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Sammendrag 

 
Denne sluttrapporten er skrevet i forbindelse med et bachelorprosjekt i regi av Oslo 
Storbyuniversitet, Institutt for informasjonsteknologi. Prosjektgruppen består av tre 
studenter fra linjene anvendt datateknologi og dataingeniør.  
 
Rapporten inneholder dokumentasjon, illustrasjoner, tabeller og skjermbilder av en 
prototype som er utviklet i samarbeid med oppdragsgiveren Bane NOR. Prototypen er et 
forslag til et nytt system/verktøy som skal tas i bruk av ansatte som har ansvaret for 
sikkerheten ved arbeid og aktiviteter i og ved norske jernbanespor. Formålet til verktøyet er 
at det skal digitalisere og effektivisere arbeidshverdagen til flere tusen arbeidere.  
 
Fokuset for prosjektet har vært å koble tilegnet kompetanse fra utdanningen til arbeidslivet. 
Spesifikke fagområder som har blitt spesielt vektlagt er systemutvikling, 
informasjonsarkitektur, prototyping, testing, datasikkerhet og menneskelig interaksjon med 
brukergrensesnitt.  
 
I forbindelse med utvikling av et helt nytt system, er det lagt vekt på en detaljert 
kravspesifikasjon. Planlegging og metode har vært essensielt for å komme i mål med 
sluttproduktet. Smidig utvikling og brukertesting underveis har bidratt til å øke 
brukervennligheten betraktelig.  
 
Prosjektgruppen ønsker å takke Nils Arne Emblemsvåg, Prosjektdirektør i Bane NOR, for at 
dette prosjektet har vært mulig å gjennomføre. Vi ønsker videre å rette en stor takk til Bane 
NOR sine veiledere, Leyan Salih og Leif Ask for deres eksepsjonelle støtte, ressursbruk og 
imøtekommenhet. Karen Kremer har også bidratt til god veiledning og faglig kompetanse.  
Vi ønsker tilslutt å rette en stor takk til Torunn Gjester, Universitetslektor fra Oslo 
Storbyuniversitet, for ukentlig veiledning gjennom hele prosjektet.  
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Prosjektgruppen 

 
Gruppen ble satt sammen på eget initiativ via godt bekjentskap. Universitet anbefaler en 
blanding av studenter fra ulike linjer for å inkludere mest mulig breddekompetanse innen 
fagområdet. Før prosjektstart ble en samarbeidskontrakt opprettet for å sikre fordeling av 
arbeidsmengde, rutiner, interne tidsfrister m.m. Detaljene kan leses i Vedlegg 8: 
Samarbeidskontrakt. Prosjektgruppen består av følgende medlemmer:    
 

 

Henrik Holdhus Andresen 
Anvendt datateknologi 
 
Hovedansvarlig for design, brukergrensesnitt og produktkø 
i prosjektet. 

 

Mitch De Rijke 
Anvendt datateknologi 
 
Hovedansvarlig for produktfunksjonalitet, kommunikasjon, 
brukertesting og kvalitetssikring i prosjektet.  

 

Silje Viko 
Dataingeniør 
 
Hovedansvarlig for arbeidsmetodikk, utviklingsprosess og 
dokumentasjon i prosjektet.  

 

Nettsiden til prosjektet finnes på www.bachelor.ells.no   

http://www.bachelor.ells.no/
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1. Innledning 
 
For å oppnå en bachelorgrad ved Oslo Storbyuniversitet, Institutt for informasjonsteknologi, 
skal studenter utvikle en digital løsning og levere en sluttrapport som bacheloroppgave. I 
dette prosjektet dekkes fagfelt innen systemutvikling, informasjonsarkitektur, prototyping, 
testing, datasikkerhet og menneskelig interaksjon med design og brukergrensesnitt. Den 
digitale løsningen som er utviklet i dette prosjektet er i form av en interaktiv prototype av en 
håndholdt terminal for Bane NOR. Målet med det nye verktøyet er å digitalisere og forenkle 
arbeidsprosessen i og ved norske jernbanespor, mens sikkerheten opprettholdes. Dette 
dokumentet er utformet som en sluttrapport til prototypen som er utviklet. Innhold som 
illustrasjoner, tabeller, skjermbilder av prototypen, intervjuer og testing bidrar til å begrunne 
sluttproduktet. 
 

1.1 Oppdragsgiver 
 
Bane NOR var tidligere kjent som Jernbaneverket. Våren 2015 sluttet Stortinget seg til en 
jernbanereform med hensikt å gjøre jernbanesektoren mer kundeorientert og effektiv. 
Jernbaneverket ble som et resultat av jernbanereformen omdannet til statsforetaket Bane 
NOR fra 01. januar 2017. De eies av staten alene, og har ansvar for planlegging, utbygging, 
forvaltning, samt drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet. De er også ansvarlig 
for trafikkstyring og utvikling av jernbane-eiendom (Bane NOR, 2018).  

 
Figur 1: Endring av navn fra Jernbaneverket til Bane NOR 
 
Samfunnet vårt går gjennom en kraftig moderniseringsprosess, hvor begrep som teknologi 
og digitalisering har et sentralt fokus. Når det gjelder jernbane, er ikke informasjonsteknologi 
nødvendigvis det første man forbinder det med, men trafikkstyring er allerede delvis  
digitalisert i dag. I fremtidens trafikkstyringssystem ligger fokuset i fornying, optimalisering 
og effektivisering. Det vil bli et nytt felles trafikkstyringssystem for hele jernbanen i Norge. 
Thales, som er en ekstern leverandør, har ansvaret for å programmere fremtidens løsning, 
men det er Bane NOR som setter kravspesifikasjonen til maskinvare, programvare og 
funksjonalitet. Vår kompetanse innen informasjonsteknologi var interessant for Bane NOR i 
form av bistand til planlegging av brukergrensesnitt og funksjonalitet. For å dekke dette 
behovet utviklet vi et forslag til et nytt verktøy i form av en interaktiv prototype. 
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Uten tidligere erfaring fra jernbanebransjen ble det en bratt læringskurve for 
prosjektgruppen. De første ukene på Bane NOR ble brukt til å få en grunnleggende forståelse 
av blant annet signalanlegg, objekter på jernbanen, drift, vedlikehold og trafikkstyring. 
Opplæringen var særdeles viktig for å kunne være i stand til å definere en konkret 
problemstilling.  

 

1.2 Terminologi 
 

For å øke forståelse av denne rapporten har vi inkludert definisjoner og forkortelser av 
terminologi som brukes i jernbanebransjen. Forkortelser er hyppig brukt i Bane NOR, og vi 
benytter av den grunn de samme forkortelsene i denne rapporten.   
 

Uttrykk Forklaring 

ERTMS 
European Rail Traffic Management System 
Standardisert system for signalering og trafikkstyring. 

TMS 

Traffic Management System 
Trafikkstyringssystemet som togleder og hovedsikkerhetsvakter benytter til å 
styre togtrafikk, sporveksler og veisikringsanlegg slik at tog kan ferdes på en 
trygg måte. 

Togleder (TL) 
Den som overvåker og leder togframføringen og annen virksomhet som har 
betydning for trafikksikkerheten (Blesvik, 2020). 

Hovedsikkerhetsvakt (HSV) 
Den som er hovedansvarlig for sikkerheten, samt trafikkstyring for området 
i/ved spor som disponeres for arbeid/anleggsområde. Utføres via 
samhandling med togleder.  

Lokal sikkerhetsvakt (LSV) 
Den som har ansvaret for sikkerheten på mindre områder i samme 
arbeid/anleggsområde som hovedsikkerhetsvakt er ansvarlig for. Forholder 
seg til alltid hovedsikkerhetsvakt.  

HHT 

Hand Held Terminal / Håndholdt terminal 
Nytt verktøy hovedsikkerhetsvakter skal bruke for å definere arbeidsområder, 
styre sporveksler/veisikringsanlegg innenfor et arbeidsområde, se 
arbeidsordre og for kommunikasjon med togleder og LSV.  

GPS 
Global Positioning System. Brukes for å vise posisjon i kartvisninger, som vil bli 
en funksjon i HTT.  

Akselteller 
Et system for togdeteksjon som teller aksler inn og ut av det sporavsnittet 
som skal detekteres. 
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Belagt sporavsnitt 
Ved overskudd av aksler på et sporavsnitt er sporavsnittet detektert som 
belagt. 

RFID 
Radiofrekvensidentifikasjon.  
En liten brikke/klistremerke med elektromagnetikk. Kan festes på objekter for 
identifisering og lokasjon.  

Tabell 1: Nødvendig terminologi fra jernbanebransjen benyttet i bacheloroppgaven 
 
1.3 Bakgrunn for oppgaven 
 
Bane NOR skal frem til 2030 fornye signalanleggene på jernbanen i hele Norge. Dagens 
utdaterte anlegg skal erstattes med et nytt felles europeisk signalsystem. Standarden for den 
nye infrastrukturen kalles European Rail Traffic Management System, som forkortes til 
ERTMS (Bane NOR, 2020). Fornyelsen vil føre til en økt grad av automatisering, samt 
muligheten for innhenting og deling av informasjon om posisjon, hastighet, distanse mm. til 
tog. Med bakgrunn i fornyelsen av infrastrukturen skal Bane NOR i samarbeid med en 
ekstern leverandør (Thales) utvikle et nytt trafikkstyringssystem som hovedsakelig skal tas i 
bruk av togledere og til dels hovedsikkerhetsvakter. Trafikkstyringssystemet vil bli fullstendig 
digitalisert, og innehar full funksjonalitet for togfremføring. Bane NOR har navngitt denne 
delen av prosjektet for Traffic Management System, med forkortelsen TMS. 
 
Som en del av infrastrukturen er det installert flere objekter på sporet. Objektene kan være 
sporveksler, signaler, sporfelt/akseltellere, veibomanlegg etc. TMS’en styrer disse objektene 
og innehar et viktig brukergrensesnitt mot menneskelig interaksjon. Fokuset vårt ble dermed 
fort rettet mot trafikkstyring. Formålet med det nye trafikkstyringssystemet er en full 
digitalisering, og en sammenslåing av flere eksterne systemer til et felles system, med én 
innlogging. Fordelene er at arbeidsdagen blir mer oversiktlig, og det muliggjør bedre 
informasjonsutveksling mellom involverte parter som togleder, hovedsikkerhetsvakt, lokal 
sikkerhetsvakt, togekspeditør og lokfører. Disse er i dag avhengige av dupleks 
kommunikasjon mellom hverandre. Figur 2 og tabell 2 gir god oversikt og skaper mer 
forståelse for hvordan alt henger sammen (neste side):  
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Figur 2: Illustrasjon av dagens roller i norsk jernbane (Bane NOR, 2018, 1:05). 
 
 
I det nye trafikkstyringssystemet (heretter TMS) er det flere roller, og samtlige roller skal 
bruke verktøy som kommuniserer med TMS. En av disse rollene er hovedsikkerhetsvakt, som 
er brukergruppen til verktøyet det skal lages en prototype for i dette prosjektet 
 

Viktige roller i TMS  Ansvar 

Togleder Hovedansvar for trafikkstyring av tog, toggrafer, ruteplan, og 
overvåking av objekter og ansatte i sporet. Kommuniserer med 
hovedsikkerhetsvakt og lokfører.  

Hovedsikkerhetsvakt 
(HSV) 

Hovedansvar for sikkerhet ved arbeid/aktiviteter i/ved sporet. 
Kommuniserer med togleder for sportilgang, og har ansvar for 
sikkerheten innenfor et definert arbeidsområde. HSV kan ha lokale 
sikkerhetsvakter innad i arbeidslaget. 

Lokal sikkerhetsvakt 
(LSV) 

Arbeider underlagt HSV. Innenfor et arbeidsområde kan det være flere 
arbeidslag med hver sin lokale sikkerhetsvakt. 

Lokfører Kommuniserer med togleder. Ansvar for å kjøre tog/arbeidstog. 
Melder inn feil/mangler på signalanlegg. 

Tabell 2: Viktige roller og ansvar i TMS 
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Det er fornyelsen av infrastrukturen (ERTMS) og trafikkstyringssystemet (TMS) som 
muliggjør en digitalisering av arbeidsdagen til en hovedsikkerhetsvakt. Det er ønskelig at 
hovedsikkerhetsvakten skal benytte seg av en tilpasset versjon av TMS med begrensede 
rettigheter, i form av en håndholdt terminal (HHT). Bane NOR har per mai 2020 ikke tatt en 
beslutning om hva slags maskinvare som skal benyttes, men basert på krav om funksjonalitet 
og behov for brukervennlighet blir et nettbrett det sannsynlige valget.  
 
I TMS prosjektet har Bane NOR hovedsakelig hatt fokus på planlegging og utviklingsfasen av 
det nye trafikkstyringssystemet som togleder skal benytte seg av. Et helt team jobber for 
tiden med å kartlegge behov, tilpasse kravspesifikasjonen og planlegging av både maskinvare 
og programvare for togledersentralen. Med bakgrunn i dette ble det for prosjektgruppen 
naturlig å fokusere på en håndholdt terminal for hovedsikkerhetsvaktene.  
Følgende problemstilling vil legge grunnlaget for resten av rapporten:  
 
 

«Hvordan kan arbeidsdagen til en hovedsikkerhetsvakt 
implementeres i fremtidens trafikkstyringssystem?» 

 

 

1.4 Dagens situasjon 
 
En hovedsikkerhetsvakt (heretter HSV) sin primære oppgave er å ivareta ansvaret for 
sikkerheten i forbindelse med arbeid og aktiviteter i og ved jernbanespor. HSV skal ha 
kontakt med togleder ved disponering av strekning for arbeid i spor og ved opprettelse av 
anleggs-/arbeidsområde (Bane NOR, u.å.). 
 
I dag bruker HSV flere forskjellige arbeidsmetoder både i forkant av en arbeidsdag og mens 
arbeidet i og ved sporet foregår, tabellen under gir en god oversikt:   
 

Verktøy Hensikt 

PC Nettsiden BEST: 
-Bestilling av sportilgang 
-Registrering av arbeidslag 

Nettbrett/Mobil App: Mobilt BaneData. 
Se arbeidsordre med detaljer og informasjon om oppgaver som 
må utføres, objekter, historikk mm. 
 
App: FIDO 
-Få arbeidstillatelse fra Togleder 
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-Erkjenne disponering av arbeid 

Telefon (GSM-R) Benyttes for å kommunisere med togleder om tilgang til spor, 
bekreftelse av posisjon, sikre arbeidsområder o.l. 
Brukes også for kommunikasjon internt i arbeidslag med lokale 
sikkerhetsvakter.  

Kontaktmagneter Brukes til sikring av et arbeidssted på strekninger som benytter 
sporfelt som togdeteksjon. Dvs. der det ikke er akseltellere. 
 
Kontaktmagneter monteres manuelt på jernbanespor, og 
kortslutter det aktuelle sporfeltet, slik at det fremstår som 
«belagt» (tilsvarende som når et tog belegger sporfeltet). Dette 
gjør at det ikke vil være mulig å fremføre tog over det aktuelle 
området. 

Nøkkelskap Brukes for sikring av arbeidsområder. Inneholder en nøkkel som 
sikrer arbeidsområdet når den tas ut. 

Betjeningspanel  Betjeningspanel brukes for lokal styring av veisikringsanlegg 
(veibom) 

Lokalstiller / S.lås Lokalstiller brukes for lokal styring av sporveksel/sporsperre 
(med drivmaskin) 
 
S.lås inneholder en nøkkel for å låse opp sporveksel/sporsperre 
for manuell betjening (uten drivmaskin). 

Penn og papir Benyttes for å signere og sluttføre en arbeidsordre/arbeidsdag. 

Tabell 3:  Oversikt over hensikt med ulike verktøy HSV benytter i dag 
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Tabell 3 forklarer blant annet at kontaktmagneter monteres på sporet for å sikre et 
arbeidssted. Illustrasjonen nedenfor skaper ytterligere forståelse for hvordan det fungerer i 
praksis: 

 
Figur 3: Illustrasjon av hvordan et arbeidssted defineres på strekninger uten akseltellere og 
definerte arbeidsområder. De grå boksene representerer kontaktmagneter som monteres på 
jernbanespor for å blokkere et sporfelt. Rød sone representerer et belagt sporfelt (opptatt) 
slik at togfremføring ikke er mulig.  

 

1.5 Konsept  
 
Målet med fremtidens håndholdte terminal (heretter HHT) er en full digitalisering av alle 
forskjellige verktøy HSV bruker manuelt i dag. Alt skal implementeres i én felles plattform 
som en del av fremtidens trafikkstyringssystem (TMS). For at dette målet kan realiseres må 
infrastrukturen på jernbanen fornyes i henhold til ERTMS standard. Det er nemlig denne 
standarden som sørger for at nødvendig informasjon om et tog sin posisjon, hastighet og 
spor kan deles med TMS, og dermed en HHT. Denne informasjonsutvekslingen blir også 
mulig motsatt. Det vil si at hvis et arbeidsområde defineres på en HHT, vil denne 
informasjonen formidles videre til TMS som deler det videre med togleder/lokfører (figur 4).  
Et tog vil dermed automatisk bli stoppet, eller styrt over på andre spor når det nærmer seg 
et aktivt arbeidsområde. Behovet for å fysisk plassere magneter ute på sporet eller ta ut 
nøkkel fra nøkkelskapet, vil dermed forsvinne. 
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 Figur 4: Viser en oversikt over hvordan ERTMS, TMS og HHT fungerer og kommuniserer 
sammen. Hovedsikkerhetsvakt med en digital enhet etter at TMS er innført (Bane NOR, 
2020).  
 

1.6 Effektmål 
 
Den konkrete nytteverdien til en hovedsikkerhetsvakt er at HHT bidrar til en mer fleksibel og 
digital arbeidsprosess. Hovedformålet til verktøyet er at den vil effektivisere 
arbeidshverdagen for rundt to tusen ansatte fra ulike organisasjoner på den norske 
jernbanen. Det er vanskelig å sette et konkret effektmål før en fungerende HHT er tatt i bruk 
og testet. Brukertesting med prototypen vil likevel skape et inntrykk av hvilke funksjoner 
som er mer effektive å fullføre via et brukergrensesnitt digitalt, fremfor en manuell handling.  
 
Gruppens mål med bachelorprosjektet er å øke fagkunnskap, samt bruke fagmateriale fra 
utdanningen i en reell arbeidssituasjon i form av et samarbeid med en oppdragsgiver fra 
næringslivet. Fordelen med dette er at vi som gruppe får erfaring fra arbeidslivet, herunder 
alt fra å tilegne seg bransjekunnskap til å levere et sluttprodukt.  
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1.7 Resultatmål 
 
Resultatmålet for dette prosjektet er å utvikle en interaktiv prototype av hvordan 
programvaren i en fremtidig håndholdt terminal kan se ut. En interaktiv prototype vil si at en 
sluttbruker vil kunne ha en interaksjon med systemet i form av trykk, klikk, scroll og zoom i 
brukergrensesnittet (Figma, u.å.). Prototypen vil være såpass detaljert at det ikke vil være 
mulig å skille det fra et ferdigutviklet system. Prototypen skal utvikles i programmet Figma, 
og den skal inneholde vårt forslag til hvordan design og brukergrensesnitt i fremtiden kan 
programmeres til en fullverdig applikasjon.  
 
Fokuset vil være programvare og ikke maskinvare. Det innebærer at denne rapporten ikke vil 
dekke en evaluering rundt hvorvidt et nettbrett er et praktisk verktøy ute på sporet eller 
hvorvidt alle funksjoner kan brukes i områder med dårlig dekning mot databasen. 
 
Hovedmålet med arbeidet er å utvikle en prototype som dekker krav og funksjonalitet i 
henhold til Bane NOR sine behov. Prototypen kan potensielt bli grunnlaget for hvordan 
sluttproduktet blir programmert. Isåfall vil vårt design og brukergrensesnitt bli implementert 
i et fremtidig verktøy som hyppig brukes av rundt to tusen arbeidere i norsk jernbane.  
 
Figur 5 viser en hovedsikkerhetsvakt med hovedfunksjonene (brukstilfeller) i applikasjonen 
på en HHT:  

Figur 5: Demonstrerer HSV med hovedfunksjonene implementert i HHT 
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2. Kravspesifikasjonen 

 
Hensikten med kravspesifikasjonen er å få en formell oversikt over de krav som Bane NOR 
har til systemet som skal lages. Den fungerer både som et styringsdokument og en del av 
sluttdokumentasjonen. Samtidig gjelder den som en kontrakt med Bane NOR om 
prosjektgruppen sin leveranse i løpet av prosjektperioden. Vår problemstilling er knyttet opp 
mot håndholdt terminal (HHT) som skal tas i bruk av hovedsikkerhetsvakt ute på jernbanen. 
HHT skal kommunisere og implementeres opp mot TMS.  

 
2.1 Formål 
 
Kravspesifikasjonen har vært et meget sentralt styringsdokument for prosjektgruppen. Det 
har vært essensielt for utviklingen av design og implementering av funksjoner. Første versjon 
av kravspesifikasjonen ble opprettet i planleggingsprosessen, og denne ble godkjent og 
signert av Bane NOR. Den fullstendige første utgaven ligger som Vedlegg 2: Kravspesifikasjon 
til denne sluttrapporten.  
 
Det tas forbehold til at en kravspesifikasjon endres, til tross for at den er akseptert av både 
Bane NOR og prosjektgruppen. Kravspesifikasjonen i denne sluttrapporten er endret fra 
første versjon. Dette begrunnes hovedsakelig med at tilbakemeldinger fra 
hovedsikkerhetsvakter gjennom intervjuer og brukertester medførte at funksjonalitet måtte 
fjernes/legges til. Smidig tilpasning av kravspesifikasjonen gjør at den samsvarer godt med 
produktet som beskrives i produktdokumentasjonen. 
 

2.2 Målgruppe 
 
Det er primært Bane NOR som kommer til å bruke resultatene fra dette prosjektet. 
Statsforetaket er helt i startfasen av prosjektet, og i henhold til TMS er elementære 
designvalg ikke fastsatt. Alt vi utvikler vil potensielt kunne brukes til videreutvikling. Det er 
samarbeidspartneren «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. 
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2.3 Systembeskrivelse 
 
Formålet er å utarbeide funksjonelle egenskaper til systemet som hovedsikkerhetsvakt skal 
benytte i fremtidens digitale løsning. Det er planlagt at en håndholdt terminal skal være i 
form av en robust skjerm, eksempelvis et nettbrett. Selve systemet skal være i form av en 
applikasjon.  
 
