typen av databas som förväntas skapas.
3.1 Vad är en databas?
En databas är en samling av data som lagrats elektroniskt. Data är information eller
uppgifter on något. Det skulle till exempel kunna vara uppgifter om anställda i ett
företag eller en skoladministration som använder en databas för att samla information
om elever som går i skolan. Exempel på data skulle kunna vara: klass, deras namn,
födelsedag, adresser, post nr, telefon nr osv. Med all denna information har man nu
skapat en databas. Med databasen ska man kombinera lagrad data och sammanställa det
för att skapa en struktur med olika relationer mellan data, som ska underlätta åtkomsten
av data man söker (Luleå tekniska universitet 2011).

Figur 2: Exempel på data som skulle kunna tillhöra en skoladministration.

För att hämta information i en databas används ett standardiserat typ av språk. Språket
kallas för SQL, vilket står för Structed Query Language. I princip har alla databaser
samma SQL grund i botten, men leverantörer lägger till olika specialfunktioner för att
förbättra sin SQL-databashanterare för att fler ska använda just deras databashanterare.
Det finns en hel del flera olika SQL-databaser hanterare. Två av dem största
leverantörerna för SQL-databas hanterare är Oracle och Microsoft (LTU 2011).

11

3.2 SQL-databashanterare
Som tidigare nämnt finns det en hel del SQL-databashanterare. De finns för att skapa
och hantera databaser. Eftersom det finns en hel del databashanterare finns det dem som
är bättre än andra beroende på vad det är man vill använda databasen till.

Om ändamålet skulle vara att strukturera en databas som ser ut som flera databaser i en,
med många unika användare och att varje unik användare ska tillgång till en viss del av
databasen beroende på vilket yrke de jobbar med kanske man skulle föredra att använda
Oracle databas som databashanterare. Oracle databas är en av de mest avancerade
databashanterare som finns idag. Den är väldigt bra att hantera väldigt stora databaser
med mycket information och uppgifter. Ofta är det stora företag som använder denna
databashanterare då medel och små företag aldrig kommer upp i den andel data som gör
att det lönar sig att använda Oracle databas (Padron-McCarthy 2015).

Skulle målet däremot är att bygga en databas för en programvara finns det andra
databashanterare som man skulle föredra, vilket vi gör i detta arbete. Först var tanken
att använda Microsoft access för detta arbete, men man insåg snabbt att det kommer att
begränsa utvecklingen av databasen i framtiden, vilket strider mot supportgruppens
önskemål. Microsoft har en annan databashanterare som heter SQL server. Liknande
databashanterare till SQL server är MySQL och SQLite. Skillnaden är att MySQL och
SQLite är ”open source” programvaror, på svenska översätts det till ”öppen källkod”
och det innebär att det möjliggör att stort antal utvecklare runt om i världen kan ta del
av utvecklingen av databashanteraren. Fördelen med open source är snabbare
problemlösningar, buggfixar och att det finns en aktiv gemenskap som bidrar till
utvecklingen av databashanteraren (Open Source Initiative 2007).

MySQL är världens mest kända databashanterare när det gäller öppen källkod. Den är
den bästa databashanteraren när det kommer till skapandet av databaser för just
webbaserade programvaror (Oracle u.å). I detta fall vill vi inte skapa en webbaserad
programvara, utan slutmålet är att skapa ett verktyg i form av programvara som är lokalt
baserat på hårddisken. Detta gör att ifall man en gång har installerat programvaran på
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datorn, har man alltid tillgång till det, även om man inte har internetkoppling. För att
möta alla önskemål och krav visar det sig att det bland alla databashanterare finns en
som sticker ut extra mycket och skulle fungera bäst för just detta arbete (SQLite u.å. c).

3.3 SQLite
Som tidigare nämnt är SQLite en open source databashanterare som fungerar väldigt bra
för skapandet av databaser som ska användas tillsammans med programvaror. En stor
fördel med SQLite till skillnad från andra databashanterare är att man slipper klientserver förhållandet. Det innebär att programmet slipper kommunicera över ett
datornätverk d.v.s. SQLite har ingen separat server där databasen är baserad, utan
SQLite är baserad på hårddisken där programvaran befinner sig. Det betyder även att
programvaran kan användas även när man saknar internetuppkoppling, dock kommer
det att behövas internetuppkoppling vid uppdatering av själva programvaran. SQLite är
den mest använda databasen som finns idag, det finns flera miljarder kopior av SQLite
databaser runt om i världen. I varje mobil, dator, nyare bil existerar minst en eller flera
SQLite databaser. Varje ny version av SQLite testas väldigt flitigt för att se till så att
den är stabil innan den publiceras (SQLite u.å. a).

Något som gör SQLite väldigt unikt är för att den en open source software men att den
samtidigt är ”public domain” vilket motsvarar det svenska allmän egendom. Eftersom
SQLite är allmän egendom innebär det att vem som helst kan ta del av programmet,
ändra på det, använda det i kommersiella eller icke kommersiella syften utan att behöva
köpa någon form av licens. Allt man behöver göra är att gå in på deras sida och ladda
hem det (SQLite u.å. a).
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3.3.1 DB Browser for SQLite
Ett verktyg man kan använda för att skapa databaser i SQLite är programvaran ”DB
Browser for SQLite”. Med hjälp av denna programvara kan man skapa, designa eller
arbeta i befintliga databaser som är byggda på SQLite. Med hjälp av programvaran kan
man effektivt skapa en databas. Det krävs inte att man har särskilt mycket erfarenhet för
att kunna förstå sig på programvaran. Den är skapad för att underlätta skapandet av
databaser för användarna. Ett av målen med programvaran är att den ska vara så simpel
som möjligt och därför har dem skapat den så att det inte ens krävs att kunna koda i
SQL (DB Browser for SQLite 2016).

