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Sammendrag 
 
Traffic Management System (heretter: TMS) er et nytt fjernstyringssystem som skal bidra til 
historisk revolusjonering av norsk jernbanesektor ved å samle de tre ulike systemene som 
brukes i dag til ett system.  
 
TMS er en del av et stort prosjekt som allerede er under utvikling. Vi har derfor valgt å ta for 
oss et viktig tema som har blitt nedprioritert av Bane NOR, nemlig digitalisering av 
hovedsikkerhetsvaktene sitt nåværende arbeidsverktøy. Vi skal ta for oss problemstillingen 
“Hvordan kan arbeidsdagen til en hovedsikkerhetsvakt implementeres i fremtidens TMS?”  
 
Målet er å digitalisere alle verktøy hovedsikkerhetsvaktene (heretter: HSV) bruker manuelt i 
dag og sammenslå de til en felles plattform i en håndholdt terminal. Denne terminalen vil 
være et nettbrett som bidrar til en mer fleksibel og standardisert arbeidsprosess som gjør 
arbeidshverdagen til rundt 2000 ansatte både lettere og mer effektiv. 
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Dagens situasjon 
 
I dag er det Bane NOR som er ansvarlig for infrastrukturen på norske jernbaner. Bane NOR SF 
er et norsk statsforetak som skal investere 25 478 000 000 i digitalisering og automatisering 
av jernbanen de kommende årene. Investeringen er en del av Bane NORs ERTMS-satsing 
(European Rail Traffic Management System) som skal sikre Norge en ledende plass på 
verdensbasis når det gjelder anvendelse av moderne teknologi i jernbanesektoren. ERTMS er 
et signalsystem som er felles for alle europeiske land som bidrar til høyere punktlighet, 
større kapasitet og generelt en mer solid jernbane.  
 
I tillegg til ERTMS er Bane Nor sitt fokusområde å utforme et nytt fjernstyringssystem som er 
navngitt til Traffic Management System. Utviklingen av TMS er budsjettert til 7 milliarder 
kroner og er en særdeles viktig investering i norsk jernbanerevolusjon. I dag bruker togleder 
tre ulike fjernstyringssystemer på syv-åtte forskjellige skjermer for håndtering av 
togtrafikken i Norge. Dette er svært upraktisk, dyrt og lite effektivt da det blant annet krever 
opplæring innen tre ulike systemer avhengig av hvor i Norge en befinner seg. I dagens 
moderne og mer digitaliserte samfunn er det tidsriktig med en felles plattform. 
Fremtidens TMS vil være i stadig utvikling og bli lansert smidig i ulike utgivelser. Etter siste 
utgivelse vil TMS styre fremtidens sanntid informasjonshåndtering.  
 
Bane NOR er i samarbeid med eksterne leverandører, blant annet Thales som skal utvikle 
løsningen, både frontend og backend. Bane NOR er kunden, og er dermed ansvarlig for at 
krav og ønsker sendes til Thales, som for oss blir en sekundær målgruppe.  
 

Mål og rammebetingelser 
 
I den nye TMS løsningen er det flere roller, og samtlige roller skal bruke verktøy som 
kommuniserer med TMS. Et av disse rollene er en hovedsikkerhetsvakt. I dag bruker HSV 
blant annet PC, nettbrett og papir for å utføre sine arbeidsoppgaver og sørger på den måten 
for sikker håndtering av arbeid på og ved jernbanen. Nødvendig kommunikasjon med 
togleder foregår via telefonsamtaler. Togleder har en dedikert telefon kalt GSM-R terminal 
(Global System for Mobile Communications - Railways) på sin arbeidsstasjon tilrettelagt for 
samtaler med HSV.  
 
Illustrasjonen på neste side viser en togleder med en gul GSM-R terminal. Denne brukes 
blant annet til å kommunisere med HSV som senere vil bli innebygd i den nye TMS-løsningen 
og tilkobles opp mot nettbrettet slik at togleder blant annet kan se hvor HSV er til enhver tid.   
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Vi har som mål å gjøre jobben til en HSV mulig å utføre uten å måtte kommunisere over 
telefon og sjekklister. I dag er det strenge lover og regler som krever formell kommunikasjon 
før handlinger og avgjørelser kan tas.  
 
Fremtidens HHT vil forhåpentligvis fjerne dette kravet i størst mulig grad og bidra til en mer 
fleksibel og standardisert arbeidsprosess for hele landet. Dette innebærer at vi må 
tilrettelegge nettbrettet for et fremtidsrettet, moderne og digitalisert samfunn som skal 
tilfredsstille Norges jernbanesektor i flere tiår fremover. Dette tilsvarer 100% samhandling 
med TMS.  
 