Kravene er delt opp i hovedkrav og tilleggskrav. Hovedkrav inneholder samtlige formelle krav 
som Bane NOR stiller til systemet, mens tilleggskrav inneholder funksjonalitet som vi 
gjennom intervjuer og brukertester har kartlagt et behov for. I første versjon av 
kravspesifikasjonen var tilleggskrav en mer nedprioritert liste som kun skulle utvikles ved 
gjenværende tid i prosjektet. Tilleggskrav ble senere prioritert da en ekskludering hadde 
resultert i lite gjennomført sluttprodukt. Til tross for fokuset på programvare i denne 
prototypen, er noen grunnleggende krav for maskinvare inkludert som vi har tatt høyde for 
ved utviklingen. Den interaktive prototypen er utviklet basert på følgende systembeskrivelse: 
  

2.4 Hovedkrav håndholdt terminal 

2.4.1 Absolutte krav, maskinvare -Støtte mobildata: 4G / 5G 
-IoT enhet 
-Skjermlås 
-Kamera 
-Maksimal skjermstørrelse: 13 tommer 

2.4.2 Tilpassing til maskinvare 
  

Brukergrensesnitt og interaksjon skal være 
responsiv til type enhet som HHT brukes på.  

2.4.3 Applikasjon Systemet skal være i form av en applikasjon som 
kan lastes ned via App Store / Google Play.  

2.4.4 Datasikkerhet: 
Innlogging 

En HSV må logge inn for å bruke systemet. 
Krav om brukernavn, passord og type rolle for 
arbeidet som skal utføres. 
 
Funksjon for å logge ut må implementeres. 

2.4.5 Profil Visning med fullt navn og kontaktinformasjon av 
den ansatte som er logget inn. 
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2.4.6 Posisjon (GPS / GNSS) Kart/Satellitt-funksjon. HHT skal ha en integrert 
GPS/GNSS som deler posisjonen med TMS. GPS 
indikatoren skal ta høyde for upresishet når 
posisjonen vises. 

2.4.7 Absolutte posisjon 
  

Hvis GPS posisjonen ikke er tilgjengelig, skal HHT gi 
hovedsikkerhetsvakt muligheten til oppgi den 
absolutte posisjonen til TMS. Dette kan f.eks gjøres 
ved å skanne en RFID-brikke på et objekt på 
sporet. 
  
HHT sin konkrete GPS posisjon skal deles med 
TMS, i tillegg til den absolutte posisjonen av 
relevante arbeidsområder og signalobjekter. 

2.4.8 Validering av posisjon 
  

For trygg gjennomføring av arbeidsordre og styring 
av signalobjekter, skal det settes en maksimal 
godkjent distanse mellom hovedsikkerhetsvakten 
og tilgjengelige arbeidsområder og signalobjekter. 
  
Hvis posisjonen ikke er innenfor den tillatte 
avstanden, skal trafikkstyringssystemet avslå 
forespørselen og en alarm bør gå av hos ansvarlig 
togleder.  

2.4.9 Definere arbeidsområde Arbeidsområdet defineres basert på en skjematisk 
disposisjon (sporplan) og HSV sin posisjon.  

2.4.10 Aktivering/deaktivering av 
arbeidsområde 
  

Når ansvarlig HSV forespør aktivering/deaktivering 
av et arbeidsområde, skal HHT kreve en PIN kode 
eller passord før kommandoen videreføres til TMS.  

2.4.11 Brukertilknytning 
  

Når TMS får melding om at et arbeidsområde er 
aktivert, skal HSV sin bruker knyttes til som 
ansvarlig for arbeidsområdet. 

2.4.12 Objektstyring HSV skal kunne overta styring av sporveksel og 
veisikringsanlegg fra togleder (TMS) i et sikret 
arbeidsområde. Det skal tydelig vises hva som er 
spor og hva som er objekter.  
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2.4.13 Besittelse av et objekt  Et konkret objekt, eksempelvis en sporveksel, kan 
være låst av en lokal sikkerhetsvakt i et 
arbeidsområde. Det skal tydelig vises hvem som 
har besittelse over objektet.  

2.4.14 Overføring av sikret objekt En funksjon som gjør at det er mulig å forespørre 
overføring av et objekt. Eks. at en HSV tar over 
besittelse av en sporveksel fra en LSV. 

2.4.15 Forespørsel om 
arbeidsordre og 
arbeidsområde 
  

Det skal være enkelt for en HSV  å forespørre 
ansvar for en selektert arbeidsordre. Det skal også 
være mulig å forespørre og tilknytte arbeidsordre 
til et bestemt arbeidsområde.  

2.4.16 Utvidelse og reduksjon av 
arbeidsordre 
  

Hovedsikkerhetsvakt skal ha mulighet til å 
forespørre utvidelse og reduksjon av tidsbruk til en 
arbeidsordre med justert arbeidsområde. 

2.4.17 Forespørsel om aktivering 
av arbeidsordre 
  

Hvis en arbeidsordre har status “aktivert” og 
forespørsel om samme arbeidsordre kommer fra 
en annen HHT, skal det komme en melding om 
dette på den ansvarlige hovedsikkerhetsvakten sin 
skjerm. 

2.4.18 Signalindikasjoner 
  

HHT skal informere hovedsikkerhetsvakt når HHT 
har begrenset internetttilgang. 

2.4.19 Logg 
 

Alt som skjer på HHT skal loggføres og være en del 
av TMS sin loggfunksjon.  

Tabell 4: Hovedkrav for HHT 
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2.5 Tilleggskrav håndholdt terminal  

2.5.1 Navigeringsmeny Tydelig navigeringsmeny slik at HSV enkelt kan 
veksle mellom de ulike funksjonene i HHT. 

2.5.2 Kartvisning - skjematisk 
sporplan 

Funksjon som muliggjør en visning av en skjematisk 
sporplan som viser forhåndsdefinerte 
arbeidsområder.  

2.5.3 Sluttføring og signaturer En fullført arbeidsordre/arbeidsdag skal sluttføres, 
og signeres av arbeidslaget.  
 
Signering skal kunne utføres med en finger digitalt 
på skjermen. Det skal komme tydelig frem når hver 
arbeider har signert seg ut av et arbeidsområde. 

2.5.4 Biometrisk autentisering 
 

Mulighet for å aktivere 
ansiktsgjenkjenning/fingeravtrykk 
 
Funksjon for å endre pin-kode og passord. 

2.5.5 Generelle innstillinger Mulighet for å endre følgende: 
- Dato og tid 
- Språk 
- Visuelle farger (lys/mørk modus) 

2.5.6 Programvareversjon Det skal være mulig å se hvilken versjon av 
programvaren som kjøres på HHT, og det skal være 
mulig å ned/oppgradere programvaren.  

2.5.7 Samhandling Samtalefunksjon for å redusere telefonisk kontakt 
mellom HVS og togleder, og HVS og LSV.  

2.5.8 Tilgjengelighet i  
samhandling 

Visning for om en bruker er online/offline for 
samhandling. 

2.5.9 Forhåndsdefinerte  
meldinger 

For å redusere nødvendigheten for bruk av tastatur 
skal formelle, hyppig brukte og korte svar 
implementeres i en valgmeny. 
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2.5.10 Kategorisert samhandling Togleder skal ligge i en egen kategori grunnet 
formelle krav i samhandling med en HSV. 
 
Arbeidslag skal ha en egen kategori, slik at de som 
tilhører samme lag kan ha en felles samhandling for 
deling av viktig informasjon. 

2.5.11 Arbeidsordre Detaljer av en arbeidsordre: ID, lokasjon, 
spornummer, beskrivelse, type problem, opprettet 
av, dato rapportert, dato oppdatert, prioritet.  
 
Plan: oppgave-/arbeidsbeskrivelse i detaljer 
Objekt: informasjon om objektet 
Historikk: tidligere hendelser og arbeidsordre på 
samme objekt.  

2.5.12 Status arbeidsordre Mulighet for å endre status på en aktiv 
arbeidsordre mellom “start”, “på vent” og 
“sluttfør” 
 
Mulighet for å endre status på en passiv 
arbeidsordre til “overført” 

Tabell 5: Tilleggskrav for HHT 
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3. Planlegging og metode 

 
Formålet med planleggingsprosessen er å organisere, kontrollere og styre prosjektet. En 
grundig plan er et viktig utgangspunkt for at prosjektet blir vellykket (Morstøl, 2018). I dette 
prosjektet innebar det en kartlegging av hvilke aktiviteter som måtte gjennomføres for å 
sikre kvaliteten på sluttproduktet. For å få en effektiv gjennomføring av prosjektet ble 
relevante interessenter i Bane NOR, herunder prosjektledere og sluttbrukere, tidlig involvert. 
Det å få tilgang til interne dokumenter i foretaket og avsette tid med sluttbrukere ble også 
prioritert i oppstartsfasen. En ansvarsfordeling innad i prosjektgruppen har vært en sentral 
del av planleggingen.  
 
Tilegning av nødvendig kompetanse om jernbanesektoren har vært en meget viktig del av 
prosessen for å utvikle prototypen. Vedlegg 1: Prosessrapport inneholder en ytterligere 
utdyping av oppstartsprosessen, herunder planlegging og metodevalg. Idémyldring, kurs, 
intervjuer og andre relevante faktorer har stått sentralt under valg av oppgave. 
  

3.1 Gantt diagram 
 
Som første steg i planleggingsprosessen ble det utviklet en fremdriftsplan for høsten 2019. 
Fremdriftsplanen ble utformet som et Gantt diagram da dette er en god teknikk for å 
visualisere en tidsplan med aktiviteter og milepæler for prosjektperioden (MetierOEC, 2020). 
Gantt diagram for uke 40-52 høsten 2019 og uke 1-24 våren 2020 er demonstrert i figur 6 og 
7 på de neste sidene. Disse ble utviklet ved prosjektstart og fungerte som et 
styringsdokument. Noen prosesser ble forkortet/utvidet underveis.  
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Figur 6: Fremdriftsplan høst 2019 for uke 40-52 
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Figur 7: Fremdriftsplan vår 2020 for uke 1-24 
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3.2 Scrum 

Scrum er benyttet som arbeidsmetodikk i dette prosjektet. Metodikken vektlegger at 
deltakere i prosjektet står for organisering, planlegging og problemløsning underveis (Scrum, 
u.å.). Anvendelse av scrum har involvert Bane NOR og hovedsikkerhetsvakter i større grad,
eksempelvis via brukertester som bidro til nye perspektiver og tilbakemeldinger på
prototypen.

Smidig utvikling sikret ukentlig progresjon for prosjektet da gruppen hadde felles mål om 
fullføring av ulike arbeidsoppgaver innen en gitt tidsramme fastsatt i sprints. Sprints 
understreker angitte tidsperioder gruppen har på å implementere ferdig planlagt 
funksjonalitet i prototypen. Utarbeidelse av sprints med varighet på 2 uker var den viktigste 
delen av planleggingsprosessen, da vi daglig benyttet det til håndtering og fordeling av 
arbeidsoppgaver. Figur 8 demonstrerer sprint i uke 6-7. En mer detaljert oversikt over alle 
produserte sprints i prosjektperioden demonstreres i tabell  6. 

Figur 8: Skjermbilde av Sprint uke 6-7 
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Sprints oversikt 
Bachelorprosjekt for Bane NOR - HHT 

Sprint nr. Uke Innhold 

1 1 Opplæring i terminologi for jernbane 

2 2-3 Idémyldring og introduksjon til ERTMS og TMS 

3 4-5 Kurs og innføring i ERTMS og TMS 

4 6-7 Utarbeidelse av skisser, diagram og brukerhistorier 

5 8-9 Innføring i Figma, utvikle innlogging og intervjurunder med HSV 

6 10-11 Utvikle nye skisser, sidemenyer, kartvisning med arbeidsområder 

7 12-13 Utvikle logg, samhandling og arbeidsordre 

8 14-15 Brukertest, utvikle objektstyring, sluttføring/signering og nye skisser 

9 16-17 Lage innholdsfortegnelse og starte rapportskriving 

10 18-19 Brukertest og fortsette rapportskriving 

11 20-21 Ferdigstille sluttrapporten 

12 22 Bachelorinnlevering 

Tabell 6: Oversikt over alle sprints med innhold 

Avbildet under ser du en grafisk oversikt over de ulike rollene i scrum via det vi har kalt 
scrum-hierarki. 

 Figur 9: Scrum-hierarki viser smidige roller 
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3.3 Epic 

Epics virker som en overordnet systemarkitektur og viser systemet i delsystemer og 
moduler. Kort oppsummert er det som et sett av krav, som sammen viser den totale 
funksjonaliteten til produktet. Metoden brukes hyppig for å få en organisert oversikt over de 
ulike delene i systemet. Ulempen ved bruk av epics er at brukerhistoriene er upresise og 
mangler detaljer. Epics viser heller ingen oversikt over hvilke deler av systemet som krever 
tilgang til en database eller hva som er frontend og backend utvikling (Scrum Desk, 2017). I 
dette prosjektet utviklet vi en egen epic-oversikt for HHT, og benyttet denne hovedsakelig i 
planleggingsprosessen av sprints, men også for å få en organisert oversikt over 
funksjonaliteten. Det var spesielt nyttig for orientering av hva som var ferdigutviklet og ikke.  

Figur 10: Skjermbilde av epic 

3.4 Aktivitetsdiagram 

Et aktivitetsdiagram modellerer arbeidsflyten i et system, med andre ord en representasjon 
av strømmen fra en aktivitet til en annen (Sawakinome, 2018). Aktivitetsdiagram er i 
prosjektet benyttet som metode for å bidra til en enklere utviklingsprosess i Figma da det 
demonstrerer de ulike stegene i en brukerhistorie. I Vedlegg 4: Aktivitetsdiagram med 
brukstilfelle kan man se flyten for hvordan en låser seg til arbeidsområde 6 på HHT, samt 
brukstilfelle av absolutt posisjon i kartvisningen. 



27 

4. Tidlig utvikling 

I dette kapittelet fokuseres det på brukersentrert utvikling som ble benyttet som metode 
tidlig i utviklingsprosessen. I brukersentrert utvikling står brukeren i fokus (Sandnes, 2018, 
s.240). Metoden egnet seg derfor godt til beslutninger om design og brukergrensesnitt for
HHT. Forståelse for HSV sine behov, utforske ideer og teste ulike prototyper med
sluttbrukeren er særdeles viktige faktorer i brukersentrert utvikling. Dette øker
sannsynligheten for at både sluttbruker og utvikler blir fornøyd med sluttproduktet.

4.1 Utviklingsprosessen 

Utviklingsprosessen har hovedsakelig bestått av fire steg; kravspesifikasjon, Lo Fi 
prototyping, brukertesting og Hi Fi prototyping. Figur 11 demonstrerer syklusen til 
utviklingsprosessen bestående av flere gjentagende iterasjoner som fører tilbake til 
foregående steg til sluttproduktet er komplett til sluttproduktet er komplett.  

Figur 11: Illustrasjon av utviklingsprosessen 
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Kort beskrivelse av de fire stegene i utviklingsprosessen: 

1. Kravspesifikasjon
Utgangspunkt for hvilke funksjoner som skulle inkluderes i sluttproduktet står i
kravspesifikasjonen. Denne fungerer som en teknisk beskrivelse til funksjonalitet i
den ferdige prototypen.

2. Lo Fi prototyping
Første steg i prototyping. Består av skisser og idémyldring. Disse ble introdusert til
HSV for hyppige tilbakemeldinger parallelt med intervju og brukertesting.

3. Brukertesting
Brukertesting ble benyttet både i utarbeidelse av nye skisser og til videreutvikling av
prototypen. En detaljert beskrivelse av brukertesting står i punkt 7. Testing.

4. Hi Fi prototyping
Andre steg i prototyping er digitalisering av skissene. Her blir nye elementer og
funksjoner implementert. Denne prosessen krever ny brukertesting.

4.2 Lo Fi prototype 

En Lo Fi prototype er en form for prototype hvor man bruker et medium som er forskjellig 
fra sluttproduktet (Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo, 2015). Lo Fi står for Low-
fidelity som betyr lav-oppløselig (Interaksjonsdesign, 2014). Det er nyttefullt i startfasen av 
prosjekter der et system skal leveres, og gir brukerne tidlig forståelse av hva som kan 
forventes til sluttproduktet. Skisser er enkelt å tilpasse dersom en testbruker gir 
tilbakemeldinger. Wireframing, storyboard og skisser er eksempler på ulike Lo Fi prototyper. 

I dette prosjektet har utvikling av Lo Fi prototyper vært en viktig del av utviklingsfasen. Flere 
skisser og tegninger ble produsert da vi i startfasen ikke hadde klare retningslinjer rundt 
ønskede funksjoner i et sluttprodukt. Skisser med ulike tilnærminger bidro til at vi fikk 
konstruktive tilbakemeldinger på det visuelle fra både veiledere og testbrukere i en tidlig 
fase. Skissene illustrerer forslag til grensesnitt, design og funksjonalitet som gjør at brukeren 
lettere kan forestille seg et ferdigutviklet system (Interaksjonsdesign, 2014, avsnitt 7 Low-
Fidelity). Figur 12, 13 og 14 er eksempler på noen av de produserte skissene. 
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Figur 12: Lo Fi prototype av delt visning med kartvisning, chat og sluttføring/signering 

Figur 13: Lo Fi prototype av delt view med kartvisning og arbeidsordre 
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Figur 14: Lo Fi prototype av hovedmeny og sidemenyer 
 

 
Figur 15: Viser en tavleskisse som skal demonstrere designet til “Arbeidsordre” 
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4.3 Hi Fi Prototype 
 
Hi Fi står for High-Fidelity, altså høyoppløselig og inneholder materiale man forventer å se i 
et ferdigstilt produkt. Hi Fi prototyping skal være så detaljert at en sluttbruker oppfatter 
systemet som et ferdigutviklet brukergrensesnitt. En Hi FI prototype kan videreutvikles til en 
interaktiv prototype, som innebærer muligheten for full interaksjon og funksjonalitet. Det gir 
brukeren et mer virkelighetsnært og helhetlig inntrykk av produktet i kontrast til Lo Fi. 
(Interaksjonsdesign, 2014, avsnitt 7 High-Fidelity). Den store forskjellen mellom en interaktiv 
prototype og et ferdigutviklet system, er at en prototype består av bilder som linkes 
sammen. Disse bildene er designet, eksempelvis består en knapp av en figur med farge, 
skygge og tekst. Et ferdig utviklet system er derimot programmert med kode, delt opp i 
frontend og backend. Frontend er det visuelle, altså det brukeren ser i lik grad som i 
prototypen, mens backend er systemet som jobber i bakgrunnen. 
 
Hele dette prosjektet er basert på utviklingen av en Hi Fi interaktiv prototype. Fokuset har 
vært å utvikle et brukergrensesnitt hvor tekniske krav er implementert. Formålet med dette 
er at en brukerinteraksjon i systemet resulterer i en visuell endring. Når et helt system 
utvikles som en prototype er det viktig å ha en hovedflyt for interaksjonen. Hovedflyten 
sørger for at en sluttbruker ved testing følger en strukturert gjennomgang. Hensikten med 
en prototype er å vise funksjonalitet. Fører ett trykk til samme handling som et annet trykk i 
systemet, er det ikke hensiktsmessig å prototype en interaksjon som fører til en tilsvarende 
visuell endring. 

 

4.4 Prototypeverktøy 
 
Som en del av den tidlige utviklingsprosessen måtte en beslutning om valg av programvare 
for å utvikle prototypen tas. Da vi var tre personer som skulle jobbe sammen, var 
funksjonalitet for samarbeid med direkte synkronisering et viktig krav. Det var også viktig at 
programmet hadde utbredt funksjonalitet for å designe knapper, symboler og ikoner til 
brukergrensesnittet. I Vedlegg 6: Prototypeverktøy finnes en matrise for fordeler og ulemper 
ved ulike program som ble vurdert. Valget falt på det moderne programmet Figma, som også 
brukes av Thales. En stor fordel med dette er at både Bane NOR og Thales vil ha kjennskap til 
programmet når sluttproduktet overleveres. 
 
Tabell 7 og figur 16 skaper en grunnleggende forståelse for hvordan Figma fungerer, og 
hvilken metode som brukes for å sette sammen en interaktiv prototype.  
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Element Beskrivelse 

Komponenter ikoner, knapper, symboler og menyer 

Frame Delsystem/sider i applikasjonen 

Interaksjon En handling en bruker gjør, som fører til at brukeren ser en visuell 
endring 

Tabell 7: Definisjon av komponenter, frame og interaksjon 

Figur 16: Boksene representerer komponenter. Figuren illustrerer hvordan et trykk på en 
komponent fører til en ny side i applikasjonen (frame 2).  

4.5 Pilotprosjekt på østre linje 

I august 2016, ble det skrevet en brukermanual til en håndholdt terminal som et 
pilotprosjekt. Det finnes nemlig allerede en jernbanestrekning som tester ut en fremtidig 
ERTMS-standard. Pilotstrekningen er lokalisert på Østfoldbanen, østre linje, med 
prosjektnavnet “ERTMS Erfaringsstrekning”. Her blir en tidlig løsning av en HHT med 
begrensede funksjoner benyttet for å sikre arbeidsområder. Det er også et supplement til 
bruk av nøkkelskap da sikring av enkeltspor på stasjoner gjøres med nøkkel i dag. Løsningen 
bruker GPS, karttjenesten fra Google, og kommuniserer med sikringsanlegget via mobildata 
(Bane NOR, Østre Linje, 2016). Figur 17 og 18 viser skjermbilder av brukergrensesnittet til 
pilotløsningen av en HHT. 
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Figur 17: Skjermbilde av en tidlig 
utgaven av en HHT brukt på Østre 
linje med detaljert visning av et 
sikret arbeidsområde. 
 

 Figur 18: Skjermbilde med 
arbeidsområdet sin status vist i 
listeform og på kartet 

 
Planlegging av brukergrensesnitt og funksjonalitet for prototypen ble mindre tidkrevende da 
pilotløsningen bidro til inspirasjon. Intervju med hovedsikkerhetvakt som har benyttet 
løsningen på østre linje gjorde oss oppmerksom på velfungerende og manglende 
funksjonalitet (dokumentasjon finnes i vedlegg 7: Intervjurunder med HSV). HSV formidlet 
misnøye rundt unødvendige funksjoner, lite brukervennlighet og tvetydige ikoner i 
pilotløsningen. Et konkret eksempel er ikonet for “ikke kontakt med CCM” som er markert 
med ”V” fremfor “X”, og skaper tvetydighet i konteksten. HSV hadde ikke kjennskap til CCM 
og ikonet var derfor nytteløst (ikonet er fremvist i vedlegg 7). Disse tilbakemeldingene ble 
tatt i betraktning ved utvikling av vårt forslag til fremtidens HHT.  
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5. Produktdokumentasjon 

Denne delen av rapporten inneholder skjermbilder av systemet, og fungerer som en 
demonstrasjon av sluttproduktet. “Flyt” beskriver utførelsen av en interaksjon i 
prototyping (Svartdal, 2020). 