Med några få knapptryck, kan man skapa en .db (databas) filformat. I programvaran kan
man skapa tabeller och skapa förhållande mellan tabellerna. Men för att underlätta
arbetet för användaren finns det en funktion som kan importera tabeller från .CSV
(comma-separated values) filformat, direkt in i programvaran. Detta underlättar arbetet
för de användarna som trivs att skapa tabeller i Excel och/eller redan har skapat tabeller
i Excel. Man kan spara om ”Spara som/save as” sina .xlsx (excel filformat) filer som
.CSV filformat i själva Excel för att sedan importera tabellerna till sin databas (DBS
2016).
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4 Objekt
I detta kapitel presenteras kort lite information angående de olika objekt
som används i databasmodellen.
4.1 Signal
Ljussignalerna talar om för förarna när det är dags att ändra körsätt. Det kan vara så att
på sträckan efter signalen måste han sakta ner, öka hastigheten eller stoppa. Visar
signalen samma besked som den tidigare signalen visat, ska föraren hålla samma körsätt
som tidigare. Vissa signaler kan även ange vad signalen vid nästkommande signal
kommer att visa, d.v.s. den ger en försignal (Transportstyrelsen 2010).

4.1.1 Huvudsignal
Huvudsignaler används för att bevaka och
signalera till tågen om det är fritt på linjen mellan
driftplatser. Det finns två typer av huvudsignaler.
Den ena typen är huvudljussignal och den andra
är huvuddvärgsignal. Dessa delas upp i olika
kategorier beroende på vart de placeras och hur
de används. Infartsignaler är de signaler som är
placerade in till en driftplats och mellansignaler
är när signalerna är placerade inne på en
driftplats. Blocksignaler är en kategori som är
indelat i två olika typer. En av typerna är
utfartblocksignaler och det är då signalen
placeras på driftplatsen med riktning mot linjen.
Den andra typen är mellanblocksignaler som är
på linjen mellan två olika blocksträckor på linjen

Figur 3: Bild på en huvudljussignal som visa kör
40km/h. Foto: Göran Fält, Trafikverket.se

(Transportstyrelsen 2010).
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4.1.2 Dvärgsignal
Förutom huvuddvärgsignalen, vilket också är en dvärgsignal, finns det två andra typer
av dvärgsignal. En av typerna som är växlingsdvärgsignal, den placeras vid en
medväxel och ser till att tågen kör i rätt riktning vid växling. Den andra typen av
dvärgsignal är medgivandedvärgsignal som är placerad vid en huvudljussignal. Den har
i uppgift att lyfta fram ”stopp” signalen som den intill liggande huvudljussignal visar
vid växling. Den ser även till att tågen kör i rätt riktning vid växling, precis som
växlingsdvärgsignalen också gör (Transportstyrelsen 2010).

4.2 Växel
En stor del av spåren är av växlar. Spårväxlar finns för att tåg ska kunna byta spår. Idag
bygger man ofta spårväxlar på betongsliprar eftersom spårväxlarna är känsliga och
kräver en del underhåll. Enkelväxel, dubbelkorsningsväxel och kryssväxel är olika typer
av spårväxlar. Till skillnad från rakspår
där

det

råder

fri

hastighet,

är

hastigheten i grenspåret begränsad av
kurvradie som är snäv. En växel består
av spetsräler, korsningar, vingräler,
moträler, farräler mellanräler, stödräler,
tungor, växeldriv mm. En spårväxel
kan manövreras via ett växeldriv eller
manuellt med hjälp av ett klotväxelställ
(Bårström & Granbom 2012).
Figur 4: Bild på tungspetsen till en spårväxel. Foto: Christian Runius

4.3 Vägskyddsanläggning
Vägskyddsanläggning är en anläggning som används som plankorsning mellan väg och
järnväg. Eftersom tågtrafiken inte kan stoppa innan ett hinder, förväntas
vägtrafikanterna meddelas om att ett tåg kommer. Meddelandet kommer via ljud-och
ljussignaler,

vilket

ska

förhindra

kollisioner

mellan

tåg

och

vägtrafik.

Vägskyddsanläggnings system är olika beroende på hur stor trafikeringsmängd det är på
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spåret och på vägen. Hastigheten på spåret är en annan faktor som också har en
betydelse när man väljer vägskyddsanläggningar (Bårström & Granbom 2012).

Figur 5: Halvbomar, ljud-och ljussignal. Foto: Stefan Bratt

Olika typer av vägskyddsanläggningar:
A- Helbomsanläggning
B- Halvbomsanläggning
C- Ljusanläggning
D- Ljudanläggning
E- Ägovägsskydd
K- Kryssmärke
Det finns korsningar som använder sig av halvbommar, vilket innebär att vägens högra
körfält stängs. Detta gör det möjligt för trafik som finns på spåret att utan problem köra
ut. På vissa korsningar finns det endast ljud-och ljussignaler.
Vid simpla förhållanden med goda siktmöjligheter kan det räcka att man har ett
kryssmärke. Men det gäller att man kan se om tåget kommer från långt håll i båda
riktningarna.

Vid stor trafikmängd är det vanligt med helbommar. Det är då bommarna fälls på hela
vägens bredd när tåget närmar sig, ljud-och ljussignalerna går igång när tåget har nått ett
visst avstånd. Ljud-och ljussignalerna finns för att varna trafikanterna att tåget kommer
(Bårström & Granbom 2012).
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4.4 Repeterförsignalbalisgrupp (RFsi)
För att uppdatera målhastigheten för tidigare etablerad bromskurva används RFsi som är
en styrbar balisgrupp (Trafikverket 2015a).