Målet vil være at vår prototype etterhvert kan videreutvikles av Bane NORs leverandører og 
bli tatt i bruk av over 2000 HSV. Dette er særdeles motiverende og gir oss mulighet til å ta 
del i et revolusjonerende prosjekt innen digitalisering av norsk jernbane.  
 

Løsninger/alternativer 
 
Alle oppgaver HSV utfører i dag skjer manuelt via ulike enheter og papir som vi sammenslår 
til en felles plattform. Det vil være mest hensiktsmessig å bruke et nettbrett da dette vil 
være mest håndterlig basert på deres arbeidssituasjon og behov. En smarttelefon er praktisk 
dersom tradisjonell kommunikasjon hadde vært eneste funksjon, men blir for lite effektiv 
grunnet skjermstørrelsen. Den må være i stand til å vise viktig informasjon og funksjoner 
raskt og lett tilgjengelig på samme tid. En PC blir for upraktisk da de ofte er større og tyngre.  
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Thales er ansvarlig for selve utviklingen av TMS, inkludert HHT. Vi skal derfor utvikle en HiFi 
interaktiv prototype av en HHT, som kan programmeres til en ferdig løsning av utviklere.  På 
sikt kan den erstatte dagens verktøy en HSV bruker til å utføre sine arbeidsoppgaver. For å 
utvikle en HiFi interaktiv prototype er vi avhengig av å bruke programvare som støtter 
samhandling, og deling av innhold internt i vårt team. Vi kommer til å sette opp en matrise 
for å avgjøre hva slags programvare som er best å bruke.  
 
Formålet med en HiFi prototype er at det kan brukertestes. Det er en detaljert visuell løsning 
av hvordan brukergrensesnitt kan se ut. Via programvare kan prototypen gjøres interaktiv 
ved at ulike visualiseringer kobles til hverandre. I praksis betyr det at hvis man trykker på en 
kobling eller knapp i systemet, skal den vise neste handling. En god HiFi prototype er så 
detaljert at det oppleves som et reelt brukergrensesnitt. Forskjellen er at det ikke er koblet 
opp mot en ekte database, rådata eller andre systemer. HiFi prototype brukes som første 
steg i større prosjekter, og bidrar til at man kan få smidige tilbakemeldinger fra brukere om 
hva slags funksjoner som bør være med, eller eventuelt bør fjernes.  
 
 
Illustrasjonen nedenfor viser dagens situasjon for en HSV: 
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Illustrasjonen nedenfor viser fremtidige arbeidsforhold etter innføring av TMS. Legg merke 
til HSV som i dag står med et rødt flagg i forhold til hvordan de jobber med en digital enhet 
etter TMS er innført: 
 
 

 
 

Analyse av virkning 
 
HHT vil påvirke hverdagen til drøye totusen HSV som eksisterer i ulike organisasjoner rundt 
omkring i Norge i dag. HHT digitaliserer deres arbeidsoppgaver og rutiner da alt de gjør i dag 
stort sett skjer manuelt. De vil få en tryggere arbeidshverdag ved blant annet å få 
avkreftet/bekreftet om de står riktig plassert via en implementert map-view funksjon. Dette 
er nemlig et relevant problem når mange nye HSV er ukjent i området og dermed kan 
oppholde seg på feil plass til feil tid. Dette kan skape livstruende situasjoner som vi vil gjøre 
nærmest umulig.  
 
I dag er det slik at de sperrer og stopper spor manuelt ved fysisk bruk av magneter eller 
flagg. Vi vil muliggjøre at alle slike oppgaver kan utføres via nettbrettet i samarbeid med 
togleder sitt samtykke eller bekreftelse. Mange oppgaver HSV utfører kan ha fatale følger 
dersom noe gjøres ukorrekt. Dette innebærer høy sikkerhet og tilgangskontroll tilknyttet 
pålogging av den HHT og til andre funksjoner den vil tilby avhengig av hvor sensitiv 
informasjon som benyttes eller hvor kritiske handlingene som utføres er.  
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HHT vil være en del av den siste utgivelsen til ERTMS-programmet. Dato for denne 
utgivelsen er enda ikke fastsatt, men det er snakk om flere år. Dette gir Bane NOR både tid 
og mulighet til å implementere og videreutvikle vår HiFi interaktive prototype inn i det nye 
TMS fjernstyringssystemet.  
 

Fremdriftsplan 

 
 
 
 
 
 