5.1 Kartvisning 

Kartvisning er hovedfunskjonaliteten i den håndholdte terminalen. En HSV kan i denne 
funksjonen koble seg direkte opp mot togleder på togledersentralen (hovedkrav 2.4.10). 
Dette gir HSV muligheten til å sikre et arbeidsområde og dermed stoppe all togtrafikk 
innenfor dette området. Når HSV sikrer området for arbeid melder systemet tilbake at 
sporet er stengt for togtrafikk og at arbeidet kan begynne. Definerte arbeidsområder 
eksisterer i dag kun hvor det er akseltellere, men med ERTMS vil arbeidsområder kunne 
defineres på HHT. Til tider vil det være nødvendig å stenge av større områder, mens det 
andre ganger kun gjelder et objekt i mindre områder. 

Flyt kartvisning: Ved å zoome seg inn til posisjonen på Langset Stasjon, kan man klikke seg 
inn på et virtuelt nøkkelskap 6-1. Her kan man velge arbeidsområde 6 for å få opp en visning 
av det aktuelle område i kartet, og får da muligheten til å låse det. Som en ekstra sikkerhet 
må RFID skannes på et objekt på sporet for absolutt posisjonsvalidering (hovedkrav 2.4.7). 
Etter at en arbeidsordre på en strekning er fullført, skal arbeidsområdet gjenåpnes for 
togtrafikk. Alle ansatte som har vært tilknyttet arbeidsområdet, må signeres ut av området. 
Her er det viktig at klokkeslett for signeringen fremkommer.  
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Demonstrasjon av funksjonalitet i kartvisning: 
Første steg vil være å zoome inn til nåværende posisjon og trykke på det virtuelle 
nøkkelskapet. Her åpnes menyen over de definerte arbeidsområdene på strekningen. 

 
Figur 19: Steg for steg visning for å få opp aktuelle arbeidsområder ved Langset Stasjon 
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Skjermbildet (figur 20) viser et dobbeltspor. Status på arbeidsområde 6 viser at 
togledersentralen har godkjent låsing av området i nåværende tidsrom. Området er 
foreløpig ikke sikret, men kun markert i kartet for å vise hvilket område som er klart til å bli 
sperret for togtrafikk. 
 

 
Figur 20: Virtuelt nøkkelskap der arbeidsområde 6 er valgt 
 
For å validere HSV sin konkrete posisjon må RFID-merker skannes på objekter på sporet (se 
Terminologi). Disse har en unik kode som er linket til en lokasjon i systemet. Hvis HSV avviser 
kravet for skanning av RFID-merket kommer feilmeldingen i figur 21 opp. Om skanne-
teknologien svikter er det også en tallkode på merket som kan skrives inn manuelt. 

Figur 21: Advarsel om feilet låsing av arbeidsområdet 
 
  



 

37 
 

Ved å klikke på “Skjematisk sporplan” lengst til høyre i menyen for det virtuelle 
nøkkelskapet, kommer man inn i den skjematiske tegningen av arbeidsområde 6 (hovedkrav 
2.4.9). Denne knappen er dynamisk, som vil si at den endres til GPS (kartvisning) om man er 
inne på “Skjematisk sporplan”. 
 

 
Figur 22: Viser den skjematiske tegningen for arbeidsområde 6 med detaljert informasjon 
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Ved trykk på knappen “Lås arbeidsområde”, byttes menyen av nøkkelskapet ut med en ny 
visning for å låse arbeidsområdet som vist i figur 23: 

Figur 23: Et nytt lag åpnes nederst på skjermen der man må skanne RFID på et objekt som er 
utplassert ved sporet 
 
Posisjonsvisningen endrer farge til grønt (trygg), samt arbeidsområde 6 blir rødt som 
samsvarer med signallys for tog. Rødt er altså et trygt område for enhver HSV (videre forklart 
i “Farger og kontrast”). 
 

 
Figur 24: Viser arbeidsområde 6 som sikret for arbeid i sporet og området er sperret for tog. 
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Siste prosess etter at en arbeidsordre på en strekning er fullført, er signering og sluttføring. 
Alle som har vært tilknyttet et arbeidsområde må signere seg ut for å få en formell oversikt 
over hvem som til enhver tid befinner seg i området. Signeringen skal foregå digitalt på HHT. 
Når alle er signert ut av et arbeidsområde, gir systemet beskjed til togleder om at 
strekningen er fritt for togtrafikk (tilleggskrav 2.5.3).  
 

 
Figur 25: Signering for utført arbeid. Her ser man at “John Doe” er selektert for signering. 
Funksjonaliteten for åpne arbeidsområdet (med RFID-skanning) er deaktivert, da systemet 
mangler signeringer.  
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Alle signeringer er godkjent i illustrasjonen nedenfor, og funksjonaliteten for å åpne 
arbeidsområdet er aktivert. Dette gjøres ved å bevege enheten over objektet som har RFID-
merke eller skrive inn den manuelle posisjonskoden. 
 

 
Figur 26: I denne visningen har samtlige ansatte signert seg ut. RFID-merke kan derfor 
skannes for å låse opp arbeidsområdet 
 

5.2 Objektstyring 
 
Arbeidsområder som defineres i kartvisningen vil samkjøres med det som vises i 
objektstyringen. Har man eksempelvis låst arbeidsområde 4, vil også arbeidsområde 4 vises 
under objektstyring. Objektstyring vil være en annen hovedfunksjonalitet, og er et viktig krav 
for at HSV kan styre sporvekslere og veisikringsanlegg på en håndholdt terminal. Ved dagens 
løsning må HSV eksempelvis finne tilhørende lokalstiller for å endre sporveksel (ytterligere 
forklart i “1.4 Dagens situasjon”). Med implementering av objektstyring i en HHT, kan 
objekter styres i samsvar med TMS. Dette bidrar til å redusere rom for feilhandlinger 
(hovedkrav 2.4.12). 
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Flyt objektstyring: Ved å laste inn arbeidsområde 4, får man mulighet til å sette sporveksel 
S2-1 og S3-1 til “Tog retning mot høyre” for å stille sporvekslene og opprette togvei for 
arbeidstog mellom de tre sporene. 
 
Demonstrasjon av funksjonalitet i objektstyring: 
I listen over arbeidsområder er blant annet arbeidsområde 4 tilgjengelig for styring av 
objekter. Ved å trykke på knappen kommer man til en ny visning for å styre objektene.  
 

 
Figur 27: Valg av arbeidsområde for objektstyringen. Arbeidsområde 6 og 7 er her 
utilgjengelig for denne hovedsikkerhetsvakten. 
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For å stille en sporveksel i objektstyringen må en HSV/LSV først autentisere seg med en PIN-
kode som et ekstra sikkerhetstiltak. Dette er ytterligere forklart under Designvalg punkt 6.2. 
Illustrasjonen nedenfor viser steget etter at PIN-koden er tastet inn. Det blir da mulig å 
trykke på sporveksel S2-1 og stille “Tog retning mot høyre”. Prosessen gjentas på sporveksel 
S3-1 for å opprette en togvei fra spor 2 til spor 4. Figur 28 og 29 nedenfor viser hvordan det 
visuelt ser ut i systemet.  
 

 
Figur 28: Viser objekter som kan styres i arbeidsområde 4 
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Figur 29: Her er begge sporvekslene stilt, og det oppretter da en togvei, som eksempelvis kan 
benyttes av et arbeidstog 
 

5.3 Arbeidsordre 
 
Arbeidsordre er oppgavehåndtering for en HSV, den inneholder all informasjon om hvilke 
oppgaver som skal utføres på et objekt i et arbeidsområde. I henhold til tilleggskrav 2.5.12 er 
det implementert funksjonalitet for å kunne “Starte”, “Avvente”, “Sluttføre” eller “Overføre” 
en arbeidsordre. Dette er statuser man skal oppdatere arbeidsordren med etter at den er 
mottatt i arbeidsboken. Kommandoen “Overføre” brukes for å sende arbeidsordren til en 
annen HSV, dette skjer som regel ved vaktskifte eller om man ikke har mulighet til å utføre 
oppdraget.  
 
Flyt arbeidsordre: Ved et trykk på arbeidsordre “38120743” kan man starte arbeidsordren 
fra “Mottatt” til “Startet”. Herfra kan man navigere videre til “Plan” for å se de konkrete 
oppgavene som skal utføres på objektet. Det er også mulig å se informasjon om objektet og 
historikk på utført arbeid. Et objekt kan for eksempel være en sporveksel eller et signallys. 
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Demonstrasjon av funksjonalitet i arbeidsordre: 
Arbeidsordre “38120743” som har status “Mottatt”. Under detaljer på den sekundære 
menyen kan man se informasjon om ID, lokasjon, spornummer, beskrivelse, type problem, 
opprettet av, dato rapportert, dato oppdatert, prioritet om arbeidsordren (tilleggskrav 
2.5.11). 

 
Figur 30: Viser arbeidsordre “38120743” som har status “Mottatt”. Fanen med detaljer viser 
den viktigste informasjonen om arbeidsordren. 
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Arbeidsordren er startet i figuren nedenfor. “Plan” i menyen viser oppgaver som skal 
gjennomføres. Gjenstående oppgaver er plassert til venstre, mens fullførte oppgaver er 
avhuket og plassert til høyre. Hver oppgave har en tilhørende detaljert beskrivelse, som vises 
ved å trykke på en den spesifikke oppgaven. 

 
Figur 31: Bilde viser en sjekkliste for oppgaver som skal utføres før man kan sluttføre 
arbeidsordren 
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Navigerer man videre til “Objekt” i menyen, kan man se informasjonen om objektet som er 
tilknyttet arbeidsordren.  

 
 
Figur 32: Informasjon om objektet. I dette tilfellet er det et veisikringsanlegg som skal 
vedlikeholdes 
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Videre kan man se på historikk for det samme objektet. Dersom arbeidsordren gjelder en 
sporveksel, vil man kunne gå tilbake å se hva som er gjort på denne sporvekselen tidligere. 
Det er også lagt til rette for at man skal kunne sortere historikken etter UKV (Utsatte 
kollektive vedlikehold), FKV (Forebyggende kollektive vedlikehold) og AKV (Akutte kollektive 
vedlikehold). 

Figur 33: Viser aktivitetsloggen for objektet “Veisikringsanlegg” 

5.4 Samhandling 

Samhandling er funksjonaliteten der HSV kan kommunisere med togleder, andre 
hovedsikkerhetsvakter eller lokale sikkerhetsvakter. Dette vil være en tilnærmet lik 
meldings-funksjonalitet som man kjenner til fra andre applikasjoner som iMessage eller 
Facebook Messenger. Vi har sett det nødvendig å utvide med noen tilpasninger for HHT. 
Etter samtaler med togleder kom det frem ønsker om implementering av hurtigsvar for 
sperring av arbeidsområder, åpning av arbeidsområder, i tillegg til ofte brukte meldinger for 
overføring eller endring av besittelse av objekter (tilleggskrav 2.5.9). Hurtigsvar bidrar også 
til å redusere nødvendigheten for bruk av tastatur mens HSV er ute på sporet. I dag er det 
mye telefonisk kontakt der det benyttes formell kommunikasjon i henhold til strenge lover 
fastsatt i Trafikkregler for jernbanenettet (TJN, Blikken, 2020). Med bakgrunn i dette har vi  
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implementert en løsning der meldingene kan sendes mellom forskjellige håndholdte 

terminaler og til TMS-systemet. Samhandling-funksjonen er utformet til å dekke halve 

skjermen på nettbrettet, som muliggjør multitasking av annen funksjonalitet på resterende 

halvdel av skjermen. 

Figur 34 viser en samtale med togleder og et eksempel på hurtigsvar i form av forslag til to 

svaralternativer. Rent teoretisk kan dette implementeres ved hjelp av maskinlæring. 

Maskinlæring er en form for kunstig intelligens hvor man bruker statiske metoder der man 

lar systemet finne mønsteret i større datamengder (Microsoft Azure, u.å.). 

Flyt samhandling: I samtalen med “Togleder” får man forslag til to hurtigsvar; “Det er 

mottatt” og “Avvent”. Ved å skifte til samtalen med “Ola Nordmann” skal hurtigsvar under 

kategori “Overføring / endre besittelse” velges , så overføring av besittelse for sporveksel S1-

1. Som begrunnelse for overføringen velges “Nødvendig feilretting”. Send knappen aktiveres

heretter for å sende meldingen etter en gjennomgang.

Demonstrasjon av funksjonalitet i samhandling: 

Første skjermbilde viser en samtale hvor togleder har sendt en melding, svarforslagene “Det 

er mottatt” eller “Avvent” kan svares på meldingen “Arbeidsområde 6 er klart for å bli sikret 

for arbeid”. 

Figur 34: Viser samhandling med togleder. Den forstørrede meldingen viser forslag til svar 



 

49 

 

Forutsetningen for den neste handlingen er at sporveksel S1-1 er besatt av Ola Nordmann 

(LSV). Det er av sikkerhetsmessige grunner kun en som kan styre et objekt av gangen. John 

Doe (HSV) ønsker å forespørre besittelse over samme objekt. Figur 35 viser et eksempel på 

en forhåndsdefinert melding med informasjon om arbeidsordren til objektet. En 

arbeidsordre som eksempelvis er tilknyttet sporveksel S1-1 på spor 1 i arbeidsområde 1 

(WA), legger automatisk inn denne informasjonen som hurtigsvar. En begrunnelse for 

hvorfor en overføring av besittelse ønskes må velges i nedtrekkslisten. Send-knappen (blå pil 

opp) blir heretter aktivert, og meldingen kan sendes. 

 

 

Figur 35: Viser samtalen med Ola Normann som er lokal sikkerhetsvakt på arbeidsområde 1. 

Her kan man forespørre besittelse av en sporveksel via systemet  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 36: Nedtrekksliste med begrunnelser 
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I Figur 37 nedenfor er forespørselen sendt fra John Doe (HSV) til Ola Nordmann (LSV). Når 

han godkjenner meldingen på sitt system vil systemet automatisk åpne sporveksel S1-1 for 

John Doe. Det vil være mulig å jobbe side om side i samhandling samtidig som man har 

oversikt over objektstyringen i venstre vindu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 37: Viser litt av objektstyringen lengst til venstre. Melding om forespørsel om besittelse 

av objekt “Sporveksel S1-1” er sendt.  
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5.5 Innlogging 
 
Innlogging er en mindre funksjonalitet, men en viktig del for å opprettholde sikkerheten i 
HHT. Brukernavn, passord og type rolle for arbeidsdagen må velges. De ulike rollene som kan 
velges vil være; Hovedsikkerhetsvakt, Lokal sikkerhetsvakt, Skifteleder og Admin. Disse ulike 
rollene vil ha forskjellige rettigheter til systemet (hovedkrav 2.4.4).  
 

 
 
Figur 38: Innloggingssiden når man åpner applikasjonen. Her må man logge inn med 
personlig bruker-id 

 

5.6 Sidemenyer 
 
Ekstra funksjonalitet er implementert i form av to ulike sidemenyer. Interaksjonen med 
sidemenyene foregår ved at brukeren trykker på et ikon (figur 39 og 40) plassert i øvre høyre 
hjørne i brukergrensesnittet, dette åpner en overliggende smal visning med informasjon og 
ny funksjonalitet. Sidemenyene er tilgjengelig til enhver tid (figur 41). 
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Figur 39 

Bildeikonet åpner profilinformasjon til brukeren som er logget inn. Her 
vil fullt navn, type rolle, e-post, mobilnummer og bruker-id være synlig. 
Det er også her man kan logge ut av hele systemet. 

 
 
 

 Figur 40 

Ikonet med tre streker åpner generell informasjon, innstillinger, logg 
(med handlinger utført i systemet), status over låste arbeidsområder og 
serverstatus. 

 
Sidemenyen for generell informasjon inneholder en snarvei til hjem, innstillinger og logg. 
Logg inneholder en aktivitetslogg for alle handlinger brukeren har utført på HHT. Videre i 
menyen vises status over tilknyttede arbeidsområder, med snarvei til “Signering og 
sluttføring”. Nederst i sidemenyen vises serverstatus og GPS-signal med skala “God”, 
“Middels” eller “Svak” (hovedkrav 2.4.18). 
 

 
Figur 41: Fra høyre vises sidemeny for brukerinformasjonen, generelt og innstillinger. 
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6. Designvalg 

 
Ikoner er et viktig, samt aktivt benyttet virkemiddel i systemet da dette er med på å bruke 
menneskets egenskaper til gjenkjenning. Mennesket har et instinkt der det er lettere å 
kjenne igjen et grafisk element fremfor tekst. Kognitiv psykologi eller gjenkjenning er derfor 
viktig for å lage et effektivt og brukervennlig system (Sandnes, 2018, s. 92). Dette kapittelet 
av rapporten dokumenterer de viktigste ikonene brukt i systemet. Bruken av gjenkjennelige 
ikonstandarder reduserer nødvendigheten for tekstlige beskrivelser. Et konkret eksempel er 
posisjonsknappen (figur 42). Ikoner som ikke er entydige og kan skape forvirring, vil ha en 
tekstlig beskrivelse for å gi en bedre forståelse hos brukeren av knappens funksjonalitet. 
 
Som et viktig funksjon i brukergrensesnittet er det integrert zoom-funksjonalitet i 
kartvisningen, der detaljnivået i kartet endres basert på hvilket informasjonsbehov brukeren 
har. Det å utforme et system med fokus på god brukervennlighet vil føre til økt effektivitet i 
bruken av systemet (Brukergrensesnitt, Sandnes, 2018, s. 21). 
 

6.1 Kartvisning 
 

 
Figur 42 

Posisjonsknappen er en ikonstandard kjent fra andre karttjenester 
og har som funksjon å sentrere kartet etter brukerens GPS-posisjon. 
(Konvensjoner og standarder for ikoner, Sandnes, 2018, s. 93) 

 
Figur 43 

Filter-ikonet kan brukes for å bytte mellom 
“Standard” -eller “Satelitt”-kart. Satelitt-kart vil 
være fordel for gjenkjennelse i terrenget, men kan 
bli for detaljert i noen visninger (hovedkrav 2.4.6). 
 

 
Figur 44 

Signalanlegg symbol: finnes langs toglinjen, og er markert med et 
signallys i kartet. Riktig signalfarge hentes fra TMS.  

 
Figur 45 

Markering av arbeidsområdet gir HSV en midlertidig visning av et 
definert arbeidsområde i kartet. Dette er for å vise hvor 
arbeidsområdet befinner seg, se figur 20. 

  



 

54 
 

Figur 46 

Lås arbeidsområde er knappen der man går igjennom sikkerhets-
stegene for å låse av et arbeidsområde for all togtrafikk. Knappen er 
kun aktiv når man har markert et arbeidsområde (figur 45). 

Figur 47 

RFID-skanning brukes for å validere absolutt posisjon til HSV i tillegg 
til GPS-posisjonen.  

Figur 48 

 
Knapp for å vise skjematiske tegninger av arbeidsområder.  
 

 
 
 
 
 
    
 

Figur 49 

Signering brukes for å bekrefte at alle er ute av 
arbeidsområdet før det er klart for togfremføring.  

Figur 50 

Status-ikonet på arbeidsområdet viser tydelig om 
området er klart for sikring, her hentes data fra 
togleder som godkjenner arbeid på sporet, samt 
status om arbeidsområdet er sikret av noen andre.  

Tabell 8: Inneholder figur 42-50  som viser ulike knapper og ikoner i kartvisning med 
forklaring. 
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6.2 Objektstyring 
 
 
Ikon for sporveksel. Med navngivning S2 (spor 2) -1 (sporveksel 1 
innen arbeidsområdet). 
Figur 51 
 
 

 
 
PIN-kode for å kunne styre objekter i et 
arbeidsområde. Dette er et sikkerhetstiltak 
for å unngå ulykker (tilleggskrav 2.5.4). 
 
Figur 52 
 
 
 
 
Valgboks for styring av objekter. Såfremt 
man er i besittelse av det aktuelle objektet. 
 
 
Figur 53 
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6.3 Arbeidsordre 

Figur 54: Viser de forskjellige tilstandene av statusmenyen. Det var ønskelig at denne skulle 
komme frem tydelig og alltid være tilgjengelig i arbeidsordren 

Statusmeny: Fokus i statusmenyen (figur 54) var å tydeliggjøre en tilstandsendring. Det er et 
entydig skille mellom knapper som er aktive (hvite) og de som er inaktive (grået ut). 
Selekterte knapper er markert med en tydelig farge for å unngå mistolking.  

Figur 55: Undermeny for arbeidsordre, der nedre menylinje viser “Detaljer” som selektert 

Undermeny: I arbeidsordre er det valgt en fane-løsning der bakgrunnen på den selekterte 
fanen endres til lik som bakgrunnen i hovedbildet. I scroll menyen med de ulike 
arbeidsordrene er det lett å bemerke den selekterte arbeidsordren med samme bakgrunn 
som informasjonsområdet (figur 56). 
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Figur 56: Fremheving av selektert arbeidsordre og fane i undermenyen. 

Oppdateringsknapp for å tvinge nedlastning av oppdatert informasjon fra 
databasen. 
Figur 57 

Redigeringsknapp for å kunne endre informasjonen i en arbeidsordre. 
Figur 58 
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6.4 Samhandling 
 

Figur 59 

Ulike statuser er tilgjengelig, frakoblet eller 
ute i lunsj. Ikonene som er benyttet her 
kjennes igjen fra andre meldingstjenester. 

Figur 60 

Ikon for varsel om ulest melding(er). 

Figur 61 

Søkefelt for å finne nye kontakter. 

Figur 62 

Sidemenyen i samhandling er inndelt i 
favoritter, kanaler (for eksempel et 
arbeidslag eller et spesifikt område) og nylig 
kontaktede enkeltpersoner. 
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Figur 63 

Kategorier for hurtigsvar. Vi har valgt å 
kategorisere hurtigsvarene for å lett kunne 
få finne svaret som passer. 

 
Figur 64 

Ofte brukte kortsvar. Eksempler på 
hurtigsvar en HSV kan svare med. Man kan 
også velge meldingsfeltet for å skrive en 
egendefinert melding. 

Tabell 9: Inneholder figur 59-64 som viser og forklarer ulike knapper og ikoner i samhandling  
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6.5 Hovedkomponenter 
 
Ofte brukte knapper, ikoner og symboler ble laget som komponenter i Figma, dette er kan 
for eksempel være “X” - ofte brukt som en lukkeknapp. Disse komponentene ble organisert i 
et mal-dokument, og gjenbrukt for å opprettholde et gjennomgående design i applikasjonen. 
 
Hovedkomponentene kan ha ulike tilstander i forhold til om den er aktiv (klikkbar) eller 
inaktiv (ikke klikkbar). Vi har valgt å gjøre en signifikant forskjell mellom de ulike tilstandene. 
Noen knapper kan få en tilstandsendring fra å være en knapp til en informativ melding 
(eksempelvis “Alle signeringer godkjent” i figur 65). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 65: Viser tre ulike statuser på hovedkomponenten “Signer rolle”; aktiv, inaktiv og alle 
godkjent. 
 