4.4.1 Balis
Banutrustningen består av kodare och baliser. På banan finns det minst 2 baliser som
används på grund av säkerhets skäl, ifall en av dem går sönder, finns den andra som
fortfarande kan utföra arbetet som krävs. Baliser placeras vid signaler, tavlor eller vid
andra platser där det finns information som man vill ska överföras till föraren i tåget.
Informationen från signalerna tas upp via kodarna som skickar vidare den till baliserna,
som används för att sända vidare informationen till tågutrustningen då tåget passerar
balisen.

Information som överförs via ATC-systemet är information som normalt visas i optiska
signaler

längs

hastighetsnivåer

och

banan,
målavstånd

ifall signalsystemet byggts om. Man
får dessutom viss information som
finns i linjeboken. Information som
kan

överföras

ifall

det

skulle

behövas kan vara information om
lutningar

till

målhastigheter
huvudsignal,

mellan

målpunkt,
för-och

takhastigheter

från

hastighetstavlor, målavstånd mellan
för-och

huvudsignal

Figur 6: En bild som visar 3 baliser på spåret. Foto: Njål Svingheim,
Jernbaneverket

mm

(Trafikverket 2014).

4.4.2 ATC-System
ATC står för Automatic Train Control. ATC är utrustning som automatiskt överför
information som har med banan att göra, till tågföraren. Ifall tåget håller hög hastighet,
trots en hastighet sänknings besked från ATC-utrustningen, kan tåget nödbromsas
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automatiskt via ATC-systemet. 40-övervakad och 10-övervakad innebär att ATCsystemet övervakar bromsningen ner till 40 respektive 10 km/h efter att man har fått
försignals besked som säger ”vänta stopp”.

I Sverige införde man ATC-systemet eftersom det höjer den allmänna säkerheten och
för att det går att öka hastigheterna på spåren utan en ökad säkerhetsrisk. Utan minskad
säkerhet går det dessutom att införa andra kapacitetshöjande hjälpmedel. Det blir lättare
för föraren att ta åt sig mer information och mer exakt information som i vanliga fall,
vid starkt trafikerade banområden, kan vara svårare att på säkert sätt få tag på
(Trafikverket 2014).

4.5 Stoppbock
För att tåget inte ska riskera att åka
utanför spårslutet, monterar man
stoppbockar. En stoppbocks uppgift
är att stoppa eller bromsa in rullande
tåg. Man ska vid kollision, kunna
förvänta

sig

att

allt

bakom

stoppbocken i säkerhet, vare sig det
är en människa eller en byggnad. För
att en stoppbock ska klara av att
stanna

ett

stoppbocken

tåg,
är

krävs

det

anpassad

att
och

kommer att klara av de krafter som

Figur 7: Bild på en stoppbock. Foto: Mats Schedin

tågets massa förväntas generera vid
kollision, vid rimlig hastighet.
Det finns tre olika grundkonstruktioner när det gäller stoppbockar:


Fast stoppbock - Stoppbocken är fast och fordon stoppar direkt
vid kollision.



Glidbar stoppbock – Glidbar stoppbock, till skillnad från en fast
stoppbock, glider en bit på spåret vid kollision. Med hjälp av
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förskjutningen

vid

glidning,

skapas

friktion

som

hjälper

inbromsningen av tåget.


Stoppbock med hydrauliska buffertar – Denna konstruktion kan
monteras fast eller glidande. Vid glidande stoppbock, upptar de
hydrauliska buffertarna en del av kraften som genereras vid
kollision. De bromskrafter som återstår, tar stoppbocken hand
om.

Fast stoppbock och stoppbock med hydrauliska buffertar konstrueras som balk-och
betongkonstruktion, till skillnad från glidbara stoppbockar som endast konstrueras som
balkkonstruktion (Trafikverket 2015e).

4.6 Hinderfrihetspunkt (HIP)
Hinderfrihetspunkten är en punkt som finns efter en växel, där ett visst avstånd uppnås
för att ett tåg ska stanna på spåret och kunna vara säker på att ett annat tåg ska ha plats
för att köra på angränsande spår utan att de ska kollidera med varandra. När man väl har
räknat ut det rätta avståndet för hinderfrihetspunkten, ställer man ut hinderpåle som
visar var den punkten finns, för att göra det tydligt för tågförarna (Trafikverket 2015b).

Figur 4: Hinderpåle som markerar hinderfrihetspunkten. Foto: Martin Fröhberg
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4.7 Spårledning
Spårledning används för att veta ifall ett tåg befinner sig på ett spåravsnitt. En
spårledning består av en strömkrets, denna strömkrets kortsluts när ett tåg kör på spåret
genom att den skapar en elektrisk kontakt förbindelse mellan de två rälerna. När detta
sker skickas det en signal via relä att ett tåg befinner sig på spåret.

Varför man vill veta ifall ett tåg befinner sig på ett specifikt spåravsnitt beror på flera
säkerhetsskäl. Spårledningar används bland annat för att för att hindra att vissa växlar
läggs om ifall ett tåg befinner sig i spåravsnittet, en annan anledning är att se till att
efterföljande tåg inte kommer allt för nära det främre tåget. Spåravsnitten utformas
enligt spårets funktioner och kapacitetskrav (Trafikverket 2015d).
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4.8 Kilometer-stolpe
På 1800-talet när Sverige började bygga järnväg, satte man ut kilometerstolpar längs
järnvägen. De är placerade en per kilometer (1000 meter) från varandra eftersom deras
uppgift är att vara referenspunkter för att hjälpa med positions bestämmelse för signaler,
växlar, tavlor och andra objekt som finns längs banan. Men ända sen dess, har man
justerat i spåret och lagt om linjer, förlängt banor osv. Eftersom det inte har gjorts nya
kilometermarkeringar har det bidragit till att km-stolparna inte längre har 1000 meter
mellan varandra. Idag är det vanligt att det istället för en kilometer är längre eller
kortare avstånd. Det kan till exempel vara 950 meter eller 1050 meter mellan stolparna
(Hedström 2014).