Figur 66: Eksempel på feilmelding ved klikk på inaktiv knapp 
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6.6 Multitasking 
 
Multitasking er implementert slik at to funksjonaliteter i systemet kan vises samtidig. Dette 
er illustrert i prototypen ved sammenslåing av objektstyring og kartvisning (figur 67). Dette 
vil skape en mer effektiv arbeidsflyt på tvers av de ulike funksjonalitetene. 
  

 
Figur 67: Multitasking med objektstyring og kart 
 

6.7 Farger og kontrast 
 
Tidlig i utviklingsprosessen var vi i dialog med sluttbrukerne angående fargevalg i systemet. 
Signalfarger som rød og grønn i jernbanen er veldig fastsatt. Bruk av disse fargene måtte 
derfor tilpasses varsomt. I et naturlig tilfelle ville et låst arbeidsområde (trygt) være markert 
grønt, men et ulåst arbeidsområde (utrygt) være rødt. Dette ville føre til misvisning for en 
hovedsikkerhetsvakt, da de samsvarer fargebruken med signallys for tog. En rød markering i 
kartet vil dermed si at et tog ikke kan kjøre på strekningen, og området er sikret for arbeid.  
 
Anvendelse av ulike typer kontraster hjelper brukeren med å skille mellom ulike elementer, 
og for å tydeliggjøre hva som er et klikkbart område. Det at metningen og 
lyshetskontrastene skiller seg godt mellom forgrunn og bakgrunn er viktig for at eldre og 
personer med nedsatt fargesyn enkelt skal kunne tyde tekst og objekter. Derfor følger 
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applikasjonen kravene til luminanskontrast for tekst og objekter som følger WCAG 2.1-
standarden. Web Content Accessibility Guidelines er laget av organisasjonen World Wide 
Web Consortium som jobber med å utvikle standarder og protokoller for digitale flater. 
(Sandnes, 2018, s. 111). Vi har brukt en online “Accessibility Color Wheel” for å teste 
forgrunnsfarger mot bakrunnsfarger etter WCAG 2.1-anbefalingene. 

 
 
 
 
 

Figur 68: Del av figur 54, farger testet i figur 69. 
 

 
Figur 69 (Giacomo Mazzocato, u.å.): Her har vi testet en ofte brukt fargekombinasjon via 
www.altervista.org, deriblant i bruk på “Start” og “På vent” slik vist øverst i bilde. 
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6.8 Navigeringsmeny 
 
For smidig endring mellom ulike visninger i brukergrensesnittet er det utviklet en responsiv 
primær navigeringsmeny. Grunnprinsippet til ikonene er at de skal være så entydige at de 
ikke trenger en tekstlig beskrivelse. Denne navigeringen skal kunne betjenes uavhengig av 
hvor i systemet brukeren er. For å unngå feilklikk, forsvinner menyen ut av skjermen når den 
ikke er i bruk. Den synliggjøres på nytt ved hjelp av et ikon, “berør oppover” (figur 71) 
nederst på skjermen. 

Figur 70: Primær navigeringsmeny. Legger seg nederst i skjermbilde 
 

 
Figur 71: Ikonet som vises nederst på skjermen når menylinjen er skjult. Viser “berør 
oppover” fra skjermens nedside 
 

 

6.9 Universell utforming 
 
Med universell utforming menes at systemer skal legge til rette for at alle mennesker skal 
kunne ta i bruk produktet. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det (Sandnes, 2018, s.30). For å 
tilrettelegge for eldre eller andre med ulike svakheter har vi inkludert innstillinger for 
tilgjengelighet. Under menyen “Tilgjengelighet” skal man kunne velge tekststørrelse slik at 
applikasjonen er lettere å bruke ved svekket syn. Ved fargeblindhet kan kontrasten økes i 
applikasjonen for å lettere skille de ulike fargene. Videre er det tilrettelagt funksjonalitet for 
at navigeringsmenyen (figur 70) kan få en tekstlig beskrivelse i tillegg til ikonene, samt at 
ikoner og symboler i systemet får en beskrivelse av funksjonaliteten. 
 
Applikasjonen tar hensyn til flere av de syv hovedprinsippene innen universell utforming, 
utformet av FNs definisjon innen fagfeltet IKT. Systemet skal være enkelt og intuitivt i bruk, 
dette er gjort med et tydelig navigeringssystem. Videre stilles det krav til forståelig 
informasjon og toleranse for feil (Sandnes, 2018, s. 31). Dette er gjort ved at alle knapper 
som kan føre til en handling utført ved uaktsomhet skal gjennom en PIN-kode for 
bekreftelse, eller en melding med bekreftelse. Systemet bygger på en lav fysisk anstrengelse 
da det er tatt hensyn til størrelse på klikk-objekter, og disse kommer tydelig frem i bildet. 
Zoom og scroll er et funksjonelt hjelpemiddel som gir brukeren mulighet til å se eller skjule 
informasjon. 

  



 

64 
 

7. Testing 

 
Testing har vært essensielt for utviklingsprosessen, og ble benyttet som effektiv metode for 
å få tilbakemeldinger, avdekke feil og sikre at prototypen møtte kravene for 
brukergrensesnitt og funksjonalitet (Northern Beat, u.å.). Målet med testingen var å sikre 
kvalitet og realisere oppdragsgivers krav og forventning, samt evaluere brukervennlighet fra 
en HSV sitt perspektiv. Løsningen vår er ikke programmert, så testing mot kode, databaser 
og generelle ikke-funksjonelle krav er ikke utført.  
 
Viktigheten av å brukerteste forskjellige personer i målgruppen er av stor betydning. Brukere 
kan ha ulike synsvinkler, bakgrunn, alder og forståelse for teknologi. Disse faktorene kan 
påvirke håndtering av sluttproduktet og resultatet av brukertesten. Med bakgrunn i dette, 
kunne to testbrukere med en signifikant aldersforskjell stille til rådighet i prosjektet. Begge 
med erfaring fra rollen som hovedsikkerhetsvakt, og dermed potensielle sluttbrukere av en 
HHT. Testbruker 1 i aldersgruppen 30-40, og testbruker 2 i aldersgruppen 50-60.  
 

7.1 Testplanlegging 
 
Tidlige intervjurunder med testbrukere var essensielt for å få innspill på ønsket 
funksjonalitet i prototypen. De aller første testene ble gjort på skisser. Umiddelbare 
tilbakemeldinger om utforming av brukergrensesnittet gjorde utviklingsprosessen av den 
digitale prototypen lettere.  
 
Videre testing av den digitale løsningen krevde en mer strategisk og grundig testplan. Det 
innebærer å definere omfang, struktur og utarbeide maler for testdokumentasjon. I en 
interaktiv prototype er det kun mulig å teste synlig oppførsel til systemet, også kalt svart 
boks testing. Denne testteknikken er dynamisk og spesifikasjonsbasert (International 
Software Testing Qualifications Board, 2017). En analyse av kravspesifikasjonen og 
brukstilfeller (use cases) var elementært for å bestemme testobjekter og testbetingelser.  
 
Ved testing av en prototype er det spesielt viktig med brukerhistorie-testing i form av en 
konkret hovedflyt. Dette begrunnes med at ikke alle knapper og valgmuligheter i 
brukergrensesnittet er interaktive. Eksempelvis i en liste med arbeidsordre er det kun én til 
to arbeidsordre som er interaktive og mulig å teste. Funksjonaliteten i andre arbeidsordre er 
lik, og derfor ikke hensiktsmessig å teste.   
 
En manuell metode ble benyttet ved gjennomføring av brukertester med en testbruker. En 
testleder fra prosjektgruppen ledet testbrukeren via en strukturert gjennomgang, hvor 
rekkefølgen av testtilfeller var planlagt i henhold til følgende hovedflyt: 
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Hovedflyt Brukstilfelle  Beskrivelse  

1 1: Innlogging Åpne applikasjonen HHT og logg inn som “Hovedsikkerhetsvakt”. 

2 1: Kartvisning Undersøk kartet. Bruk filtre og zoom. Finn informasjon om 
kilometerstand fra Oslo på et sporpunkt. Se på sporveksel 
informasjonen og hovedsignal. 

3 2: Kartvisning Lokaliser et digitalt nøkkelskap i kartet. Tolk informasjonen og 
funksjonalitet.  

4 3: Kartvisning Marker og lås arbeidsområde 6. 

5 1: Sluttføring og 
signering 

Åpne arbeidsområde 2. Signer for utført arbeid (alle må ha signert 
før sluttføring).  

6 1: Objektstyring Endre sporveksel slik at et arbeidstog kan kjøre fra spor 2 til spor 
4. 

7 2: Objektstyring Åpne arbeidsområde 5, trykk på sporveksel S1-1. Tolk 
informasjonen og trykk “OK”. 

8 1: Samhandling Klikk på sporveksel S1-1, Forespør overføring av objekt via 
samhandling med ansvarlig sikkerhetsvakt.  

9 1: Arbeidsordre Arbeidsordre 38120743: Skift status  til start, på vent og sluttfør. 

10 2: Arbeidsordre 
- Detaljer 

Arbeidsordre 38120743: Finn detaljene. Tolk dataene. Er 
informasjonen tydelig? 

11 3: Arbeidsordre 
- Plan 

Arbeidsordre 38120743: Finn plan. Fullfør de to første 
arbeidsoppgavene.  

12 4: Arbeidsordre 
- Historikk 

Arbeidsordre 38120743: Finn historikk. Sorter etter de forskjellige 
kategoriene.  

13 1: Sidemeny 
- Profil 

Finn informasjon om profilen som er innlogget. 

14 2: Sidemeny 
- Innstillinger 

Lokaliser loggen, og mulighet for å endre språk, dato osv. 

 
Tabell 10: Hovedflyt. Fargene representerer en kategorisering av brukstilfeller med samme 
tilhørighet  
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7.2 Utfordringer ved testingen 
 
Grunnet omstendighetene med COVID-19 våren 2020 måtte testplanen endres. Testmiljøet 
ble omgjort til skjermdeling via Microsoft Teams. Prototypen kjørte på testleder sin 
datamaskin, mens testbrukeren hadde kontroll over skjermen. Antall planlagte brukertester 
ble som en konsekvens av situasjonen noe redusert. Ukentlig inkrementell levering og 
gjennomgang av endringer gjort i prototypen sammen med veiledere i Bane NOR, førte til at 
reduksjonen i antall planlagte brukertester ble uproblematisk. Det er likevel uheldig at 
systemet ikke kunne testes på et fysisk nettbrett, som hadde vært et mer realistisk testmiljø.  
 
Ved testing i en interaktiv prototype kan man ikke bevise at funksjonalitet faktisk virker. En 
systemtest gir et godt inntrykk av feil og mangler i brukergrensesnittet, men respons og 
interaksjon med systemet kan være annerledes i en programmet løsning av prototypen. Det 
kan oppstå problemer ved henting av informasjon fra databasen, og det kan oppstå 
tregheter ved interaksjon i form av scroll, zoom og registrering av klikk/trykk på knapper.  

 

7.3 Systemtest 
 
Hovedflyten i tabell 10 på forrige side er satt sammen i henhold til kravspesifikasjonen og 
brukerhistorier. Det er alle hovedfunksjonene i systemet som testes, men mindre detaljer er 
også synlig for testbrukere. Da prototypen ikke er tilknyttet en reell database, utføres kun en 
begrenset versjon av en systemtest.  
 
Ved Hi Fi systemtesting er det viktig med et realistisk testmiljø. Det bør være så nærme 
fremtidens sluttprodukt som mulig. Da samtlige brukertester ble gjennomført via 
videokonferanser digitalt, ble det aldri mulig å gjennomføre fysisk testing på et nettbrett, 
som blir plattformen for HHT. Prototypeverktøyet, Figma, har likevel en funksjon som 
muliggjør en interaksjon med prototypen via et virtuelt nettbrett.  

 
 
 
 
Figur 72: Testmiljø, virtuelt 
nettbrett i Figma 
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Figur 73: Gjennomføring av testing med testbruker via Microsoft Teams i Figma  
 
Systemtesten var kun basert på funksjonelle krav, som testbrukeren ser i 
brukergrensesnittet. Testleder fulgte hovedflyten kronologisk som testdata. Formålet var å 
kartlegge funksjonalitet opp mot kravspesifikasjonen, med tilknytning til brukstilfeller og 
brukerhistorier. Tabell 11 nedenfor viser et eksempel av test 4 (hovedflyt 4). Fullstendig 
dokumentasjon av testingen finnes i Vedlegg 3: Brukertester.  
 

Hovedflyt 4: Marker og lås arbeidsområde 6. 

Brukstilfelle 1: Kartvisning 

Brukerhistorie: 1 Zoom inn på kartet. Er brukerens posisjon tydelig?  

2 Lokaliser det digitale nøkkelskapet. Åpne denne, og marker 
arbeidsområde 6.  

3 Lås og sikre arbeidsområde 6. Hvordan gjøres dette med RFID skanning? 

4 Etter sikring av arbeidsområdet, tolk informasjonen. Hva gir denne deg? 
sammenlign med de andre arbeidsområdene. 

Tabell 11: Eksempel på testdata, med tilhørende brukstilfelle og brukerhistorie (hovedflyt 4). 
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7.4 Sikkerhetstest 
 
Det var kun mulig å gjennomføre sikkerhetstesting i form av svart boks testing, som 
innebærer den synlige oppførselen til systemet ved inntasting av feil brukerinformasjon. 
Funksjonelle krav til innloggingen er at både brukernavn, passord og rolle må velges før 
innloggingen blir godkjent. Ved feil eller manglende inntasting skal systemet gi en 
tilbakemelding til brukeren om hva som mangler. Et konkret eksempel er vist i figur 74 
nedenfor.   
 

 
Figur 74: Skjermbilde som illustrerer manglende inndata ved innlogging. Det som mangler 
markeres med rødt 
 

7.5 Håndtering av avvik 
 
Dokumentet, Vedlegg 3: Brukertester ble også benyttet for hendelseshåndtering. En 
hendelse er avvik mellom forventet resultat og det faktiske utfallet. En testleder 
dokumenterte hendelser i en rødmarkert tabell under brukertestene (tabell 12 nedenfor). I 
samme tabell ble også tilbakemeldinger om ønsket endring/ny funksjonalitet og mangel på 
detaljer notert. Disse tilbakemeldingene ble vurdert i henhold til en prioriteringsliste; kritisk, 
moderat og videreutvikling (tabell 13). Kritisk funksjonalitet (1) har etter testing blitt 
implementert i prototypen.  
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Notater Observasjoner 

● At man får opp områder som er sikret av andre HSV-er 
(med telefonnummer) 

● “Usikker på om det er nødvendig at posisjonen endrer 
farge fra blå til grønn når man er inne i et 
arbeidsområde. Mest forvirring?” 

● Brukte brukeren den 
forventede 
funksjonaliteten? 

● Fant brukeren det som ble 
spurt om på forventet vis? 

● Misforståelser eller 
usikkerhet rundt klikk 

● Designelementer/ 
mistolkelser 

● Tydelig at arbeidsområdet nå har endret status. 
● “Flott med rød farge i kartet. Nå føler jeg det er trygt 

her!” 
● Flott med manuell inntasting i tillegg til RFID-skanning! 

Tabell 12: Eksempel på hendelser tilknyttet hovedflyt 4 
 

1. Kritisk  Viktig funksjonalitet. Må implementeres i sluttproduktet 
(prototypen) 

2. Moderat Detaljer. Kan implementeres ved gjenværende tid i prosjektet. 

3. Videreutvikling Ny funksjonalitet. Ikke kritisk.  

Tabell 13: Prioriteringslisten viser en oversikt over hastegrad for implementering  
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Figma har en automatisk lagringsfunksjon når 
endringer blir oppdaget, vist i figur 75. Den 
inneholder en komplett endringshistorie. Når 
endringer i prototypen blir gjort etter registrerte 
hendelser i en brukertest, er det viktig å kunne gjøre 
analyser og vurderinger av disse endringene i form av 
re-testing. I noen tilfeller kan en tidligere versjon av 
konkrete elementer i prototypen være bedre enn 
siste versjon. Sporbarhet er dermed en viktig 
funksjon i utviklingsmiljøet.  

 

 

 

 

 
Figur 75: Skjermbilde av endringshistorikk i Figma  
 

 

7.6 Akseptansetest 
 
Akseptansetesting er en avsluttende test for å verifisere at produktet oppfyller brukerens 
behov (Sopra Steria, 2016). Anvendelse av brukertesting på forskjellige tidspunkt i 
utviklingsprosessen bidro til kvalitet i sluttproduktet. Testbruker 1 utførte siste brukertest i 
slutten av april 2020 da produktet var tilnærmet ferdigstilt. Tilbakemeldingene kan 
oppsummeres med at prototypen var enkel å forholde seg til, gjennomgående god 
brukervennlighet og samtlige behov om funksjonalitet er dekket. Begge testbrukere var av 
den formening om at innføring av en HHT vil forenkle og effektivisere arbeidsdagen.  
 
Akseptansetesten bidrar også til å skape trygghet for at prototypen kan programmeres til en 
fullverdig håndholdt terminal. Ytterligere testing vil naturligvis være nødvendig som en del 
av programmeringsprosessen, før den kan settes i drift.  
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8. Diskusjon 

 
Dette kapittelet presenterer prosjektgruppens perspektiv om erfaringer som er gjort i 
prosjektperioden. Det innebærer blant annet faglige utfordringer vi har møtt og en 
formening om læringsutbyttet prosjektet har gitt oss. Videre er en evaluering rundt 
videreutvikling av prototypen inkludert, denne delen er spesielt interessant for 
oppdragsgiveren Bane NOR.  
 

8.1 Faglige utfordringer 
 
Den største utfordringen i prosjektet var å sette seg inn i jernbanens terminologi og få en 
generell forståelse for hvordan alt i den norske jernbanen henger sammen. Jernbanen er et 
sammensatt, komplekst system og store mengder bransjekunnskap måtte tilegnes av 
prosjektgruppen. Det å få en grunnleggende forståelse for både infrastrukturen og 
trafikkstyring var en svært viktig del av den første perioden i prosjektet. God bistand, 
opplæringskurs og nettverksbygging i Bane NOR har vært avgjørende for å komme i mål med 
både prototypen og tilhørende sluttrapport.  
 
Figma var for oss et ukjent verktøy, og det var tidkrevende å lære programmet og få en 
oversikt over funksjonalitet. Vi benyttet opplæringsvideoer for å gjøre oss kjent med 
plattformen (Figma, 2016). Tekniske utfordringer besto i startfasen av å designe-feile-lære-
utbedre. Gjenkjennelige problemer ble etterhvert løst med bakgrunn i erfaring. Mangel på 
funksjonalitet skapte en del ekstra arbeid, et konkret eksempel på dette er at det ikke var 
mulig å prototype bytting av en feilmelding med en annen feilmelding i samme frame 
(hovedbilde).  
 
I utviklingsprosessen ble fargene rødt og grønt fort en utfordring for valg av 
designelementer. Rødt og grønt brukes hyppig for signalisering, og det naturlige er at rødt 
betyr stopp, mens grønt betyr at det er klart. For en hovedsikkerhetsvakt er det derimot helt 
motsatt. Rødt betyr at et arbeidsområde er sikret, mens grønt betyr at det er usikret. 
Opprinnelig designet vi et sikret arbeidsområde som grønt, og rødt for usikret. Gjennom 
brukertester ble det tydeliggjort at det skapte forvirring og mistolking. Fargene burde nemlig 
samkjøres med  signallys for tog, hvor rødt betyr at toget ikke kan kjøre på den aktuelle 
strekningen. Prototypen ble tilpasset i henhold til dette, men det skaper tvetydighet for de 
uten kjennskap til jernbanen. 
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8.2 Læringsutbytte 

 

Gruppens sammensetning av de to ulike studieretningene, anvendt datateknologi og 

dataingeniør, har bidratt til høyere læringsutbytte gjennom utveksling av faglig kompetanse.  

Det å benytte kunnskap fra utdanningen i en reell arbeidssituasjon bidrar til å skape 

dybdeforståelse. I forelesninger er det ikke alltid så enkelt å koble fakta, tabeller og 

diagrammer opp mot et brukstilfelle. Det å eksempelvis benytte scrum arbeidsmetodikk og 

skrive en grundig kravspesifikasjon er elementer som synliggjør viktigheten av faget 

systemutvikling. Det samme gjelder for fag som prototyping, testing, informasjonsarkitektur 

og menneskelig interaksjon med brukergrensesnitt. Prosjektet har bidratt til høyere faglig 

kompetanse og en generelt bedre forståelse. 

 

Samarbeidet med Bane NOR, i et av norges største digitaliseringsprosjekter, har gitt 

prosjektgruppen et innsyn i bruk av arbeidsmetoder, planleggingsprosessen og testing i en 

reell situasjon i næringslivet. Budsjett og tidsdisposisjon spiller en større rolle enn 

gjennomføring av utviklingsprosessen i kronologisk rekkefølge. Utarbeidelsen av skisser i 

form av Lo Fi prototyper, og tidlig brukersentrert utvikling er prosesser som fort 

nedprioriteres ved tidspress. Fokuset blir mer rettet mot en lansering av systemet, mens en 

implementering av sluttbrukerens ønsker utbedres til en senere oppdatering. 

 

Grunnleggende kurs i jernbanen har bidratt til svært høyt læringsutbytte i en helt ny bransje. 

Til tross for at denne prosessen var utfordrende, har det bidratt til både personlig og faglig 

utvikling for alle prosjektets medlemmer.  

 

8.3 Videreutvikling 
 

Den interaktive prototypen som er utviklet legger grunnlaget for programmeringsprosessen. 

Om prototypen vår til fremtidens HHT blir den endelige løsningen kan det potensielt gi 

foretaket enorme besparelser på både tid og ressurser. Samtlige designelementer og 

interaksjoner kan programmeres med språkene HTML5, CSS og JavaScript. Alle unike 

designelementer i Figma har en tilhørende CCS kode som kan kopieres over til en stylesheet.  

 

Prototypen er tilpasset til funksjonalitet en hovedsikkerhetsvakt har behov for. Bane NOR 

har et ønske om at ansatte med andre roller: lokal sikkerhetsvakt, skifteleder og admin også 

skal kunne logge inn i systemet, med tilpasset funksjonalitet. Følgende liste gir en oversikt 

over tilleggsfunksjonalitet som ikke er prioritert og implementert i prototypen (neste side):  
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Brukstilfelle Beskrivelse 

Innlogging Rolle: lokal sikkerhetsvakt. 
Funksjonalitet: Objektstyring, samhandling og digital signering. 

Innlogging Rolle: Skifteleder. 
Funksjonalitet: Objektstyring, samhandling og digital signering. 

Innlogging Rolle: Admin 
Vedlikehold, administrering og testing av HHT. 

Kartvisning Mulighet til å se arbeidsområder som er sikret av andre 
hovedsikkerhetsvakter, med telefonnummer.  