Figur 5: Kilometertavla Foto: Markus Tellerup, Jarnvag.net
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5 Problemlösning/beräkningar
I detta kapitel presenteras databasmodellen samt de beräkningar som
använts för att skapa modellen.
För att möta behoven vid skapandet av verktyget som ska hjälpa automatisera processen
av att skapa ritningar för driftplatser, kom jag och supportgruppen på ÅF fram till att ge
förslag på hur man kan skapa ett verktyg i form av programvara. Eftersom man vill
uppnå att det ska vara lätt att arbeta med programmet, att layouten ska vara simpel och
att det ska finnas möjligheter för vidare utveckling av programmet, är mitt förslag att
skapa databasen i SQL-databashanteraren SQLite då den är den mest optimala för just
detta.

5.1 Databasmodell
För att en databas ska vara effektiv krävs det att den genererar den data som behövs för
att uppnå ett visst mål. I detta arbete behövs det en databas som kan genererar
information angående vissa objekt. För att databasen ska kunna generera denna
information krävs det att databasen innehåller lämplig information d.v.s. data som kan
användas för att med hjälp av beräkningar och algoritmer ta fram den information som
behövs för att veta vart och hur objekten ska placeras i driftplatsritningen.

Eftersom ÅF i framtiden vill skapa en programvara som fungerar på det sättet som
angivits i del kapitel 2.3, valdes det att det skulle skapas en databasmodell i programmet
Excel. Databasmodellen valdes att göras i Excel eftersom det ger oss möjligheten att se
vilken data det är som behövs för varje objekt för att få fram det önskade resultatet.
Varför det valdes att använda just Excel är för att det gav möjligheten att manipulera
data med hjälp av beräkningar och algoritmer, vilket är samma möjligheter som en
databashanterare ger.

5.1.1 Grunddata
I modell databasen har det skapats en grund som databasen kan stå på. För att veta var
objekten ska placeras krävs det att ha kännedom om hur själva driftplatsen ser ut. Därför
namngav vi detta stycke av databasen till grunddata. Grunddata är den del som man
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fyller i på punk 3 och 4 enligt förslaget på hur programvaran ska se ut i kapitel 2.3. I
grunddata anger man hur driftplatsen ser ut. Man anger antalet spår som finns samt de
riktiga avstånden mellan km-stolparna. Med hjälp av denna data kommer man i de
andra delarna av databasmodellen få en drop-down lista där man kan välja på vilket spår
objektet ska placeras dessutom kommer det genereras information angående de riktiga
km-talen som varje objekt placeras på. Detta kommer man i framtiden kunna använda
för att generera tabeller som anger avstånden mellan objekten för att vidareutveckla
databasen och funktionerna i programvaran.

5.1.1.1 Databasmodell – Grunddata
I denna del presenteras de tabeller som finns med i grunddata i databasmodellen som
skapats. I tabell 1 anger man hur många spår det är som finns samt vad deras
spårnummer är i verkligheten.
Tabell 1: Exempel på grunddata för antal spår.

Spår Nr
1
2
3
4
5
-

Sann Spår Nr
2
3
52
53
54
-

I tabell 2 anger man under kolumnen km, antalet kilometer-stolpar som finns på den
driftplatsen man valt att göra ritning av. I kolumn nr 2 (Längd) anger man de riktiga
avstånden som finns mellan varje kilometer-stolpe. Med hjälp av kolumn nr 2 får man
fram de riktiga avstånden mellan kilometer-stolparna med hjälp av små beräkningar i
kolumn nr 3 (Sann längd).
Tabell 2: Exempel på grunddata för kilometer-stolparna.

km
1+
2+
3+
4+
5+
6+
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längd
1000
900
1000
1050
1000
850

Sann längd
1000
1900
2900
3950
4950
5800

7+
8+
9+
10+

1000
950
1000
1150

6800
7750
8750
9900

5.1.2 Signal
För att placera en signal i en driftplatsritning krävs det att man vet vad det är för typ av
signal samt hur och vart signalen ska placeras.
I databasmodellen måste man kunna ange:


Vad det är för typ av signal.



Antalet sken som signalen är utrustat med – ifall signalen är av
typen huvudljussignal.



Kilometertalet för placering av signalen.



Åt vilken riktning signalen ska placeras.



På vilket spår signalen ska placeras.



På vilken sida av spåret signalen ska placeras.

5.1.2.1 Databasmodell – Signal
I denna del presenteras databasmodellen för signal.

Figur 6: Data för signal.

I Figur 10 presenteras modellen som genererar data för objektet signal.
I Namnfältet anger man vad namnet för objektet ska vara.
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Figur 7: Typ av signal.

I figur 11 finns det en drop-down lista där man kan ange den typ av signal man vill ha i
ritningen. Typer finns med eftersom det finns olika typer av signaler och alla har inte
har samma funktioner. Dessutom är inte modellerna för objekttyperna samma. En
huvudljussignal ser inte ut som en huvuddvärgsignal när man ritar ut dem på
driftplatsritningarna.

Figur 8: Antal sken för huvudsignalen.

I Figur 12 kan man med hjälp av drop-down listan ange antalet sken som
huvudljussignalen består av.

Figur 9: Placering km.tal för signalen.

I Figur 13 finns det en drop-down lista där man anger det kilometer tal man vill placera
objektet. Till höger får man ut det sanna kilometer talet utifrån beräkningar som
baserats på det grunddata man angivit.

Figur 10: Riktning för signalen.
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I figur 14 anger man med hjälp av listan, vilken riktning signalen ska vara riktad.

Figur 11: Spår nr för signalen.

I figur 15 anger man vilket spår nr signalen ska placeras på. Till höger i figuren kan
man se det riktiga spår numret med hjälp av en algoritm man tagit fram utifrån data som
angivits i grunddata.

Figur 12: Sida av spåret för signalen.

I figur 16 anger man i listan, på vilken sida av spåret signalen ska placeras.
Huvudregeln är att signalen placeras vid vänster om man inte anger annat.

5.1.3 Vägskyddsanläggning
För att placera en vägskyddsanläggning i en driftplatsritning krävs det att vi vet vad det
är för typ av vägskydd och vilka spår det är som vägskyddet korsar.
I databasmodellen måste man kunna ange:


Vilken typ av vägskyddsanläggning som ska placeras.



Vilket/vilka spår det är som korsas av vägskyddsanläggningen.



Vilket kilometertal placeringen ska ske.
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5.1.3.1 Databasmodell - Vägskyddsanläggning

Figur 13: Data för vägskydd.

I Figur 17 presenteras modellen som genererar data för objektet vägskydd.
I Namnfältet anger man vad namnet för objektet ska vara.

Figur 14: Typ för vägskydd.

I figur 18 finns det en lista där man kan ange den typ av vägskydd man vill ha i
ritningen. Typer finns med eftersom olika typer av signaler inte har samma funktioner.
Det finns det en drop-down lista precis som i figur 13 där man anger det kilometer tal
man vill placera Vägskyddet. Till höger får man ut det riktiga kilometer talet utifrån
beräkningar som gjorts med hjälp av det grunddata man angivit.

Figur 19: Spår vägskyddet korsar.

I figur 19 anger man vilka spår nr vägskyddet ska korsa, till skillnad från andra objekt
kan vägskyddsanläggningar korsa flera spår. Därför finns det möjlighet att ange flera.
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Till höger i figuren kan man se det riktiga spår numret som man får fram med hjälp av
en algoritm som skapats utifrån angiven grunddata.

5.1.4 Repeterförsignalbalisgrupp (RFsi)
För att placera en balisgrupp i en driftplatsritning krävs det att man vet vad det är för typ
av balisgrupp som ska vara med i ritningen och vart samt i vilken riktning balisgruppen
ska placeras.

I databasmodellen måste man kunna ange:


Vilken typ av balisgrupp det är som ska placeras.



Vilket spår balisgruppen ska ritas in i.



Vart balisgruppen ska placeras d.v.s. kilometertalet.



I vilken riktning balisgruppen ska vara riktad.

5.1.4.1 Databasmodell - Repeterförsignalbalisgrupp

Figur 20: Data för repeterförsignalbalisgrupp (RFsi).

I figur 20 presenteras min modell som skapar den data som behövs för
repeterförsignalbalisgruppen. I namn anger man namnet som objektet ska ha.

Figur 21: Typ för RFsi.

I figur 21 finns det en drop–down lista där man kan välja vilken typ av RFsi man vill ha
med i sin ritning.
Under ”typ” finns det ”placering km-tal”, de har samma drop-down lista precis som i
figur 13.
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Under ”placering km.tal” finns det ”riktning” där man kan ange riktning i samma dropdown lista som den som finns i figur 14.
Raden för spår nr fungerar precis som den i figur 15.

5.1.5 Stoppbock
För att placera en stoppbock i driftplatsritning krävs det att man vet vad det är för typ av
stoppbock det är som ska vara med i ritningen och vart samt i vilken riktning den ska
placeras.

I databasmodellen måste man kunna ange:


Vilken typ av stoppbock det är som ska placeras.



Vilket spår stoppbocken ska placeras på.



Vilket kilometertal stoppbocken ska placeras.



I vilken riktning den ska vara riktad.

5.1.5.1 Databasmodell - Stoppbock

Figur 22: Data för stoppbock.

I figur 22 presenteras min modell som genererar den data som behövs för placeringen
av stoppbocken.

Figur 23: Typ av stoppbock.

I figur 23 väjer man vilken typ av stoppbock det är man ska använda i ritningen.
Raden för ”placering km.tal” fungerar precis som i figur 13.
Raden för ”riktning” fungerar precis som i figur 14.
Raden för ”spår nr” som syns i figur 22, fungerar precis som den i figur 15.
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5.1.6 Växel
Till skillnad från andra objekt är placeringen för en växel lite annorlunda. En växel är
kopplat till ett huvudspår samt ett avvikande spår. En annan viktig faktor som behövs
för att kunna rita ut växeln är vart placeringen av den matematiska korsningspunkten.
Utöver detta behöver vi veta vad det är för typ av växel och i vilken riktning den går.

I databasmodellen måste man kunna ange:


Vad det är för typ av växel som ska ritas in.



Vilken spår som är huvudspåret samt vilket spår växeln avviker
i.



Placeringen av själva växeln.



Riktning av växeln.

5.1.6.1 Databasmodell - Växel

Figur 24: Data för växel.

I figur 24 presenteras en del av databasmodellen där växelns data genereras.
I namn anger man vad man vill namnge objektet, vilket i detta fall är en växel.

Figur 25: Växeln ska användas för.

I figur 25 väjer man för vilket typ av spår växeln ska vara placerad på.
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Figur 26: Typ av växel.