Objektstyring Mulighet for styring av veisikringsanlegg (vil kunne implementeres på 
samme måte som sporvekselstyring). 

Arbeidsordre Etter at en arbeidsordre er sluttført, skal det komme en meldingsboks 
for å godkjenne at ordren flyttes til logg + historikk.  

Samhandling Høy gjentagende lyd/vibrering når togleder sender en melding. 

Funksjonalitet Mulighet for å invitere flere lokale sikkerhetsvakter til et sikret 
arbeidsområde. 

Funksjonalitet Tydeliggjøre der det er mulighet for scroll. 

HHT tilrettelegger for muligheten til nedtrapping av formelle kommunikasjonskrav mellom 

togleder og HSV. Nedtrapping av påbudt telefonisk kommunikasjon bidrar til økt 

effektivisering og automatisering av flere arbeidsprosesser. På sikt kan HHT ha stor 

påvirkning til en potensiell lovendring av formelle kommunikasjonskrav innen norsk 

jernbanesektor.  

Tabell 14: Liste med forslag til viderutvikling 
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9. Konklusjon

I innledningen til denne rapporten ble følgende problemstilling presentert: «Hvordan kan 

arbeidsdagen til en hovedsikkerhetsvakt implementeres i fremtidens 

trafikkstyringssystem?». Ved å utarbeide en grundig kravspesifikasjon og gjennomføre 

intervjuer og testing med sluttbrukere har vi utviklet et sluttprodukt som forslag til en 

løsning på problemet. Produktdokumentasjonen forklarer og illustrerer hvordan den 

manuelle arbeidsprosessen kan digitaliseres som en del av fremtidens TMS. I tillegg til 

hvordan digitaliseringen bidrar til en effektivisering av arbeidsprosessen, samtidig som 

sikkerheten opprettholdes.  

Smidig utvikling har bidratt til en enklere planleggingsprosess samt en mer strukturert og 

effektiv utviklingsprosess. Dette innebar anvendelse av sprints, fremdriftsplan, inkrementell 

fremvisning av prototypen til Bane NOR og tilrettelegging for hyppige tilbakemeldinger og 

brukertesting. Resultatene fra intervjuer og testing har vært helt essensielt i utvikling av 

prototypen og medførte at ønskede endringer eller utvidelser har vært lettere å håndtere. 

Bacheloroppgaven har vært en lærerik prosess hvor vi står igjen med mye erfaring fra 

planlegging, dokumentasjon og generell prosjektarbeid som vi bringer videre inn i 

arbeidslivet. Gruppen har også fått erfaring med tett samarbeid og fått et innblikk i hvordan 

det er å jobbe i et teknologisk prosjekt bestående av medlemmer med ulike ferdigheter og 

kompetanse.  

Samarbeidet med Bane NOR har fungert svært bra gjennom hele prosjektperioden. Smidige 

møter, veiledning og involvering i prosjektet har vært til stor nytte for å komme i mål med et 

suksessfullt resultat for alle involverte parter. Høy produktivitet, stå-på-vilje og enorm 

motivasjon fra samtlige gruppemedlemmer har ført til at vi har utviklet en velfungerende 

interaktiv prototype vi kan være stolte av å presentere for toppledelsen i Bane NOR i slutten 

av juni. De tilbakemeldingene vi har fått så langt gjør oss håpefulle for at prototypen kan bli 

programmert av Thales og implementert i fremtidens trafikkstyringssystem for jernbanen.  
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10.2 Liste over figurer 
 

Figur Beskrivelse Side 

Figur 1  Endring av navn fra Jernbaneverket til Bane NOR 6 

Figur 2   Illustrasjon av dagens roller i norsk jernbane (Bane NOR, 2018, 1: 05). 9 

Figur 3 Illustrasjon av hvordan et arbeidssted defineres på strekninger uten 
akseltellere og definerte arbeidsområder. De grå boksene representerer 
kontaktmagneter som monteres på jernbanespor for å blokkere et sporfelt. 
Rød sone representerer et belagt sporfelt (opptatt) slik at togfremføring 
ikke er mulig.  

12 

Figur 4 Viser en oversikt over hvordan ERTMS, TMS og HHT fungerer og 
kommuniserer sammen. Hovedsikkerhetsvakt med en digital enhet etter at 
TMS er innført 

13 

Figur 5   Demonstrerer HSV med hovedfunksjonene (use cases) implementert i HHT 14 

Figur 6   Fremdriftsplan høst 2019 for uke 40-52 22 

Figur 7   Fremdriftsplan vår 2020 for uke 1-24  23 

Figur 8   Skjermbilde av Sprint uke 6-7 24 

Figur 9   Scrum-hierarki viser smidige roller 25 

Figur 10   Skjermbilde av Epic 26 

Figur 11   Illustrasjon av utviklingsprosessen  27 

Figur 12   Lo Fi prototype av delt visning med kartvisning, chat og 
sluttføring/signering 

29 

Figur 13  Lo Fi prototype av delt view med kartvisning og arbeidsordre  29 

Figur 14   Lo Fi prototype av hovedmeny og sidemenyer 30 

Figur 15   Viser en tavleskisse som skal demonstrere designet til “Arbeidsordre” 30 

Figur 16   Boksene representerer komponenter. Figuren illustrerer hvordan et trykk 
på en komponent fører til en ny side i applikasjonen (frame 2).  

32 

Figur 17    Skjermbilde av en tidlig utgaven av en HHT brukt på Østre linje med 
detaljert visning av et sikret arbeidsområde 

33 
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Figur 18   Skjermbilde med arbeidsområdet sin status vist i listeform og på kartet 33 

Figur 19  Steg for steg visning for å få opp aktuelle arbeidsområder ved Langset 
Stasjon 

35 

Figur 20   Virtuelt nøkkelskap der arbeidsområde 6 er valgt 36 

Figur 21   Advarsel om feilet låsing av arbeidsområdet 36 

Figur 22   Viser den skjematiske tegningen for arbeidsområde 6 med detaljert 
informasjon 

37 

Figur 23  Et nytt lag åpnes nederst på skjermen der man får mulighet til å skanne 
RFID på et objekt som er utplassert ved sporet 

38 

Figur 24   Arbeidsområde 6 er her sikret for arbeid i sporet og området er sperret for 
tog 

38 

Figur 25   Signering for utført arbeid. Her ser man at “John Doe” er selektert for 
signering. Funksjonaliteten for åpne arbeidsområdet (med RFID-skanning) 
er deaktivert, da systemet mangler signeringer. 

39 

Figur 26   I denne visningen har samtlige ansatte signert seg ut. RFID-merket kan 
derfor skannes for å låse opp arbeidsområdet 

40 

Figur 27    Valg av arbeidsområde for objektstyringen. Arbeidsområde 6 og 7 er her 
utilgjengelig for denne hovedsikkerhetsvakten 

41 

Figur 28   Viser objekter som kan styres i arbeidsområde 4 42 

Figur 29   Her er begge sporvekslene stilt, og det oppretter da en togvei, som 
eksempelvis kan benyttes av et arbeidstog 

43 

Figur 30   Viser arbeidsordre “38120743” som har status “Mottatt”. Detaljevinduet 
viser den viktigste informasjonen om arbeidsorderen 

44 

Figur 31   Bilde viser en sjekkliste for oppgaver som skal utføres før man kan sluttføre 
arbeidsordren 

45 

Figur 32  Informasjon om objektet. I dette tilfellet er det et veisikringsanlegg som 
skal vedlikeholdes 

46 

Figur 33   Viser aktivitetsloggen for objektet “Veisikringsanlegg” 47 

Figur 34   Viser samhandling med togleder. Den forstørrede utgaven viser forslag til 
svar på meldingen. 

48 



 

80 
 

Figur 35   Viser samtalen med Ola Normann som er lokal sikkerhetsvakt på 
arbeidsområde 1. Her kan man forespørre besittelse av en sporveksel via 
systemet. 

49 

Figur 36   Nedtrekksliste med begrunnelser 49 

Figur 37   Viser litt av objektstyringen lengst til venstre. Melding om forespørsel om 
besittelse av objekt “Sporveksel S1-1” er sendt.  

50 

Figur 38  Innloggingssiden når man åpner applikasjonen. Her må man logge inn med 
personlig bruker-id 

51 

Figur 39   Bildeikon med link til profilinformasjon 52 

Figur 40    Ikon med link til generell informasjon, innstillinger, logg, statut over låste 
arbeidsområder og serverstatus 

52 

Figur 41   Fra høyre vises sidemeny for brukerinformasjonen, generelt og innstillinger 52 

Figur 42  Kartvisning: Posisjonsknapp 53 

Figur 43   Kartvisning: Filtreringsknapp 53 

Figur 44  Kartvisning: Signallys 53 

Figur 45  Kartvisning: Knapp for markering av arbeidsområde 53 

Figur 46  Kartvisning: Knapp for låsing av arbeidsområde  54 

Figur 47   Kartvisning:  RFID-skanning 54 

Figur 48  Kartvisning: Knapp for visning av skjematisk plan 54 

Figur 49  Kartvisning: Signeringskomponent 54 

Figur 50  Kartvisning: Statusikon for arbeidsområde 54 

Figur 51 Objektstyring: Ikon for sporveksel 55 

Figur 52  Objektstyring: PIN-kode komponent 55 

Figur 53  Objektstyring: Instillingsboks for sporveksel 55 

Figur 54  Arbeidsordre: Viser de forskjellige tilstandene av statusmenyen. Det var 
ønskelig at denne skulle komme frem tydelig og alltid være tilgjengelig i 
arbeidsordren 

56 
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Figur 55 Arbeidsordre: Undermeny for arbeidsordre, der nedre menylinje viser 
“Detaljer” som selektert 

56 

Figur 56  Arbeidsordre: Fremheving av selektert arbeidsordre og fane i undermenyen 57 

Figur 57 Arbeidsordre: Oppdateringsknapp 57 

Figur 58  Arbeidsordre: Redigeringsknapp 57 

Figur 59  Samhandling: Ulike statuser er tilgjengelig, frakoblet eller ute i lunsj 58 

Figur 60  Samhandling:  Ikon for varsel om ulest melding(er) 58 

Figur 61 Samhandling: Søkefelt for å finne nye kontakter 58 

Figur 62  Samhandling: Sidemeny 58 

Figur 63  Samhandling: Kategorier for hurtigsvar 59 

Figur 64  Samhandling: Ofte brukte kortsvar 59 

Figur 65  Hovedkomponenter: Viser tre ulike statuser på hovedkomponenten “Signer 
rolle”; aktiv, inaktiv og alle godkjent 

60 

Figur 66  Hovedkomponenter:  Eksempel på feilmelding ved klikk på inaktiv knapp 60 

Figur 67  Multitasking med objektstyring og kart 61 

Figur 68  Del av figur 54, farger testet i figur 69 62 

Figur 69  Her har vi testet en ofte brukt fargekombinasjon via www.altervista.org, 
deriblant i bruk på “Start” og “På vent” slik vist øverst i bilde 

62 

Figur 70 Hovedmenylinjen, som legger seg nederst i skjermbilde ved “berøring 
oppover” fra bunnkant av skjermbildet 

63 

Figur 71   Ikonet som vises nederst på skjermen når menylinjen er skjult. 
Viser “berør oppover” fra skjermens nedside 

63 

Figur 72  Testmiljø, virtuelt nettbrett i Figma 66 

Figur 73  Gjennomføring av testing med testbruker via Microsoft Teams i Figma > 
Preview 

67 

Figur 74  Skjermbilde som illustrerer manglende inndata ved innlogging. Det som 
mangler markeres med rødt 

68 

Figur 75 Skjermbilde av endringshistorikk i Figma  70 
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10.3 Liste over tabeller 
 

Tabell Beskrivelse Side 

Tabell 1 Nødvendig terminologi fra jernbanebransjen benyttet i 
bacheloroppgaven 

7 

Tabell 2   Viktige roller og ansvar i TMS 9 

Tabell 3  Oversikt over hensikt med ulike verktøy HSV benytter i dag 11 

Tabell 4 Hovedkrav for HHT 16-18 

Tabell 5  Tilleggskrav for HHT 19-20 

Tabell 6  Skjermbilde med oversikt over alle sprints med innhold 25 

Tabell 7  Definisjon av komponenter, fram og interaksjon 32 

Tabell 8  Inneholder figur 42-50  som viser ulike knapper og ikoner i 
kartvisning med forklaring 

54 

Tabell 9  Inneholder figur 58-63 som viser og forklarer ulike knapper og ikoner 
i samhandling  

59 

Tabell 10  Hovedflyt 65 

Tabell 11 Eksempel på testdata, med tilhørende brukstilfelle og brukerhistorie 
(hovedflyt 4) 

68 

Tabell 12 Eksempel på hendelser tilknyttet hovedflyt 4 69 

Tabell 13 Prioriteringslisten viser en oversikt over hastegrad for 
implementering 

69 
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11. Vedlegg 

 
Link til prototypen: 
https://www.figma.com/proto/tSLda11Zo7yC3y5AupMRDs/Testing?node-
id=1726%3A4624&viewport=2149%2C1026%2C0.34837937355041504&scaling=scale-down  
 
 

Vedlegg Filnavn Side 

Vedlegg 1 Prosessrapport 85 

Vedlegg 2  Kravspesifikasjon 97 

Vedlegg 3  Brukertester 106 

Vedlegg 4 Aktivitetsdiagram med brukstilfelle 130 

Vedlegg 5  Sprints 132 

Vedlegg 6  Prototypeverktøy 145 

Vedlegg 7  Intervjurunder med HSV 147 

Vedlegg 8  Samarbeidskontrakt 152 

  

https://www.figma.com/proto/tSLda11Zo7yC3y5AupMRDs/Testing?node-id=1726:4624&viewport=2149,1026,0.34837937355041504&scaling=scale-down
https://www.figma.com/proto/tSLda11Zo7yC3y5AupMRDs/Testing?node-id=1726:4624&viewport=2149,1026,0.34837937355041504&scaling=scale-down
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1. Innledning  
 
I denne rapporten har vi tatt for oss ulike valg og faktorer som har påvirket gruppen 
gjennom prosjektperioden. Dette inkluderte blant annet idemyldring, tilegning av ny 
kunnskap og anvendelse av hjelpemidler innen samarbeid og kommunikasjon. Sammenlagt 
har disse faktorene bygget grunnmuren til vår Hi Fi interaktiv prototype av HHT. 
 
 

2. Prosjektfaser 
 
Faktumet at vi hadde like tanker og forventninger til bacheloroppgaven, gjorde det vesentlig 
enklere å planlegge prosjektet. Vi kontaktet potensielle oppdragsgivere via telefon og mail. 
Etter en evaluering sto vi igjen med to oppdragsgivere som var villige til å inngå et 
samarbeid. Valget ble tatt med hensyn til oppgavetema og nytteverdien av 
bacheloroppgaven for oppdragsgiveren. Noen møter senere landet vi et samarbeid med 
Bane NOR da de åpnet muligheten å utvikle et system innen fagområdene systemutvikling, 
brukergrensesnitt, menneskelig interaksjon og design. 
 
 

3. Idémyldring 
 
Diskusjon rundt valg av oppgave var en viktig del av planleggingen da det la grunnlaget for 
videre arbeid. Tidlig idémyldring rundt potensielle fremtidige endringer og utfordringer 
gjorde gruppen mer rustet mot uforutsigbare hendelser. Idémyldring ble anvendt under 
avgjørelse av et konkret oppgavetema. Tabellen under informerer om alternative tema.   
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Tema Informasjon Illustrasjon 

Toggraf alternativ 1 - 
Ny løsning 
 
Definisjon: Toggraf 
viser alle tog og 
stasjoner i et tidsrom 
innenfor et gitt område 
eller stasjon 

Informasjon det er ønskelig å se: 
● Krisesituasjoner 
● Spornummer 
● Stengte stasjoner 

○ Skaper mye endringer i toggraf 
● Ikke tomme tog 
● Nye tog nummer 

○ Tog får nye tognummer ved 
endring av rute/passert 
endestasjon 

● Kilometer fra/til Oslo brukes ikke 
aktivt, men må være mulig å se i 
henhold til  ulykker 

● At eldre tog blir borte fra 
brukergrensesnittet 

  
Figur 1: Skisse på tavle av ny løsning til 
toggraf 

Toggraf alternativ 2 - 
Modernisere 
nåværende løsning 
 
Definisjon: Toggraf 
viser alle tog og 
stasjoner i et tidsrom 
innenfor et gitt område 
eller stasjon 

Implementere: 
● Dropdown 
● Spornummer 
● Tognr med tilknyttet relevant 

informasjon 
● Farger → Mulighet for highlighting 
● Filtrering 

○ Fjerne tomme tog 
○ Skjule ulike typer tog, f.eks 

flytog, godstog 
○ Kun se en stasjon 

■ zooming/scrolling 
 

 
Figur 2: Skisse på tavle av modernisering 
av nåværende toggraf.  

 
 
 
Håndholdt terminal 

 
 
 
Hardware: 
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●  IPad? 
○ Må tåle alle forhold 

Inneholde: 
● Task Manager 
● Kartvisning 

○ Vise infrastruktur og  
grenser for 
arbeidsområder 

● Kommunikasjonsmuligheter for 
HSV 

● Objektstyring innenfor et område 
○ Endring av spor og styring 

av sporveksel 
● Varslingssenter 
● Utvikle en Hi Fi prototype av en 

håndholdt terminal som vil 
erstatte dagens “telefon” kalt 
GSM-R terminal. 

● Bidrar til digitalisering av verktøy 
for norsk jernbane 

 

Dashboard løsning - 
“Default”/ tilpasset 
dashboard 

I dag er det mange ulike yrker og roller 
ansatt i Bane NOR, men alle har felles 
dashboard løsning uavhengig av 
arbeidsoppgaver og rettigheter. 
Vil muliggjøre navigasjon mellom ulike 
views ut fra rollen og gi begrenset tilgang 
der det er naturlig.  
 

 

Tabell 1: Oversikt over alternative oppgavetema med kort innholdsforklaring 
 
To ulike løsninger til toggraf og en “dashboardløsning” var alternative temaer til HHT. 
Toggraf var det første Bane NOR introduserte oss for ved oppstart og dermed hadde ideer og 
skisser av toggraf allerede blitt produsert før idémyldring av oppgavetema. Det ble 
inneforstått at Thales hadde kommet langt i utviklingsfasen av toggraf, derfor hadde Bane 
NOR fått null utbytte oppgaven vår dersom toggraf ble tema. Bildene under demonstrerer 
idémyldringen. 
 
Alle deltakerne på bildene har godtatt personvernerklæring om å være med i rapporten. 
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 Figur 3: Idémyldring av oppgavetema med ansatte i TMS-prosjektet 
 

 
 Figur 4: Idémyldring av oppgavetema med annen vinkel 
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 Figur 5: Idémyldring av oppgavetema formulert på tavle 
 

 
 Figur 6: Oppgavetema vi endte opp med etter idémyldringen 
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Møtet avsluttet med enighet om å lande på HHT med argumentasjon om at HHT ville ha 
høyest nytteverdi for Bane NOR. Til fordel for oss var HHT satt litt på vent i TMS-prosjektet. 
Dette bidro til økt spillerom for ekstra kreativitet, samtidig som det ga oss en større mulighet 
til å påvirke implementeringen av HHT i TMS-prosjektet før Thales.  
 
Oppgaven om en Hi Fi interaktiv prototype av HTT ble presentert for direktøren og utbytte 
var høy optimisme. Arbeidsprogresjon ble fremlagt via månedlige presentasjoner der 
respons ble brukt til å bekrefte at vi var på rett vei.  
 
 

4. Kurs og intervjuer 
 
De første ukene besto av å sette oss inn i terminologi, forkortelser og uttrykk i 
jernbanebransjen. Dette har gitt oss en unik mulighet til å tilegne oss ny kunnskap på kort tid 
og bidratt til høyt læringsutbytte fordelt utover semesteret. Deltakelse på kurs og intervjuer 
var nødvendig for å forstå oppgaven, da dette la grunnlaget for fakta og informasjon HHT 
bygger på. Figur 7 og 8 viser en spontan og grafisk demonstrasjon med en TMS-ansatt der 
tekniske spørsmål om sporveksel og kretser ble besvart.  

   
Figur 7 (venstre): Grafisk forklaring av sporveksel og kretser 
Figur 8 (høyre): TMS-ansatt besvarer tekniske spørsmål ved illustrasjoner på tavle 
 
Ansatte i TMS-avdelingen praktiserte frivillig “på sparket” leksjoner med oss under utvikling 
av HHT. Læringsformen har bidratt til økt forståelse av hvordan tekniske deler av jernbanen 
fungerer og henger sammen i dag. Utvikling av grunnleggende funksjoner i HHT var helt 
avhengig av at gruppen hadde kjennskap til slik essensiell informasjon. 
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På lik linje har to HSV frivillig holdt kontakt med oss og bistått som intervjuobjekt og 
testpersoner. HSV er hovedbrukeren av HHT og derfor viktig at de blir hørt og får muligheten 
til å kunne påvirke sin fremtidige arbeidsplass. Intervjurundene la opp til nettopp dette og ga 
de sjansen til å uttrykke seg om arbeidet vi hadde gjort i henhold til innføring av HHT. 
Produserte wireframes som viste daværende funksjoner og brukergrensesnitt ble fremlagt 
for HSV med tilbakemeldinger i retur. 

 

5. Smidig utvikling 
 
I smidig utvikling foregår planlegging inkrementelt og derfor relevant for nye og innovative 
ideer i små utviklingsteam med stor sannsynlighet for endringsbehov. Oppgaven 
kjennetegnes av nettopp av dette og Scrum var derfor et naturlig valg av arbeidsmetodikk. 
 
Bane NOR har ukentlig fått fremlagt arbeidsprogresjon, som kan tolkes som inkrementell 
levering. Feedback på inkrementell levering har økt forståelsen for hvilke problemer kunden 
egentlig trenger å få løst. Rapporten ble planlagt smidig for å sikre god relasjon mellom 
planlegging, produkt og rapport. 
 
Gjennomføringsfasen er den midtre fasen i smidig metodikk, bestående av en serie 
iterasjoner kalt sprints (The Scrum Guide, 2011). Ukentlig lagde gruppen egne sprints der 
hver sprint leverte et inkrement av HHT.  
 