I figur 26 anger man vilken typ av växel det är man vill ha i sin ritning.

Figur 27: Placering km.tal för växel.

I figur 27 anger man i vilken kilometertal den främre stödrälsskarven ska ligga. Det
riktiga avståndet hittar man till höger, beräknas utifrån grunddata som angivits.

Figur 28: Avstånd mellan FSK och MKP.

I figur 28 anges avståndet som finns mellan främre stödrälsskarven och den
matematiska korsningspunkten.

Figur 29: Huvudspår och avvikande spår för växel.

I figur 29 anger man med hjälp av drop-down listorna vilket spår som är huvudspåret
och vilket spår som är det avvikande spåret för växeln.

5.1.6.2 Beräkningar
För att få fram den data som behövs för att placera en växel i en driftplatsritning måste
man få en förståelse hur den ska placeras i ritningen. Som vi kan se i figur 30 måste
man ange kilometertalet för den främre stödrälsskarven för att med hjälp av avståndet
L4 kunna beräkna placeringen av den matematiska korsningspunkten.
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Figur 30: Måttens placering vid enkel spårväxel.

FSK = främre stödrälsskarv
MKP = matematiska korsningspunkten
L4 = Avståndet mellan FSK och MKP

L4 är ett avstånd som skiljer sig från växel till växel beroende på var en växel ska
användas och vad det är för typ av växel.

Med hjälp av tabell 11, 12 och 13 som finns i ett av trafikverkets tekniska dokument
som är en projekteringshandbok för spårväxel (Trafikverket 2015e), skapades en ny
tabell (Tabell 3) som används som data i databasmodellen för att kunna beräkna var den
matematiska korsningspunkten ska placeras i ritningen.
Tabell 3: Tabell med data från databasmodellen för spårväxel beräkningar.

Spårväxel för
Huvudspår
Sidospår
Sidospår
Sidospår
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning

Typ
EV-BV50-190-1:9
EV-BV50-190-1:9
EV-BV50-190-1:26.28
EV-BV50-SYM-210-1:4.8
EV-UIC60-300-1:9
EV-UIC60-500-1:12
EV-UIC60-1200-1:18.5
EV(R)-UIC60-760-1:14
EV(R)-UIC60-760-1:15
EVR-UIC60-2500-1:26.5
EVR-UIC60-2500-1:27.5
EV-BV50-190-1:6.28

L4 (m) (FSK-MKP)
11.544
11.479
15.981
12.267
16.615
20.797
32.409
27.108
25.305
47.153
45.44
15.981

33

Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning
Förvaltning

EV-BV50-1:7.5
EV-BV50-1:7.5
EV-BV50-190-1:8.1
EV-BV50-190-1:8.1
EV-BV50-190-1:9
EV-BV50-300-1:9
EV-BV50-190-1:12
EV-BV50-360-1:12
EV-BV50-550-1:13
EV-BV50-540-1:15
3V-BV50-210-1:9
3V-BV50-210-1:9-Olika håll
3V-BV50-210-1:10-Samma håll
3V-BV50-210-1:9-Samma håll
EV-SJ50-210-1:9
EV-SJ50-190-1:9
EV-SJ50-300-1:9
EV-SJ50-190-1:12
EV-SJ50-360-1:12
EV-SJ50-600-1:13
EV-SJ50-600-1:15
EV-SJ50-1200-1:18.5
3V-SJ50-210-1:9-Olika håll
3V-SJ50-210-1:9-Olika håll (2)
3V-SJ50-210-1:10-Samma håll
3V-SJ50-210-1:9-Samma håll
EV-GATU 56-1:8

13.567
13.567
12.632
12.632
11.479
16.615
9.904
18.7
21.551
18.379
11.54
11.54
12.66
12.66
11.54
11.54
16.615
9.9
18.7
21.424
18.346
32.409
11.54
11.54
12.66
12.66
8.673

I tabell 3 kolumn 2 på t.ex. andra raden står det EV-BV50-190-1:9. Detta är data som
anger information om växeln. EV anger vad det är för typ av växel, BV50 anger
rälsprofilen, 190 anger grenspårsradie och 1:9 anger vinkeln. I kolumn 3 anges de olika
avstånden mellan FSK och MKP för varje växel.

I figur 28 finns det en algoritm som använder sig av tabell 3 för att få fram avståndet L4
beroende på var man väljer att spårväxeln ska användas (figur 25) och vad för typ av
växel (figur 26) man vill ska placeras i driftplatsritningen.
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5.1.7 Hinderfrihetspunkt (HIP)
För att veta vilket kilometer tal man ska placera hinderfrihetsstolpen måste man känna
till hinderfrihetspunkten. För att veta vart den befinner sig krävs det att tillsammans
med den information man får från växeln, som hinderfrihetspunkten ska vara intill,
måste man veta vilket grundmått (S) det är man ska använda i beräkningarna. För att få
fram rätt grundmått måste man veta mellan vad för typer av spår man ska placera
stolpen mellan.

I databasmodellen måste man kunna ange:


Mellan vilka typer av spår hinderfrihetspunkten ska befinna sig
mellan i ritningen.

5.1.7.1 Databasmodell – Hinderfrihetspunkt

Figur 31: Data för Hinderfrihetspunkt (HIP).

I figur 31 presenteras den del av modellen som anger den data som behövs för att
placera en hinderpåle på hinderfrihetspunkten mellan två spår.

Figur 32: Typ av spår HIP placeras mellan.

I figur 32 väljer man vilka spår hinderfrihetspunkten befinner sig mellan. Detta görs för
att få rätt grundmått (S).
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Figur 33: Grundmått, utvidgning, Hip, km.tal för HIP.

I figur 33 visas grundmåttet för hinderfrihetspunkten mellan två huvudspår eller mellan
ett huvudspår och sidospår. Uy anger utvidgningen, vilket används tillsammans med
grundmåttet för att räkna fram hinderfrihetspunkten.

5.1.7.2 Beräkningar
För att beräkna vart hinderfrihetsstolpen ska placeras finns krävs det att man först
beräknar utvidgningen enligt figur 34.

Figur 34: Beräkning av hinderfrihetspunkt.

S = Grundmått, grundmåttet skiljer sig beroende på vart hinderfrihetspunkten befinner
sig.
Uy = utvidgning, det är normalutvidgning som används.
För att beräkna utvidgningen, Uy ska det göras enligt TDOK2014:0555 (Trafikverket
2015b) med hjälp av följande ekvation:

𝑈𝑦 =

31.5
𝑅

Det har gjorts en utökning av Tabell 3 vilket innebär att tabellen som den är nu också
anger grenspårsradien, utvidgningen och vinkeln för varje växel. Den utökade tabellen
(Tabell 4) finns bifogad som bilaga.
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Med hjälp av all den data som tabell 3 och tabell 4 innehåller kan databasmodellen nu
beräkna vart hinderfrihetspunkten ska placeras i driftplatsritningen.

5.1.8 Spårledning
För att placera en spårledning i driftplatsritning krävs det att vi vet vart spårledningen
ska placeras i ritningen och på vilken sida den ska finnas.

I databasmodellen måste man kunna ange:


Vilket spår spårledningen ska placeras på.



Vilket kilometertal spårledningen ska placeras.



På vilken eller vilka sidor det ska finnas spårledning.

5.1.8.1 Databasmodell – Spårledning

Figur 33: Data för spårledning.

I figur 33 presenteras den del av modellen som anger data för vart det är man ska
placera spårledningen.
Raden för ”placering km.tal” fungerar precis som i figur 13.

Figur 34: Spårledning på.

I figur 34 kan man med hjälp av drop-down listan ange på vilken/vilka sidor det ska
finnas spårledning.
Raden för ”spår nr” fungerar precis som den i figur 15.
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5.2 Vidareutveckling
Med hjälp av grunddata ska man i framtiden kunna automatiskt skapa tabeller som
anger avstånd mellan objekten som finns på driftplatsen. Det är något man vill göra
eftersom det skapar möjligheter för att vidare automatisera vissa delmoment som sker
under tiden man producerar ritningarna. Tanken är att man ska automatisera vissa
beräkningsdelar som ingår i signaltekniska funktionskraven.

Eftersom vissa delar i funktionskraven inte ändrar sig allt för mycket från driftplats till
driftplats, kan man skapa några generella texter man anger funktioner och krav som
finns enligt trafikverkets signalprinciper för rörelsevägar (Trafikverket 2015c). Det ska
finnas ett par exempel texter som man kan välja mellan. Texterna ska gå att ändra efter
behov. Med hjälp av avståndstabellerna för avstånden mellan objekten som skapas
tillsammans med driftplatsritningarna, ska man kunna utnyttja för att automatisera
beräkningsprocessen för beräkningarna som finns med i texterna.

Exempel på delar som ingår i signaltekniska funktionskraven som man skulle kunna
automatisera är till exempel ”Manuell upplåsning av rörelseväg” eller ”Automatisk
slutpunktsupplåsning”.

En funktion man skulle kunna lägga till i programvaran är att den säger ifrån ifall ett
objekt är för nära ett annat objekt, utifrån de krav som finns.
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6 Resultat
Verktyget som supportgruppen på ÅF vill skapa, för att generera driftplatsritningar, ska
skapas i form av programvara. Hur den grundligt ska fungera beskrivs i kapitel 2.3,
vilket inte är för komplicerat. När det gäller layouten ska det endast finnas nödvändiga
instrument som syns, resterande instrument ska sitta gömd i en navigeringsbar tills det
att de behövs för att utföra vissa uppdrag.

För att programvaran ska fungera som önskat krävs det att det finns en databas som har
hand om all data. Datan är viktig för att programvaran ska utföra de uppgifter som man i
programvaran anger. Databasen finns där för att med hjälp av beräkningar och
algoritmer ta fram objektens placeringar för att generera driftplatsritningar och för att ta
fram tabeller som kan ska användas för att automatgenerera vissa tabellverk i de
signaltekniska funktionskraven.

För att skapa databasen krävs det att man skapar en bra struktur för den data man ska
använda. En annan viktig del när man bygger databasen är att man lämnar ”rum” för att
kunna vidareutveckla databasen i framtiden. Med en bra struktur som har en bra grund
kommer man långt. För att skapa en databas som fungerar bäst med syfte på den
programvaran som man ska skapa, är databashanteraren SQLite den rätta. SQLite är den
mest optimala databashanteraren för att skapa databaser för programvaror som inte
överskrider 140 terabyte. Man bör från början ta hänsyn till alla objekt man vill
implementera i databasen och programvaran, detta för att skapa en så bra struktur som
möjligt. I kapitel 6 kan man se hur databasmodellen ser ut, beräkningarna i den databas
man ska skapa kommer vara liknande. I databasmodellen togs endast hänsyn till 7 st
objekt, vilket lämnar ut en hel del andra saker man skulle kunna ta hänsyn till. Detta
betyder att man i framtiden har mycket som ska förbättra och/eller utveckla, för
databasen såväl som för programvaran.
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7 Diskussion och slutsatser
Verktyget som ÅF vill skapa är av stor potential. Man kommer inte bara att kunna
underlätta visualiseringen av bangården för användaren, utan användaren kommer även
snabbt kunna se vad som fungerar och vad som skulle kunna behövas bytas ut. Det
kanske inte är i själva visualiserings stadie användaren kommer att göra flest tidsvinster
i sitt arbete. Vad som sker efter är var tidsvinsterna samlas, stadiet där tabellerna för
avstånden mellan alla objekt skapas. Med hjälp av avstånden kan man även
automatisera beräkningsdelarna som ingår i de signaltekniska funktionskraven. Utöver
det finns det även möjlighet att automatisera så att generella texter som genereras som
har med objektens funktioner och principer tillsammans med beräkningarna som hjorts i
skedet tidigare. Som tidigare nämn finns det stor potential och enorma tidsvinster som
går att vinna.