Daglig har vi avholdt 15 minutter Daily Scrum Meeting der ukens Sprint har vært relevant 
tema. Møteinnhold:  

● Oppdatering om hva som er oppnådd siden sist 
● Hva som skal gjøres 
● Identifisere og eventuelt eliminere hindringer  

 
Gruppen har analysert egen rolle i Bane NOR samt vår veileder og direktør. Under ser du en 
oversikt over hvilken rolle folk har og tilhørende arbeidsoppgaver i forbindelse med 
prototypen av HHT. 
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Navn Rolle Spesifikke arbeidsoppgaver 

Nils Arne/ OsloMet Product Owner ● Visjonær 
● Godkjenne dokumenter og leveranser 
● Tilbakemeldinger 

Leyan / Torunn Scrum Master/ Agile Coach ● Faglig veileder 
● Koordinator 
● Tilbakemeldinger 
● Inviterer til ukentlig scrum, 

Oppsummeringsmøter og 
planleggingsmøter 

Henrik Scrum Team - Medlem ● Designansvarlig 
● Designutvikler 
● Testleder 
● Produktkø-ansvarlig 
● Etablere brukerhistorier 

Mitch Scrum Team - Medlem ● Kommunikasjonsansvarlig 
● Systemansvarlig 
● Testleder 
● Dokumentasjon 
● Designutvikler 

Silje Scrum Team - Medlem ● Kompetanseansvarlig 
● Produktansvarlig 
● Dokumentasjon 
● Designutvikler 
● Intern testbruker 

Tabell 2: Scrumroller med ansvarsområder 
 

6. Diagrammer 
 
Utviklingsprosessen har blant annet bestått av å lage kjente modeller og diagram innen 
systemutvikling for å bidra til en lettere arbeidsprosess i Figma. Et spesifikt eksempel er 
aktivitetsdiagram som har spart oss for mye tid under implementeringen av låsing til et nytt 
arbeidsområde. Aktivitetsdiagram representerer grafisk hendelsesflyten i et use case, der 
aktivitetene representerer ulike steg i use caset.  
 
Forhåndsbetingelser må være inneforstått for at diagrammene skal være logiske for leser. 
Kravspesifikasjonen og brukstilfelle spiller derfor en viktig rolle. Feil kode/passord er et av 
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flere scenario som kunne oppstått. Flyt og brukerhistorier er særdeles viktig i 
utviklingsprosessen da scenario uten relatert brukerhistorie ikke blir implementert i 
prototypen. Essensielle funksjoner som gir et virkelighetsnært inntrykk av en ferdigstilt HTT 
er inkludert, resterende funksjoner er utelukket.  
 
 

 

7. Kommunikasjon 
 
Presis og tydelig kommunikasjon er viktig i prosjekter for å minimere misforståelser og 
unødvendig ekstraarbeid. Microsoft Teams ble fra prosjektstart benyttet som 
kommunikasjonsplattform da dette ble brukt av Bane NOR under oppstart i januar.  
Plattformen har muliggjort etablering av større og mindre spesialiserte grupper innad i TMS-
teamet. Data og fildelingsfunksjoner er innebygd i Microsoft Teams og ble i tillegg benyttet 
som fildelingsverktøy. 
 
Banenettet er en intern nettside for Bane NOR sine ansatte, bestående av reportasjer, 
tekniske regelverk og systemmeldinger. Herfra har gruppen hatt tilgang til 
styringsdokumenter tilknyttet pilotprosjektet på Østre-linje, dialoger mellom HSV og 
Togleder, og kravspesifikasjonen mellom Bane NOR og Thales.  
 
 

8. Samarbeid 
 
Solid samarbeid har hatt en svært positiv innflytelse på sluttproduktet fordi alle har blitt 
hørt, respondert og følt seg trygge. Dette fremmer bedre prestasjoner fra prosjektgruppen 
både som enkeltindivider og som gruppe. Samarbeid blir lettere dersom alle har like visjoner 
og mål.Underveis har både veileder i Bane NOR og på OsloMet bidratt til god motivasjon og 
optimisme.  
 
Figma får terningkast 6 når det kommer til samarbeid. Viktige funksjoner som chat, 
kommentering og direkte synkronisering er innebygd. Kommunikasjonsplattformen 
Microsoft Teams har også bidratt til enklere samarbeid med Bane NOR grunnet oversiktlig 
struktur og rask utveksling av data og filer. 
 
Tverrfaglig samarbeid er hovedårsaken til at hele gruppen har fått ekstra gratis 
læringsutbytte innen fagområder tilknyttet oppgaven, grunnet ulike fordypningsemner på 
dataingeniør og anvendt datateknologi. Tverrfaglig samarbeid handler om samarbeid 
mellom oss innad i gruppen på lik linje med ansatte i Bane NOR. De fleste sitter på 
forskjellige utdanninger og unik kunnskap, men alle jobber mot felles mål (Nasjonal digital 
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læringsarena, 2018). Samarbeid blir desto viktigere når man er avhengig av hverandre for å 
oppnå progresjon i arbeidsprosessen, samtidig som et tverrfaglig team skaper et bredere 
kompetansefelt.  

 

9. Faglig oppsummering 
 
Prosjektarbeidet har gitt oss en smakebit på hvordan det er å jobbe i et høyteknologisk 
prosjekt hvor vi har bidratt faglig med kompetanse fra OsloMet, samt på egenhånd utviklet 
den faglige horisonten i disse fagene. Konkret eksempel på dette er deltakelse under “Early 
Feedback Testing” med Thales der møtet omhandlet testing av brukergrensesnitt opp mot 
TMS. Møtet ga oss innsyn i arbeidsdagen til prosjektdeltakerne, spesielt med tanke på 
bruken av smidig utvikling, planlegging og testing tilknyttet systemutvikling. Erfaringen tok vi 
med oss videre og ble blant annet anvendt under brukertesting av HSV.  
 
Felles refleksjon ble anvendt i forbindelse med mulige endring og ting som kunne vært 
håndtert annerledes. Konklusjonen ble at gruppen er fornøyd med alle valg som er tatt i 
fellesskap. Dersom noe måtte nevnes kunne det vært valg av verktøy. Det eksisterer 
prototypeverktøy vi er gjenkjennelig med som hadde spart oss for utrolig mange timer med 
testing og arbeid. På den andre siden har dette bidratt til en brattere læringskurve grunnet 
gruppen lærte seg Figma med fra bunn på egenhånd. Denne erfaringer drar vi gladelig med 
oss videre til neste prototypeprosjekt.  

 

10. Fremtid 
 
Tanken på at Thales kan utvikle prototypen vår har vært en svært motiverende drivkraft for 
gruppen, spesielt når vi har muligheten til å kunne ta del i et revolusjonerende prosjekt 
innen digitalisering av norske jernbaner. Uavhengig om prototypen blir fullt ut implementert 
i TMS eller ikke, så kan design og brukergrensesnittet brukes til inspirasjon for videre arbeid 
av Bane NOR. Vi har produsert grundig dokumentasjon på alt utført arbeid, blant annet 
brukertesting og intervju av HSV. Dokumentasjonen kan komme til nytte for flere parter 
under utvikling av HHT fordi brukernes perspektiv og behov er synliggjort. 
 
Testansvarlig i TMS-prosjektet har fått fremmet forslaget vårt om innføring av HHT-kurs for 
alle fremtidige brukere av HTT. Kurset kan ta for seg forklaring av symboler, ikoner, 
fargekoder og knapper. Presentasjon av alle tilgjengelige funksjoner skal også med, samt 
oversikt over hvordan HHT vil påvirke deres arbeidshverdag sammenlignet med dagens 
situasjon uten HHT.  
 
Prosjektperioden har gitt oss forståelse for viktigheten av teamarbeid uavhengig om det er 
snakk om en prosjektgruppe på tre eller en prosjektgruppe på størrelsen med ERTMS-
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prosjektet. Samarbeid og viktigheten forhåndsarbeid slik som idemyldring og planlegging er 
svært nyttige aspekter innen prosessarbeid gruppen tar med seg videre. Takknemligheten er 
stor for alt gruppen har fått mulighet til å lære og erfart i løpet av bachelorperioden via et 
samarbeid med Bane NOR som studenter på OsloMet.    
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1. Presentasjon 

... 
  
Studenter ved Oslo Metropolitan University (heretter OsloMet) skal i løpet av sine studieløp 
forfatte og levere inn en prosjektoppgave innen fagområdet, som i dette tilfellet er innen 
informasjonsteknologi. Tidsperioden til disposisjon er 01.01.2020-25.05.2020. 

1.1 Prosjektgruppen 

  
Gruppen består av to studenter fra anvendt datateknologi og én student fra dataingeniør. 
Begge disse studieretninger er underlagt avdelingen TKD (Teknologi, Kunst og Design) ved 
OsloMet. 
  
Mitch Rijke (anvendt datateknologi) 
s326280@oslomet.no 
Bakgrunn: Teknisk support i digitale medier i Telia Norge  
  
Henrik Holdhus Andresen (anvendt datateknologi) 
s326284@oslomet.no 
Bakgrunn: Lystekniker 
  
Silje Viko (dataingeniør) 
s325866@oslomet.no 
Bakgrunn: Systemdriftsansvarlig Sparebank1 (kveld) 

 

 
  



 

99 
 

1.2 Veiledere 
 
Veileder OsloMet: 
  
Torunn Gjester 
Stillingstittel: Universitetslektor 
torunngj@oslomet.no 
 
Veiledere Bane NOR: 
  
Leyan Salih 
Stillingstittel: Product Coordinator, TMS Prosjekt 
leyan.salih@banenor.no 
410 81 166 
 
Nils Arne Emblemsvåg 
Stillingstittel: Prosjektdirektør, ERTMS programmet 
nils.arne.emblemsvag@banenor.no  
975 98 825 

2. Bakgrunn 
Bane NOR er et norsk statsforetak med ansvar for infrastruktur på jernbanen i Norge. Et av 
deres største fokusområder fremover er at de skal fornye signalanleggene på jernbanen. 
Dagens utdaterte teknologi skal erstattes med såkalt ERTMS. Dette står for European Rail 
Traffic Management System, og er et signalsystem som er felles for alle europeiske land. I 
tillegg til fornyelse av infrastrukturen skal Bane NOR i samarbeid med en ekstern leverandør 
utvikle et nytt Traffic Management System (TMS) til togledere, hovedsikkerhetsvakt o.l. 
Løsningen skal erstatte tre gamle systemer til ett nytt system. Formålet med ERTMS og TMS 
er å utarbeide en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer 
kapasitet. 
  
Bane NOR er helt i startfasen av prosjektet, og i henhold til TMS er elementære designvalg 
ikke fastsatt. Vi kan potensielt være med og bestemme hvordan framtidige løsninger og 
brukergrensesnitt kommer til å se ut. Det er stor nytteverdi i dette for oppdragsgiver 
(heretter Bane NOR) og mye lærdom for prosjektgruppen. 
  

  

mailto:torunngj@oslomet.no
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2.1 Mål og rammebetingelser 

  
Hovedsikkerhetsvakt (HSV) sin primære oppgave er å ivareta ansvaret for sikkerheten i 
forbindelse med arbeid og aktiviteter i og ved jernbanespor. HSV skal ha kontakt med 
togleder ved disponering av strekning for arbeid i spor og ved opprettelse av anleggs-
/arbeidsområde. 
 
I dag bruker HSV blant annet PC, nettbrett og papir for å utføre sine arbeidsoppgaver og 
sørger på den måten for sikker håndtering av jernbanen. Nødvendig kommunikasjon med 
togleder foregår via telefonsamtaler. 
  
Målet med HHT er en full digitalisering av alle verktøy HSV bruker manuelt i 
dag og implementere det i en felles plattform som kommuniserer med fremtidens TMS. Den 
konkrete nytteverdien til en HSV er at HHT bidrar til en mer fleksibel og standardisert 
arbeidsprosess som gjør arbeidshverdagen for rundt 2000 ansatte fra ulike organisasjoner på 
den norske jernbanen både lettere og mer effektiv. 
  

3. Oppdrag 

... 
  
Hensikten med kravspesifikasjonen er å få en formell oversikt over de krav som Bane NOR 
har til det systemet som skal lages. Vår problemstilling er knyttet opp mot HHT, som står for 
«hand held terminal» (håndholdt terminal) som skal tas i brukt av hovedsikkerhetsvakt ute 
på jernbanen. HHT skal kommunisere og implementeres opp mot TMS. 

3.1 Formål 

Kravspesifikasjonen vil både fungere som et styringsdokument og en del av 
sluttdokumentasjonen. Samtidig vil den gjelde som en kontrakt med Bane NOR om hva vi 
skal levere i løpet av prosjektperioden. 
  
Det tas forbehold til at kravspesifikasjonen vil komme til å måtte endres, til tross for at den 
er akseptert av både Bane NOR og prosjektgruppen. 

3.2 Målgruppe 

Det er primært Bane NOR som kommer til å bruke resultatene fra dette prosjektet. Som 
tidligere nevnt er TMS prosjektet i en tidlig fase, og alt vi utvikler vil potensielt kunne brukes 
av foretaket. Det er samarbeidspartneren «Thales» som skal utvikle løsningen, både 
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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. 

3.3 Rettigheter 

Studentene har opphavsrett til prosjektoppgaven. Det samme gjelder alle resultater av 
arbeidet med prosjektoppgaven, såfremt disse resultatene er frembrakt av studentene 
alene. Rettighetene til alle resultater, metoder, dokumenter, dataprogrammer, prototyper 
og annet materiale og andre produkter som utarbeides eller utvikles av studentene sammen 
med Bane NOR og OsloMet i forbindelse med arbeidet med prosjektoppgaven, tilfaller 
studentene, Bane NOR og OsloMet i fellesskap, med mindre annet er avtalt. Bane NOR kan 
fritt og uten vederlag benytte prosjektoppgaven og resultatene av arbeidet med 
prosjektoppgaven i egen virksomhet. 

  

4. Leveranser 
… 

4.1 Dokumentasjon 

Vi kommer til å levere en sluttrapport som hovedsakelig består av fagmateriale, terminologi, 
visualiseringer og analyser som begrunner design og systemvalg. 
  
I tillegg vil vi levere et sett av vedlegg som blant annet inneholder: 
- HiFi interaktiv prototype 
- Brukerhistorier 
- Brukertester 
- Referat fra intervjuer med interessenter 
- Power Point presentasjon som begrunner sluttrapporten 
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4.2 Systembeskrivelse 

Formålet er å utarbeide funksjonelle egenskaper til systemet som hovedsikkerhetsvakt skal 
benytte i fremtidens digitale løsning. Det er planlagt at systemet skal fungere på en robust 
skjerm, eksempelvis på en mobil/nettbrett. Vi skal utvikle en HiFi interaktiv prototype basert 
på følgende prosess-spesifikasjoner: 
  
HHT applikasjon 
Den håndholdte terminalen skal brukes av vedlikeholdsarbeidere der formålet er 
aktivering/deaktivering av en arbeidsordre og signal objekter som en integrert del av 
trafikkstyringssystemet (TMS) 
 
  

Hovedkrav håndholdt terminal (HHT) 
  

Tilpassing til maskinvare 
  

Brukergrensesnitt og interaksjon skal være responsiv til 
type enhet som HHT brukes på. 
  

Skjermlås 
  

HHT skal ha en skjermlås funksjon for å unngå at 
hovedsikkerhetsvakt utfører utilsiktede handlinger 
  

HHT GPS / GNSS HHT skal ha en integrert GPS/GNSS som deler posisjonen 
med TMS. GPS indikatoren skal ta høyde for upresishet 
når posisjonen vises 
  

HHT absolutte posisjon 
  

Hvis, av noen grunn, GPS posisjonen ikke er tilgjengelig, 
skal HHT gi hovedsikkerhetsvakt muligheten til oppgi den 
absolutte posisjonen til TMS. Dette kan f.eks gjøres ved 
hjelp av QR kode tilknyttet arbeidsområdet. 
  
HHT sin konkrete GPS posisjon skal deles med TMS, i 
tillegg til den absolutte posisjonen av relevante 
arbeidsordre, arbeidsområder og signalobjekter. 
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HHT validering av posisjon 
  

For trygg gjennomføring av arbeidsordre og signal 
objekter, skal det settes en maksimal godkjent distanse 
mellom hovedsikkerhetsvakten og tilgjengelige 
arbeidsområder 
  
Hvis posisjonen ikke er innenfor den tillatte avstanden, 
skal trafikkstyringssystemet avslå forespørselen og en 
alarm bør gå av hos ansvarlig togleder. 
  

Forespørsel om arbeidsordre 
og arbeidsområde 
  

Det skal være enkelt for en hovedsikkerhetsvakt å 
forespørre ansvar for en selektert arbeidsordre. Det skal 
også være mulig å forespørre og tilknytte arbeidsordre til 
et bestemt arbeidsområde. 
  

Brukertilknytning 
  

Når TMS får melding om at et arbeidsområde er aktivert, 
skal hovedsikkerhetsvakten sin bruker knyttes til som 
ansvarlig for arbeidsområdet. 
  

HHT deaktivering av 
arbeidsområde 
  

Når ansvarlig hovedsikkerhetsvakt forespør deaktivering 
av tilknyttet arbeidsområde, skal HHT kreve en PIN kode 
eller passord før kommandoen videreføres til TMS. 
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Tilleggskrav håndholdt terminal (hvis ekstra tid) 

  

HHT indikasjoner 
  

HHT skal informere hovedsikkerhetsvakt om 
arbeidsområder som har begrenset internett tilgang. 
  

HHT utvidelse og reduksjon 
av arbeidsordre 
  

Hovedsikkerhetsvakt skal ha mulighet til å forespørre 
utvidelse og reduksjon av en arbeidsordre med justert 
arbeidsområde. 
  

Forespørsel om aktivering av 
arbeidsordre 
  

Hvis en arbeidsordre har status “aktivert” og forespørsel 
om samme arbeidsordre kommer fra en annen HHT, skal 
det komme en melding om dette på den ansvarlige 
hovedsikkerhetsvakten sin skjerm. 
  

HHT lokal lagring 
  

Det skal være en funksjon for å laste ned kart, skjemaer og 
lister lokalt på HHT. 
  

HHT logg 
  

Alt som skjer på HHT skal loggføres og være en del av TMS 
sin loggfunksjon. 
  

  

4.3 Fremdrift og leveringstidspunkt 
  
Det settes opp en møteplan med smidige møter hvor fremdrift og arbeidet blir presentert 
for veiledere i Bane NOR, samt eventuelle andre personer som kan dra nytte av det. På 
denne måten holder vi god kontroll med dybde i faglig kvalitetssikring. 
  
Leveringstidspunkt: 
Sluttrapport: 25/26.05.2020 
Vedlegg og presentasjon: innen 12.06.2020 
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5. Signaturer 
   
Sted: Oslo, Bane NOR, Posthuset                                                                   Dato: 03.02.2020 

 
 
  
Prosjektgruppe fra OsloMet: 
  
  
  
  

 
Mitch Rijke                                   Henrik Holdhus Andresen                           Silje Viko 
                                 
  
  
Oppdragsgiver, Prosjektdirektør Bane NOR: 
  
  
  
 

  
Nils Arne Emblemsvåg 
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Vedlegg 3: Brukertester 
Testperson 1 
 

Hovedflyt 1: Åpne applikasjonen HHT og logg inn som “Hovedsikkerhetsvakt” 

Brukstilfelle 1: Innlogging 

Tilleggsinfo: Inputfelt fylles automatisk ved å klikke på inputfeltet først, så tastaturet som 
kommer opp 

Brukerhistorie: 1 Åpne applikasjonen fra hovedvinduet. 

2 Velg først brukernavn, fyll inn dette, så passord 

3 Velg Hovedsikkerhetsvakt fra nedtrekksmenyen “Velg rolle” og logg inn. 

4 Du er nå kommet til dashboardet av systemet, tolk informasjonen som 
vises. 

 

 

Notater Legg merke til 

● Innlogging med fagansvarlig ● Brukte brukeren den 
forventede 
funksjonaliteten? 

● Fant brukeren det som ble 
spurt om på forventet vis? 

● Misforståelser eller 
usikkerhet rundt klikk 

● Designelementer/ 
mistolkelser 

● Innloggingen går fint 
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Hovedflyt 2: Undersøk kartet. Bruk filtre og zoom. Finn informasjon om kilometerstand fra 
Oslo på et sporpunkt. Se på sporveksel informasjonen og hovedsignal. 

Brukstilfelle 1: Kartvisning 

Tilleggsinfo: 
-  For å zoome må man bruke navigasjonsmenyen, da prototypen ikke støtter “zoom” med 

fingrene. 
- Alle spor og sporvekslere er interaktive i den fullstendige applikasjonen, i prototypen er 

klikkpunkter på spor/vekslere markert med 90 grader vinkel ut fra sporet. 

Brukerhistorie: 1 Åpne kartvisningen fra hovedmenyen 

2 Zoom deg helt inn til man kommer til sporene på Langset Stasjon. Dette er 
din nåværende posisjon 

3 Klikk på sporpunktet. Hvordan fungerer informasjonen som kommer opp? 

4 Hvis du velger et annet punkt, hva skjer da? 
Ser man sammenhengen på informasjonen og klikkpunktet? Hva annen 
informasjon kan være behøvelig? 

 5 Gør det samme med et hovedsignal. Hva er informasjonsbehovet her? 

 6 Gør det samme med en sporveksel. Hva er informasjonsbehovet her? 

 
 

Notater Legg merke til 

● Sporveksel: “Tog retning mot venstre” - Sier han lite, men dette 
er etter ERTMS standarden. 

● Bygninger i kart - kan være fordel som hjelp til å orientere seg  
● Integrere riktige signaler i overlay-menyen. 
● ID -til lyssignalene. eks LGS 601-LS 
● Større tekst på signalnavn og sporvekselnavn i overlay 

● Brukte brukeren den 
forventede 
funksjonaliteten? 

● Fant brukeren det som ble 
spurt om på forventet vis? 

● Misforståelser eller 
usikkerhet rundt klikk 

● Designelementer/ 
mistolkelser 

● Fint å ha signalene i overlayen 
● Signallys følger status på arbeidsområde - “Helt topp å se 

signaler i applikasjonen” 
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Hovedflyt 3: Lokaliser et digitalt nøkkelskap i kartet. Tolk informasjonen og funksjonalitet.  

Brukstilfelle 2: Kartvisning 

Tilleggsinfo: - 

Brukerhistorie: 1 Gå inn i nøkkelskapet og se på arbeidsområdene tilknyttet dette. Hvordan 
er informasjonen man møter her? Hva betyr knappene? 

2 Gå inn i den skjematiske planen for arbeidsområde 6. Hva er 
informasjonen du møter her? 

3 Endre til en annen arbeidssone, hvordan fungerer det? 

4 Gå inn og finn arbeidsområde 6. Hvordan er flyten her? Hva for noe 
informasjon møter han på veien? 

 5 Se på forskjellen på arbeidsområde 6 og 1? Hvordan jobber man med 
dette i kart? 

 6 Lukk nøkkelskapet og bytt til Satellitt-visning. Forslag til andre type filtre? 
Eks. signaler 

 

 

Notater Legg merke til 

● “6.1” sier ikke noen ting (nøkkelskapets nummerering) 
● Meter SØ/SW sier ingenting (antal meter fra aktuell posisjon) 
● Mangler funksjon for å “Zoome ut” i nøkkelskapet 
● I skjematisk plan “Arbeidsområde 6” - går til GPS og ikke 

skjematisk, feil linking 
● “Filter” - feil ordlyd 

● Brukte brukeren den 
forventede 
funksjonaliteten? 

● Fant brukeren det som ble 
spurt om på forventet vis? 

● Misforståelser eller 
usikkerhet rundt klikk 

● Designelementer/ 
mistolkelser 

● “Dette er så bra! Jeg er overveldet - utrolig fremgang på så kort 
tid!” 

● Flott med satelittvisning! 
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Hovedflyt 4: Marker og lås arbeidsområde 6. 

Brukstilfelle 1: Kartvisning 

Tilleggsinfo: - 

Brukerhistorie: 1 Zoom inn på kartet. Er brukerens posisjon tydelig?  

2 Lokaliser det digitale nøkkelskapet. Åpne denne, og marker 
arbeidsområde 6.  

3 Lås og sikre arbeidsområde 6. Hvordan gjøres dette med RFID skanning? 

4 Etter sikring av arbeidsområdet, tolk informasjonen. Hva gir denne deg? 
sammenlign med de andre arbeidsområdene. 

 

 

Notater Observasjoner 

● At man får opp andre områder som er sikret av andre HSV-er 
(med telefonnummer) 

● Usikker på om det er nødvendig at posisjonen endrer farge fra 
blå til grønn når man er inne i et arbeidsområde. Mest 
forvirring? 
 

 

● Brukte brukeren den 
forventede 
funksjonaliteten? 

● Fant brukeren det som ble 
spurt om på forventet vis? 

● Misforståelser eller 
usikkerhet rundt klikk 

● Designelementer/ 
mistolkelser 

● Tydelig at arbeidsområdet nå har endret status. 
● “Flott med rød farge i kartet. Nå føler jeg det trygt her!” 
● Flott med manuell inntasting i tillegg til RFID-skanning! 
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Hovedflyt 5: Åpne arbeidsområde 2. Signer for utført arbeid  

Brukstilfelle 1: Sluttføring og signering 

Tilleggsinfo: Alle må ha signert før sluttføring.  

Brukerhistorie: 1 Du skal nå åpne deler av arbeidsområdet. nordgående spor skal det kjøres 
tog på, dette er arbeidsområde 2. Marker dette området. Hva skjer i 
kartet? 

2 Velg arbeidsområde 2 og åpne det. Her mangler det noe i rapporteringen, 
la oss åpne rapportering. 

3 Velg personen du ønsker å signere ut og signer. Hvordan fungerer dette? 

4 Hvordan er visningen etter at arbeidsområdet er åpnet? 

 

Notater Observasjoner 

● Signert melding ble borte veldig fort 
● Ikke synlig at det er scroll i rapportering. 
● Arbeidsområde 2 skal endre status etter oppheving 
● Hva gjør nedtrekksmenyen i “Rapportering”? Den bør 

implementeres inn eller fjernes. 
● Klokkeslett (endre på detaljer) 

● Brukte brukeren den 
forventede 
funksjonaliteten? 

● Fant brukeren det som ble 
spurt om på forventet vis? 

● Misforståelser eller 
usikkerhet rundt klikk 

● Designelementer/ 
mistolkelser 

● “Helt gull med digital signering!” 
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Hovedflyt 6: Endre sporveksel slik at et arbeidstog kan kjøre fra spor 2 til spor 4. 

Brukstilfelle 1: Objektstyring 

Tilleggsinfo:  
- Tastatur fungerer ikke, er der kun som illusjon. PIN blir automatisk fylt ut.  
- En sporveksel er allerede låst til en annen lokal sikkerhetsvakt, kommer dette tydelig 

frem? 

Brukerhistorie: 1 Velg objektstyring fra hovedmenyen. Velg arbeidsområde 4. 

2 Trykk på sporveksel H51-1, her må du oppgi en PIN kode (blir 
forhåndsutfylt) som ekstra sikkerhet/bekreftelse. Still så sporveksel slik at 
den blir stilt inn mot spor 2 (høyre) 

3 Trykk på neste sporveksel H51-2, på spor 2, still sporveksel slik at den blir 
stilt inn mot spor 3 (høyre) 

4 Gå ut av dette arbeidsområdet, tilbake til valg av arbeidsområde. 

 

 

Notater Legg merke til 

● Første sporveksel i spor 1 har sporveksel, men ikke i spor 2 
● Spor 1 er regulert i vanlig trafikk? Feil.. Ser ut som dette sporet 

er utenfor din låste arbeidssone. 
● Hvorfor “Status: Arb. omr låst av John Doe” i Arbeidsområde 5 

og 6? (Forvirrende med grønn tekst) -> Status med rødt? 
○ Trenger enda tydeligere visning på hvilke områder 

som er inni et annet. 
 

● Brukte brukeren den 
forventede 
funksjonaliteten? 

● Fant brukeren det som ble 
spurt om på forventet vis? 

● Misforståelser eller 
usikkerhet rundt klikk 

● Designelementer/ 
mistolkelser 

● Navngivningen på sporveksel fungerer fint 
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Hovedflyt 7: Åpne arbeidsområde 5, trykk på sporveksel S1-1.  

Brukstilfelle 2: Objektstyring 

Tilleggsinfo: Tolk informasjonen og trykk “OK” 

Brukerhistorie: 1 I menyen for valg av ulike arbeidsområder, velger du Arbeidsområde 5. 

2 Velg sporveksel S1-1, hvordan tolker du informasjonen her? 

3 Sporvekselen er besatt av en annen HSV, klikk OK. 

 

Notater Legg merke til 

● Beskrivelse under “Sporvekselstyring” - fjern signallys og spor > 
sporveksel 

● Brukte brukeren den 
forventede 
funksjonaliteten? 

● Fant brukeren det som ble 
spurt om på forventet vis? 

● Misforståelser eller 
usikkerhet rundt klikk 

● Designelementer/ 
mistolkelser 

● Forstår nå at sporet er okkupert av en annen, men ikke tydelig 
før man hadde sett systemet. 

●  
● Fungerer fint å forespørre overføring 
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Hovedflyt 8: Klikk på sporveksel S1-1, Forespør overføring av objekt via samhandling med 
ansvarlig sikkerhetsvakt.  

Brukstilfelle 1: Samhandling 

Tilleggsinfo: Tolk informasjonen og trykk “OK” 

Brukerhistorie: 1 I menyen for valg av ulike arbeidsområder, velger du Arbeidsområde 5. 

2 Velg sporveksel S1-1, hvordan tolker du informasjonen her? 

3 Sporvekselen er besatt av en annen HSV, klikk “Forespør overføring” 

4 Hvordan ble arbeidsvinduet ditt nå, hvordan tolker du informasjonen? 

5 Forespør overføring av objektet “Sporveksel S1-1” grunnet “Nødvendig 
vedlikehold” 

5 Send meldingen. 

 

Notater Legg merke til 

● Er noen funskjonaliteter litt små? Kommer an på størrelsen på 
tableten 

● Ikke entydelig at send knappen sender denne meldingen. Bør 
det komme en annen info i inputfeltet? 

●  

● Brukte brukeren den 
forventede 
funksjonaliteten? 

● Fant brukeren det som ble 
spurt om på forventet vis? 

● Misforståelser eller 
usikkerhet rundt klikk 

● Designelementer/ 
mistolkelser 

 
● Fungerer fint å forespørre overføring 
● Fint å kunne å splittet visning mellom samhandling o g 

Sporveksel. 
● Godrt med standardmeldinger fremfor å måtte skrive ute på 

sporet. 
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Hovedflyt 9: Arbeidsordre 38120743: Skift status til start, på vent og sluttfør. 

Brukstilfelle 1: Arbeidsordre 

Tilleggsinfo: - 

Brukerhistorie: 1 Du ønsker å se arbeidsordre 38120743. Hvordan gjør du det? 

2 Du vil endre status på arbeidsordren til Startet. Hvordan får du til det? 

3 Du vil endre status på arbeidsordren til Startet.  Hvordan får du til det? 

4 Du ønsker å sette arbeidsordren på vent.  Hvordan gjør du det? 

5 Du er ferdig med arbeidsordren og vil derfor oppgi oppdatert status. 
Hvordan gjør du det? 

 

 

Notater Legg merke til 

● Brukes egen innlogging til Mobilt Banedata 
● Fjerne den for vedkommende uten tilgang 
● Leif: Vil det skje en endring i prosedyre her? Skal alle HSV-er 

bruke Arbeidsordre-funksjonaliteten i fremtiden? 
● Start > endre til STARTET 

 

● Brukte brukeren den 
forventede 
funksjonaliteten? 

● Fant brukeren det som ble 
spurt om på forventet vis? 

● Misforståelser eller 
usikkerhet rundt klikk 

● Designelementer/ 
mistolkelser 

● Forstår inaktiv “Sluttfør” i toppen før startet 
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Hovedflyt 10-12: Arbeidsordre 38120743: Finn detaljene. Tolk dataene. Er informasjonen 
tydelig? 

Brukstilfelle 1, 2, 4: Arbeidsordre - Detaljer, Plan, Objekt, Historikk 

Tilleggsinfo: - 

Brukerhistorie: 1 Klikk på arbeidsordre 38120743. Sørg for å være i detaljer. Tolk dataene. 

2 Gå videre til “Plan” i undermenyen. Fullfør her de to første 
arbeidsoppgavene. Trenger man mer informasjon her? 

3 Gå videre til “Objekt” i undermenyen. Tolk dataene. 

4 Klikk deg inn på historikk i undermenyen. Standard er alle arbeidsordre. 
Bla deg gjennom kategoriene, er disse reelle? 

5 Trenger man et søkefelt i tillegg? Evt. hva skal det søkes etter? 

 

Notater Legg merke til 

● Flere detaljer på oppgaver 
● Rutinekontroll 
● Endre knapp UKV/arbeidsordre 
● Oppdateringsknapp eller henter den alltid data? Bør uansett 

være mulig å tvinge systemet til å gjøre en oppdatering 
● Sluttfør > Rapport 
● Holmlund - jobber med ny arbeidsordre app 
● Endre arbeidsordrene i applikasjonen 

 
Deler Historikk i: 

● FKV - Månedlige eller årlige kontroller (forebyggende) 
● UKV - Utsatte kollektive vedlikeholde 
● AKV - Akutt 

● Brukte brukeren den 
forventede 
funksjonaliteten? 

● Fant brukeren det som ble 
spurt om på forventet vis? 

● Misforståelser eller 
usikkerhet rundt klikk 

● Designelementer/ 
mistolkelser 

● Fint med inndeling i historikk 
● Fordel å kunne sortere historikk etter personlige utførte 

oppgaver.   
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Hovedflyt 13: Finn informasjon om profilen som er innlogget. 

Brukstilfelle 1: Profilmeny 

Tilleggsinfo: Vi skal nå se på sidemenyene som vil være tilgjengelig i alle skjermbilder 

Brukerhistorie: 1 Klikk på profil ikonet øverst i høyre hjørne. 

2 Tolk informasjonen i bildet 

 

 

Notater Legg merke til 

● Ressursnummer er kanskje ikke nødvendig? Lurer på om dette 
er noe andre (innleide ser) - ikke definert. 

 

● Brukte brukeren den 
forventede 
funksjonaliteten? 

● Fant brukeren det som ble 
spurt om på forventet vis? 

● Misforståelser eller 
usikkerhet rundt klikk 

● Designelementer/ 
mistolkelser 

● Logg ut, tenker jeg lærer meg den fort. 
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Hovedflyt 14: Lokaliser loggen, og mulighet for å endre språk, dato osv. 

Brukstilfelle 2: Profilmeny - Innstillinger 

Tilleggsinfo: Vi skal nå se på sidemenyene som vil være tilgjengelig i alle skjermbilder 

Brukerhistorie: 1 Klikk på Generelt menyen og tolk informasjonen 

2 Gå videre til Innstillinger i menyen og tolk informasjonen her 

3 Gå til Logg hva er informasjonen her 

 

 

Notater Legg merke til 

● Rapportering -> Feilrapportering i applikasjonen - tittelen på 
rapportering er uklar. Brukeren tenkte dette var for å melde feil 
i applikasjonen 

● Går ofte til innstillinger menyen fremfor hovedmenyen nederst 
(læringssask) 

 

● Brukte brukeren den 
forventede 
funksjonaliteten? 

● Fant brukeren det som ble 
spurt om på forventet vis? 

● Misforståelser eller 
usikkerhet rundt klikk 

● Designelementer/ 
mistolkelser 

● Informasjonen er helt fin 
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Testperson 2   
 

Hovedflyt 1: Åpne applikasjonen HHT og logg inn som “Hovedsikkerhetsvakt” 

Brukstilfelle 1: Innlogging 

Tilleggsinfo: Inputfelt fylles automatisk ved å klikke på inputfeltet først, så tastaturet som 
kommer opp 

Brukerhistorie: 1 Åpne applikasjonen fra hovedvinduet. 

2 Velg først brukernavn, fyll inn dette, så passord 

3 Velg Hovedsikkerhetsvakt fra nedtrekksmenyen “Velg rolle” og logg inn. 

4 Du er nå kommet til dashboardet av systemet, tolk informasjonen som 
vises. 

 

 

Notater Legg merke til 

● Ville hatt “Velg rolle” under brukerinloggingen ● Brukte brukeren den 
forventede 
funksjonaliteten? 

● Fant brukeren det som ble 
spurt om på forventet vis? 

● Misforståelser eller 
usikkerhet rundt klikk 

● Designelementer/ 
mistolkelser 

● Veldig enkelt å logge inn 
● Hovedmeny/dashboard er veldig forståelig 
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Hovedflyt 2: Undersøk kartet. Bruk filtre og zoom. Finn informasjon om kilometerstand fra 
Oslo på et sporpunkt. Se på sporveksel informasjonen og hovedsignal. 

Brukstilfelle 1: Kartvisning 

Tilleggsinfo: 
-  For å zoome må man bruke navigasjonsmenyen, da prototypen ikke støtter “zoom” med 

fingrene. 
- Alle spor og sporvekslere er interaktive i den fullstendige applikasjonen, i prototypen er 

klikkpunkter på spor/vekslere markert med 90 grader vinkel ut fra sporet. 

Brukerhistorie: 1 Åpne kartvisning fra hovedmenyen 

2 Zoom deg helt inn til man kommer til sporene på Langset Stasjon. Dette er 
din nåværende posisjon 

3 Klikk på sporpunktet. Hvordan fungerer informasjonen som kommer opp? 

4 Hvis du velger et annet punkt, hva skjer da? 
Ser man sammenhengen på informasjonen og klikkpunktet? Hva annen 
informasjon kan være behøvelig? 

 5 Gør det samme med et hovedsignal. Hva er informasjonsbehovet her? 

 6 Gør det samme med en sporveksel. Hva er informasjonsbehovet her? 

 
 

Notater Legg merke til 

● Signering inn i arbeidsområde?  
● Hvilket spor (Høyre eller venstre hovedspor) 
● Markerboard 

● Brukte brukeren den 
forventede 
funksjonaliteten? 

● Fant brukeren det som ble 
spurt om på forventet vis? 

● Misforståelser eller 
usikkerhet rundt klikk 

● Designelementer/ 
mistolkelser 

● God detaljer på kart, viser veier det kan kjøres på 
● Ikke for mye detaljer på kartet 
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Hovedflyt 3: Lokaliser et digitalt nøkkelskap i kartet. Tolk informasjonen og funksjonalitet.  

Brukstilfelle 2: Kartvisning 

Tilleggsinfo: - 

Brukerhistorie: 1 Gå inn i nøkkelskapet og se på arbeidsområdene tilknyttet dette. Hvordan 
er informasjonen man møter her? Hva betyr knappene? 

2 Gå inn i den skjematiske planen for arbeidsområde 6. Hva er 
informasjonen du møter her? 

3 Endre til en annen arbeidssone, hvordan fungerer det? 

4 Gå inn og finn arbeidsområde 6. Hvordan er flyten her? Hva for noe 
informasjon møter han på veien? 

 5 Se på forskjellen på arbeidsområde 6 og 1? Hvordan jobber man med 
dette i kart? 

 6 Lukk nøkkelskapet og bytt til Satellitt-visning. Forslag til andre type filtre? 
Eks. signaler 

 

 

Notater Legg merke til 

● Hvem jobber på et arbeidsområde? Bør kunne definere et lag 
på HHT. Uforutsette ting gjør at kan registrere inn flere lokale 
sikkerhetsvakter innenfor et låst arbeidsområde 

● Brukte brukeren den 
forventede 
funksjonaliteten? 

● Fant brukeren det som ble 
spurt om på forventet vis? 

● Misforståelser eller 
usikkerhet rundt klikk 

● Designelementer/ 
mistolkelser 

● Tolket nøkkelskap ikonet + 6.1 
● Oversiktlig arbeidsområder som fremvises vs. arbeidssone låst 
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Hovedflyt 4: Marker og lås arbeidsområde 6. 

Brukstilfelle 1: Kartvisning 

Tilleggsinfo: - 

Brukerhistorie: 1 Zoom inn på kartet. Er brukerens posisjon tydelig?  

2 Lokaliser det digitale nøkkelskapet. Åpne denne, og marker 
arbeidsområde 6.  

3 Lås og sikre arbeidsområde 6. Hvordan gjøres dette med RFID skanning? 

4 Etter sikring av arbeidsområdet, tolk informasjonen. Hva gir denne deg? 
sammenlign med de andre arbeidsområdene. 

 

 

Notater Observasjoner 

● Arbeidslaget, skal det implementeres?  
● Hvis flere LSV skal hjelpe til, må de være mulig å låse de til 

arbeidsområdet. 
● Fjerne tilbakeknapp 

● Brukte brukeren den 
forventede 
funksjonaliteten? 

● Fant brukeren det som ble 
spurt om på forventet vis? 

● Misforståelser eller 
usikkerhet rundt klikk 

● Designelementer/ 
mistolkelser 

● Rødt arbeidsområde er veldig bra og logisk 
● Skal HSV kunne signere ut alle andre? 
● Deaktivering/fjerne besittelse av et arbeidsområde fungerer bra 
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Hovedflyt 5: Åpne arbeidsområde 2. Signer for utført arbeid  

Brukstilfelle 1: Sluttføring og signering 

Tilleggsinfo: Alle må ha signert før sluttføring.  

Brukerhistorie: 1 Du skal nå åpne deler av arbeidsområdet. nordgående spor skal det kjøres 
tog på, dette er arbeidsområde 2. Marker dette området. Hva skjer i 
kartet? 

2 Velg arbeidsområde 2 og åpne det. Her mangler det noe i rapporteringen, 
la oss åpne rapportering. 

3 Velg personen du ønsker å signere ut og signer. Hvordan fungerer dette? 

4 Hvordan er visningen etter at arbeidsområdet er åpnet? 

 

 

Notater Legg merke til 

● Må alle signere på min HHT. Hadde vært veldig praktisk om 
disse kunne signert seg ut på egne enheter 

●  
 

● Brukte brukeren den 
forventede 
funksjonaliteten? 

● Fant brukeren det som ble 
spurt om på forventet vis? 

● Misforståelser eller 
usikkerhet rundt klikk 

● Designelementer/ 
mistolkelser 

● Oversiktlig og forståelig oversikt 
● Flott at jeg kan oversstyre og signere ut andre 
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Hovedflyt 6: Endre sporveksel slik at et arbeidstog kan kjøre fra spor 2 til spor 4. 

Brukstilfelle 1: Objektstyring 

Tilleggsinfo:  
- Tastatur fungerer ikke, er der kun som illusjon. PIN blir automatisk fylt ut.  
- En sporveksel er allerede låst til en annen lokal sikkerhetsvakt, kommer dette tydelig 

frem? 

Brukerhistorie: 1 Velg objektstyring fra hovedmenyen. Velg arbeidsområde 4. 

2 Trykk på sporveksel H51-1, her må du oppgi en PIN kode (blir 
forhåndsutfylt) som ekstra sikkerhet/bekreftelse. Still så sporveksel slik at 
den blir stilt inn mot spor 2 (høyre) 

3 Trykk på neste sporveksel H51-2, på spor 2, still sporveksel slik at den blir 
stilt inn mot spor 3 (høyre) 

4 Gå ut av dette arbeidsområdet, tilbake til valg av arbeidsområde. 

 

 

Notater Legg merke til 

● Hvordan låse opp en sporveksel, slik at alle kan bruke den? 
● Lite tastatur på kode 

● Brukte brukeren den 
forventede 
funksjonaliteten? 

● Fant brukeren det som ble 
spurt om på forventet vis? 

● Misforståelser eller 
usikkerhet rundt klikk 

● Designelementer/ 
mistolkelser 

● Oversiktlig og forståelig oversikt 
●  
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Hovedflyt 7: Åpne arbeidsområde 5, trykk på sporveksel S1-1.  

Brukstilfelle 2: Objektstyring 

Tilleggsinfo: Tolk informasjonen og trykk “OK” 

Brukerhistorie: 1 I menyen for valg av ulike arbeidsområder, velger du Arbeidsområde 5. 

2 Velg sporveksel S1-1, hvordan tolker du informasjonen her? 

3 Sporvekselen er besatt av en annen HSV, klikk OK. 

 

Notater Legg merke til 

● Hvordan låse opp en sporveksel, slik at alle kan bruke den? 
● Rødt spor, med kryss på, betyr dette at sporet er i normal 

trafikk? 

● Brukte brukeren den 
forventede 
funksjonaliteten? 

● Fant brukeren det som ble 
spurt om på forventet vis? 

● Misforståelser eller 
usikkerhet rundt klikk 

● Designelementer/ 
mistolkelser 

●  
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Hovedflyt 8: Klikk på sporveksel S1-1, Forespør overføring av objekt via samhandling med 
ansvarlig sikkerhetsvakt.  

Brukstilfelle 1: Samhandling 

Tilleggsinfo: Tolk informasjonen og trykk “OK” 

Brukerhistorie: 1 I menyen for valg av ulike arbeidsområder, velger du Arbeidsområde 5. 

2 Velg sporveksel S1-1, hvordan tolker du informasjonen her? 

3 Sporvekselen er besatt av en annen HSV, klikk “Forespør overføring” 

4 Hvordan ble arbeidsvinduet ditt nå, hvordan tolker du informasjonen? 

5 Forespør overføring av objektet “Sporveksel S1-1” grunnet “Nødvendig 
vedlikehold” 

5 Send meldingen. 

 

Notater Legg merke til 

●  ● Brukte brukeren den 
forventede 
funksjonaliteten? 

● Fant brukeren det som ble 
spurt om på forventet vis? 

● Misforståelser eller 
usikkerhet rundt klikk 

● Designelementer/ 
mistolkelser 

● Ulest melding er forståelig 
● Splittet view fungerer bra. Oversiktlig 
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Hovedflyt 9: Arbeidsordre 38120743: Skift status til start, på vent og sluttfør. 