Det var ganska intressant att arbeta med detta arbete eftersom signaler och andra objekt
är det vi har under utbildningen lärt oss om, men det var inte det. När man ser hur man
kan sätta ihop det vi lärt oss under vår utbildning tillsammans med databaser och
programvaror, som vi under utbildningen inte fått lära oss något om var väldigt
fascinerande. Det gav en helt ny bild på vad man egentligen kan uppnå, bara man lägger
lite energi på det även om man inte har mycket kännedom i ett visst område.

Något annat som blev väldigt intressant, var att under arbetets gång, kunde man allt mer
se hur viktig grunddatan som användes i databasmodellen egentligen är. Grunddata var
den del som fanns med i varje del av databasmodellen.

I början var grundtanken att skapa själva databasen och inte en handlingsplan inför
skapandet av databasen, som gjorts i detta arbete. Varför denna ändring gjordes var för
att vissa tyckte att det skulle ta alldeles för många timmar för ett examensarbete. Nu
med facit i handen, tycker jag att det skulle varit mycket mer intressant och mycket mer
lärorikt att skapa själva databasen. Att skapa en handlingsplan utan att få utföra det som
står i handlingsplanen kan jämföras med att baka en kaka utan att få äta den.
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Utöver det tycker jag att arbetet har varit lärorikt och de frågor som fanns i början,
besvarades under arbetets gång.

Det jag tar med mig från detta examensarbete är ett ökat intresse för databaser.
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7.1 Vidare studier
Författaren kommer inte att fortsätta arbeta och utveckla detta arbete.
En fortsatt vidareutveckling av arbetet kommer dock ske. Tanken är att någon med
kunskaper inom programmering ska kunna använda handlingsplanen för att bygga
vidare på detta arbete för att skapa databasen med hjälp av de beräkningsexempel som
finns i databasmodellen samt skapandet av själva programvaran. Ett alternativ är att
studenter som läser datateknik eller elektroteknik skulle kunna arbeta med det som
examensarbete. Det andra alternativet är att man ska kunna outsourca det till ett företag
som specialiserar i just utveckling av programvaror.
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pg [2016-05-21]

Figur 5:
Stefan Bratt.
http://www.trafikverket.se/contentassets/ed6ff4b828384780b5ad7b8cddb5746b/bomma
r_22064_550x200.jpg [2016-05-22]

Figur 6:
Njål Svingheim.
http://www.jernbaneverket.no/contentassets/9807365efe57421e9d952664c4b55112/bali
ser-520.jpg?timestamp=1329922136747 [2016-05-22]

Figur 7:
Mats Schedin. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Stoppbock.JPG
[2016-05-22]

Figur 8:
Martin Fröhberg. https://jarnvagsbloggen.se/2014/03/31/helsingborggodsbangard/140331-45/ [2016-05-22]

Figur 9:
Markus Tellerup.http://www.jarnvag.net/images/bild/banguide/DE547.jpg [2016-05-22]

Figur 30:
Trafikverket (2015e). Spårväxel Projekteringshandbok (TDOK 2013:0478).
http://trvdokument.trafikverket.se/fileHandler.ashx?typ=showdokument&id=32c4d72743e7-449a-afff-ea38aa0d26a6 [2016-05-15]

Figur 34:
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Trafikverket (2015b). Banöverbyggnad - Infrastrukturprofiler "Krav på fritt utrymme
utmed banan" (TDOK 2014:0555).
http://trvdokument.trafikverket.se/fileHandler.ashx?typ=showdokument&id=1a58f8280af4-41f3-beff-cc2e0dd577f8 [2016-05-15]
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9 Bilagor
Figur 1
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Tabell 4: Utökad data till tabell 3 som används i databasmodellen.

Grenspårsradie
190
190
190
210
300
500
1200
760
760
2500
2500
190
190
190
190
300
190
360
550
540
210
210
210
210
210
190
300
190
360
600
600
1200
210
210
210
210
-

Uy (m)
0.165789474
0.165789474
0.165789474
0.15
0.105
0.063
0.02625
0.041447368
0.041447368
0.0126
0.0126
0.165789474
0.165789474
0.165789474
0.165789474
0.105
0.165789474
0.0875
0.057272727
0.058333333
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.165789474
0.105
0.165789474
0.0875
0.0525
0.0525
0.02625
0.15
0.15
0.15
0.15
-

Uy (mm)
165.7894737
165.7894737
165.7894737
150
105
63
26.25
41.44736842
41.44736842
12.6
12.6
165.7894737
165.7894737
165.7894737
165.7894737
105
165.7894737
87.5
57.27272727
58.33333333
150
150
150
150
150
165.7894737
105
165.7894737
87.5
52.5
52.5
26.25
150
150
150
150
-

Vinkel (1:x)
9
9
26.28
4.8
9
12
18.5
14
15
26.5
27.5
6.28
7.5
7.5
8.1
8.1
9
9
12
12
13
15
9
9
10
9
9
9
9
12
12
13
15
18.5
9
9
10
9
8
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