Brukstilfelle 1: Arbeidsordre 

Tilleggsinfo: - 

Brukerhistorie: 1 Du ønsker å se arbeidsordre 38120743. Hvordan gjør du det? 

2 Du vil endre status på arbeidsordren til Startet. Hvordan får du til det? 

3 Du vil endre status på arbeidsordren til Startet.  Hvordan får du til det? 

4 Du ønsker å sette arbeidsordren på vent.  Hvordan gjør du det? 

5 Du er ferdig med arbeidsordren og vil derfor oppgi oppdatert status. 
Hvordan gjør du det? 

 

 

Notater Legg merke til 

● Arbeidsordre blir tilsendt 
● Overfør må aktiveres uten å starte arbeidsorderen 

● Brukte brukeren den 
forventede 
funksjonaliteten? 

● Fant brukeren det som ble 
spurt om på forventet vis? 

● Misforståelser eller 
usikkerhet rundt klikk 

● Designelementer/ 
mistolkelser 

● Kjenner seg igjen i menyene, minner om gammel løsning, men 
veldig modernisert, og mange forbedringer 

● Utilgjengelig knappene tolkes riktig 
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Hovedflyt 10-12: Arbeidsordre 38120743: Finn detaljene. Tolk dataene. Er informasjonen 
tydelig? 

Brukstilfelle 1, 2, 4: Arbeidsordre - Detaljer, Plan, Objekt, Historikk 

Tilleggsinfo: - 

Brukerhistorie: 1 Klikk på arbeidsordre 38120743. Sørg for å være i detaljer. Tolk dataene. 

2 Gå videre til “Plan” i undermenyen. Fullfør her de to første 
arbeidsoppgavene. Trenger man mer informasjon her? 

3 Gå videre til “Objekt” i undermenyen. Tolk dataene. 

4 Klikk deg inn på historikk i undermenyen. Standard er alle arbeidsordre. 
Bla deg gjennom kategoriene, er disse reelle? 

5 Trenger man et søkefelt i tillegg? Evt. hva skal det søkes etter? 

 

 

Notater Legg merke til 

● Må kunne endre data i arbeidsordre ● Brukte brukeren den 
forventede 
funksjonaliteten? 

● Fant brukeren det som ble 
spurt om på forventet vis? 

● Misforståelser eller 
usikkerhet rundt klikk 

● Designelementer/ 
mistolkelser 

● Knappen for redigering har god plassering 
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Hovedflyt 13: Finn informasjon om profilen som er innlogget. 

Brukstilfelle 1: Sidemeny - Profilmeny 

Tilleggsinfo: Vi skal nå se på sidemenyene som vil være tilgjengelig i alle skjermbilder 

Brukerhistorie: 1 Klikk på profil ikonet øverst i høyre hjørne. 

2 Tolk informasjonen i bildet 

 

 

Notater Legg merke til 

 ● Brukte brukeren den 
forventede 
funksjonaliteten? 

● Fant brukeren det som ble 
spurt om på forventet vis? 

● Misforståelser eller 
usikkerhet rundt klikk 

● Designelementer/ 
mistolkelser 

● Profil oversiktlig. Spørsmål om hvorfor info ikke kan endres der, 
forteller at data under “profil” er lagret eksternt 
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Hovedflyt 14: Lokaliser loggen, og mulighet for å endre språk, dato osv. 

Brukstilfelle 2: Sidemeny - Innstillinger 

Tilleggsinfo: Vi skal nå se på sidemenyene som vil være tilgjengelig i alle skjermbilder 

Brukerhistorie: 1 Klikk på Generelt menyen og tolk informasjonen 

2 Gå videre til Innstillinger i menyen og tolk informasjonen her 

3 Gå til Logg hva er informasjonen her 

 

 

Notater Legg merke til 

● Tittel: Serversignal? -> “Kontakt med TMS” 
 

● Brukte brukeren den 
forventede 
funksjonaliteten? 

● Fant brukeren det som ble 
spurt om på forventet vis? 

● Misforståelser eller 
usikkerhet rundt klikk 

● Designelementer/ 
mistolkelser 

● Innstillinger er ryddig og bra 

 

 

  



 

130 
 

 

Vedlegg 4: Aktivitetsdiagram med brukstilfelle 
 

 

User story: 

1: Bruker ønsker å låse seg til arbeidsområde 6 
 
Use case: 
Hovedflyt: 
 1. Velge kartvisning i hovedmenyen 

2. Zoom maks inn 
3. Trykk på det røde arbeidsområdet 
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4. Trykk på den runde oransje boksen hvor det står 6-1 
5. Trykk på arbeidsordre 6 
6. Trykk på Lås arbeidsområde 
7. Blir låst til arbeidsområdet 

 
1. Alternativ flyt: 

6.1:  Trykk på manuell posisjonsregistering 

6.1.2: Skriver inn kode 

6.1.3: Trykker Enter 

6.1.4: Returnerer til steg 7 i hovedflyten 

2. Alternativ flyt: 

6.2: Skann posisjonstag for å sikre området 

6.2.4: Returnerer til steg 7 i hovedflyten 

 

Tekstlig beskrivelse av Use Case for Absolutt posisjon: 

Navn: GPS/GNSS og absolutte posisjon  
Aktør: HSV 
Prebetingelser: Må være i besittelse av HHT og arbeidsområde 
Postbetingelser: HSV sin posisjon blir oppdatert 
 
Hovedflyt: 

1. HSV skal oppgi nåværende posisjon 
2. GPS /GNSS registrerer og oppdaterer HSV sin posisjon 
3. HHT sender posisjon til Togleder i sanntid 

 
1. Alternativ flyt: 

2.1: GPS /GNSS er utilgjengelig på HHT 
2.2 HHT ber HSV om å skanne QR-kode  
2.3: HSV skanner nærmeste QR-kode 
2.4: HSV sin posisjon blir oppgitt via QR-koden 
2.5: HHT viser bekreftelse på registrert posisjon 

2.6: Returnerer til steg 3 
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/ŶƚĞƌǀũƵŵĂů�ƚŝů�,^s DŝƚĐŚ͕�^ŝůũĞ Ϭϯ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ Ϭϳ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ

&ĞƌĚŝŐƐƚŝůůĞ�ŶĞƚƚƐŝĚĞ�ĨŽƌ�ďĂĐŚĞůŽƌƉƌŽƐũĞŬƚĞƚ ,ĞŶƌŝŬ Ϭϯ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ ϭϮ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ

hƚǀŝŬůĞ�ƐǇƐƚĞŵͲŵŽĚĞůůĞƌ�ͬ�ĚŝĂŐƌĂŵŵĞƌ �ůůĞ ϭϬ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ ϭϰ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ

�ZdD^ͲŝŶƚƌŽŬƵƌƐ DŝƚĐŚ͕�^ŝůũĞ ϭϬ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ ϭϮ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ

^ŬŝƐƐĞƌ�ͬ�ǀŝƐƵĂůŝƐĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ƉƌŽƚŽƚǇƉĞŶ �ůůĞ ϭϬ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ ϭϰ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ

�ŬƚŝǀŝƚĞƚƐĚŝĂŐƌĂŵ�ŽŐ�^ĐƌƵŵͲŚŝĞƌĂƌŬŝ ^ŝůũĞ Ϭϱ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ Ϭϲ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ
+HQULN

0¡WH�PHG�YHLOHGHU�IUD�%DQH�125 �ůůĞ Ϭϱ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ Ϭϱ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ
6LOMH

0¡WH�PHG�YHLOHGHU�IUD�2VOR0HW �ůůĞ Ϭϯ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ Ϭϯ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ DŝƚĐŚ

0LWFK��6LOMH



^ƉƌŝŶƚ�ƵŬĞ�ϴͲϵ
��ĂĐŚĞůŽƌƉƌŽƐũĞŬƚ�ĨŽƌ��ĂŶĞ�EKZ�Ͳ�,,d

KƉƉŐĂǀĞ �ŶƐǀĂƌůŝŐ ^ƚĂƌƚĚĂƚŽ ^ůƵƚƚĚĂƚŽ ^ƚĂƚƵƐ

�ůŝ�ŬũĞŶƚ�ŵĞĚ�ƉƌŽƚŽƚǇƉĞǀĞƌŬƚƆǇĞƚ;&ŝŐŵĂͿ �ůůĞ ϭϳ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ Ϭϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ

^ƚĂƌƚĞ�ƉĊ�ƉƌŽƚŽƚǇƉĞŶ �ůůĞ ϭϳ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ Ϭϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ �ůůĞ

�ĞƐŝŐŶĞ�ŝŶŶůŽŐŐŝŶŐ�;&ŝŐŵĂͿ DŝƚĐŚ ϭϳ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ Ϭϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϮϬ
0LWFK

�ĞŐǇŶŶĞ�ƉĊ�'W^ͬ'E^^;&ŝŐŵĂͿ ,ĞŶƌŝŬ ϭϵ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ Ϭϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ
6LOMH

&ŽŬƵƐĞƌĞ�ƉĊ�DĞŶǇůƆƐŶŝŶŐ�;&ŝŐŵĂͿ ^ŝůũĞ͕�,ĞŶƌŝŬ ϭϵ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ Ϭϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ ,ĞŶƌŝŬ

^ŬŝƐƐĞƌ�Ăǀ�ƉƌŽƚŽƚǇƉĞ �ůůĞ ϭϳ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ Ϭϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ
0LWFK��6LOMH

/ŶƚĞƌǀũƵ�ŵĞĚ�,s^�Ͳ�^ŝŵĞŶ�^ƉĂŶŐĞ ,ĞŶƌŝŬ͕�DŝƚĐŚ ϭϴ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ Ϭϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ
6LOMH��+HQULN

KŶ^ŝƚĞ�;ŝŶƚĞƌŶƚ�ŶǇŚĞƚƐďƌĞǀͿ�ZĞƉŽƚĂƐũĞ �ůůĞ ϭϴ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ Ϭϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ
+HQULN��0LWFK

/ŶƚĞƌǀũƵ�ŵĞĚ�,s^�Ͳ�sĞŐĂƌ�^ǀĞŶĚƐĞŶ DŝƚĐŚ͕�^ŝůũĞ Ϯϴ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ Ϭϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ
+HQULN

DƆƚĞ�ŵĞĚ�ǀĞŝůĞĚĞƌ�ĨƌĂ��ĂŶĞ�EKZ �ůůĞ ϭϵ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ ϭϵ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ
6LOMH

DƆƚĞ�ŵĞĚ�ǀĞŝůĞĚĞƌ�ĨƌĂ�KƐůŽDĞƚ �ůůĞ ϭϳ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ ϭϳ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ DŝƚĐŚ

0LWFK��6LOMH

+HQULN��0LWFK



^ƉƌŝŶƚ�ƵŬĞ�ϭϬͲϭϭ
��ĂĐŚĞůŽƌƉƌŽƐũĞŬƚ�ĨŽƌ��ĂŶĞ�EKZ�Ͳ�,,d

KƉƉŐĂǀĞ �ŶƐǀĂƌůŝŐ ^ƚĂƌƚĚĂƚŽ ^ůƵƚƚĚĂƚŽ ^ƚĂƚƵƐ

&ŽŬƵƐĞƌĞ�ƉĊ�ĂŬƚŝǀĞƌŝŶŐͬĚĞĂŬƚŝǀĞƌŝŶŐ�Ăǀ�t��;&ŝŐŵĂͿ ,ĞŶƌŝŬ Ϭϯ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ ϭϴ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ

hƚǀŝŬůĞ�ƚŝůĚĞůŝŶŐ�Ăǀ�ĂƌďĞŝĚƐŽƌĚƌĞ�;&ŝŐŵĂͿ ^ŝůũĞ Ϭϲ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ ϭϱ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ �ůůĞ

ZĞŶƐŬƌŝǀĞͬŽŵĨŽƌŵƵůĞƌĞ�ƚŝů�ƐĞƚŶŝŶŐĞƌ�ŝ��
ŝŶƚĞƌǀũƵĚŽŬƵŵĞŶƚ ^ŝůũĞ Ϭϯ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ ϭϮ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ

0LWFK

WƌŽƚŽƚǇƉĞͬĚĞƐŝŐŶ�Ăǀ�ĐŚĂƚͲ�ůƆƐŶŝŶŐ DŝƚĐŚ͕�^ŝůũĞ Ϭϯ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ ϭϳ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ
6LOMH

dŽƵĐŚ��ŽǁŶ�ŵĞĚ�EŝůƐ��ƌŶĞ͕�<ĂƌĞŶ͕�>ĞŝĨ�ŽŐ�>ĞǇĂŶ �ůůĞ Ϭϱ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ Ϭϱ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ ,ĞŶƌŝŬ

EĂǀŝŐĂƐũŽŶƐŵĞŶǇ�ƚŝůƉĂƐƐŝŶŐ ,ĞŶƌŝŬ Ϭϲ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ ϭϳ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ
0LWFK��6LOMH

KďũĞŬƚĞƌ�;ƐƉŽƌǀĞŬƐůĞƌ�ŽŐ�ďŽŵͿ�ŝ�dD^ ,ĞŶƌŝŬ͕�DŝƚĐŚ Ϭϵ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ ϭϱ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ
6LOMH��+HQULN

>ĂŐĞ�ƉƵŶŬƚĞƌ�ƚŝů�ŝŶŶŚŽůĚƐĨŽƌƚĞŐŶĞůƐĞ�;ZĂƉƉŽƌƚĞŶͿ DŝƚĐŚ ϭϮ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ ϭϴ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ
+HQULN��0LWFK

0¡WH�PHG�YHLOHGHU�IUD�%DQH�125 �ůůĞ Ϭϰ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ Ϭϰ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ
+HQULN

0¡WH�PHG�YHLOHGHU�IUD�2VOR0HW �ůůĞ Ϭϰ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ Ϭϰ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ
6LOMH

DŝƚĐŚ

0LWFK��6LOMH

+HQULN��0LWFK



^ƉƌŝŶƚ�ƵŬĞ�ϭϮͲϭϯ
��ĂĐŚĞůŽƌƉƌŽƐũĞŬƚ�ĨŽƌ��ĂŶĞ�EKZ�Ͳ�,,d

KƉƉŐĂǀĞ �ŶƐǀĂƌůŝŐ ^ƚĂƌƚĚĂƚŽ ^ůƵƚƚĚĂƚŽ ^ƚĂƚƵƐ

hƚǀŝŬůĞ�ƉĊ�ůŽŐŐ�;&ŝŐŵĂͿ �ůůĞ Ϯϯ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ Ϯϵ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ

hƚǀŝŬůĞ�ƉĊ�ĐŚĂƚ�;&ŝŐŵĂͿ DŝƚĐŚ ϭϲ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ ϮϮ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ �ůůĞ

�ĞƐŝŐŶĨŽƌďĞĚƌŝŶŐĞƌ�ŝ�&ŝŐŵĂ ,ĞŶƌŝŬ ϭϲ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ Ϭϯ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ
0LWFK

&ŽƌƚƐĞƚƚĞ�ŵĞĚ�ĚŝƐƉŽƐŝƐũŽŶ�ƚŝů�ŝŶŶŚŽůĚƐĨŽƌƚĞŐŶĞůƐĞŶ DŝƚĐŚ ϭϲ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ Ϯϴ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ
6LOMH

KƉƚŝŵĂůŝƐĞƌĞ�dD� DŝƚĐŚ ϮϬ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ ϬϮ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ
0LWFK��6LOMH

DƆƚĞ�ŵĞĚ�ǀĞŝůĞĚĞƌ�ĨƌĂ��ĂŶĞ�EKZ �ůůĞ ϭϴ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ ϭϴ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ
6LOMH��+HQULN

DƆƚĞ�ŵĞĚ�ǀĞŝůĞĚĞƌ�ĨƌĂ�KƐůŽDĞƚ �ůůĞ ϭϲ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ Ϯϯ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ
+HQULN��0LWFK

+HQULN

6LOMH

DŝƚĐŚ

0LWFK��6LOMH

+HQULN��0LWFK

6LOMH��+HQULN

$OOH



^ƉƌŝŶƚ�ƵŬĞ�ϭϰͲϭϱ
��ĂĐŚĞůŽƌƉƌŽƐũĞŬƚ�ĨŽƌ��ĂŶĞ�EKZ�Ͳ�,,d

KƉƉŐĂǀĞ �ŶƐǀĂƌůŝŐ ^ƚĂƌƚĚĂƚŽ ^ůƵƚƚĚĂƚŽ ^ƚĂƚƵƐ

'ũĞŶŶŽŵĨƆƌĞ�ĨƆƌƐƚĞ�ďƌƵŬĞƌƚĞƐƚ�Η�ĂƌůǇ�ĨĞĞĚďĂĐŬ�
ƚĞƐƚŝŶŐΗ�,^s�sĞŐĂƌ�^ǀĞŶĚƐĞŶ ,ĞŶƌŝŬ ϬϮ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ ϬϮ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ

KƉƚŝŵĂůŝƐĞƌĞ��ŚĂƚ ,ĞŶƌŝŬ͕�DŝƚĐŚ Ϭϯ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ Ϭϳ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ �ůůĞ

'ũĞŶŶŽŵĨƆƌĞ�ĞŶ�ĂŶĚƌĞ�ďƌƵŬĞƌƚĞƐƚ�Η�ĂƌůǇ�ĨĞĞĚďĂĐŬ�
ƚĞƐƚŝŶŐΗ�,^s�^ŝŵĞŶ�^ƉĂŶŐĞ ,ĞŶƌŝŬ Ϭϳ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ Ϭϳ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ

0LWFK

dŝůďĂŬĞŵĞůĚŝŶŐ�ƉĊ�ĚŝƐƉŽƐũŽŶͬŝŶŶŚŽůĚƐĨŽƌƚĞŐŶĞůƐĞ�ĨƌĂ�
EŝůƐ��ƌŶĞ�;�ĂŶĞ�EKZͿ DŝƚĐŚ Ϭϯ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ ϭϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ

6LOMH

dŽƵĐŚ�ĚŽǁŶ�ŵĞĚ�EŝůƐ��ƌŶĞ�;�ĂŶĞ�EKZͿ DŝƚĐŚ͕�^ŝůũĞ Ϭϯ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ Ϭϯ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ ,ĞŶƌŝŬ

DƆƚĞ�ŵĞĚ�ǀĞŝůĞĚĞƌ�ĨƌĂ��ĂŶĞ�EKZ �ůůĞ ϯϬ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ ϯϬ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ
0LWFK��6LOMH

DƆƚĞ�ŵĞĚ�ǀĞŝůĞĚĞƌ�ĨƌĂ�KƐůŽDĞƚ �ůůĞ Ϭϭ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ Ϭϭ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ
6LOMH��+HQULN

+HQULN

6LOMH

DŝƚĐŚ

0LWFK��6LOMH

+HQULN��0LWFK



^ƉƌŝŶƚ�ƵŬĞ�ϭϲͲϭϳ
��ĂĐŚĞůŽƌƉƌŽƐũĞŬƚ�ĨŽƌ��ĂŶĞ�EKZ�Ͳ�,,d

KƉƉŐĂǀĞ �ŶƐǀĂƌůŝŐ ^ƚĂƌƚĚĂƚŽ ^ůƵƚƚĚĂƚŽ ^ƚĂƚƵƐ

^ĂŵŵĞŶĚƌĂŐ�;&ŽƌŽƌĚͿ͕�dĞƌŵŝŶŽůŽŐŝ�ŽŐ�Ăůƚ�ƵŶĚĞƌ�
/ŶŶůĞĚŶŝŶŐ DŝƚĐŚ ϮϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ Ϯϲ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ

<ƵƌƐ�ŽŐ�/ŶƚĞƌǀũƵĞƌ͕�^ĐƌƵŵͬ�ƌďĞŝĚƐŵĞƚŽĚŝŬŬ͕�
ĂŬƚŝǀŝƚĞƚƐĚŝĂŐƌĂŵ͕�ƵƐĞ�ĐĂƐĞ�ŽŐ�ƵƚǀŝŬůŝŶŐƐĨĂƐĞƌ� ^ŝůũĞ ϮϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ Ϯϲ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ

�ůůĞ

�ĞƐŝŐŶ�;ĨĂƌŐĞƌ͕�ĨŽƌƐŝŬƚŝŐŚĞƚ�ŵĞĚ�ďƌƵŬ�Ăǀ�ƌƆĚƚͬŐƌƆŶƚͿ͕�
/ŬŽŶďƌƵŬ͕�ƐƚƆƌƌĞůƐĞƌ͕�DD/͘�EĂǀŝŐĂƐũŽŶƐŵĞŶǇĞŶ�;ƐǁŝƉĞ�
ƵƉͿ�ZǇĚĚĞ�ŽƉƉ�^ƉƌŝŶƚƐ͘�KƉƉĚĂƚĞƌĞ�ŝŶŶŚŽůĚƐĨŽƌƚĞŐŶĞůƐĞ

,ĞŶƌŝŬ ϮϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ Ϯϲ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ

0LWFK

^ĞŶĚĞ�dŽƌƵŶŶ�,ŽǀĞĚƌĂƉƉŽƌƚ ,ĞŶƌŝŬ Ϯϲ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ Ϯϲ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ
6LOMH

DƆƚĞ�ŵĞĚ�ǀĞŝůĞĚĞƌ�ĨƌĂ��ĂŶĞ�EKZ �ůůĞ ϭϱ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ ϭϱ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ ,ĞŶƌŝŬ

DƆƚĞ�ŵĞĚ�ǀĞŝůĞĚĞƌ�ĨƌĂ�KƐůŽDĞƚ �ůůĞ ϭϱ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ ϭϱ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ
0LWFK��6LOMH

+HQULN

6LOMH

DŝƚĐŚ

0LWFK��6LOMH

+HQULN��0LWFK



^ƉƌŝŶƚ�ƵŬĞ�ϭϴͲϭϵ
��ĂĐŚĞůŽƌƉƌŽƐũĞŬƚ�ĨŽƌ��ĂŶĞ�EKZ�Ͳ�,,d

KƉƉŐĂǀĞ �ŶƐǀĂƌůŝŐ ^ƚĂƌƚĚĂƚŽ ^ůƵƚƚĚĂƚŽ ^ƚĂƚƵƐ

^ŬƌŝǀĞ�ƉƌŽƐĞƐƐƌĂƉƉŽƌƚ ^ŝůũĞ Ϯϵ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ ϭϬ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬ

&ŽƌƚƐĞƚƚĞ�ƐůƵƚƚƌĂƉƉŽƌƚƐŬƌŝǀŝŶŐ�ƚŝůŬŶǇƚƚĞƚ�ŬĂƉŝƚƚĞů�
Žŵ�ĚĞƐŝŐŶ�ŽŐ�ŝŶƚĞƌĂŬƐũŽŶ ,ĞŶƌŝŬ Ϯϵ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ ϭϬ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬ

&ŽƌƚƐĞƚƚĞ�ƉĊ�ŝŶŶůĞĚŶŝŶŐ�Ăǀ�ƐůƵƚƚƌĂƉƉŽƌƚ DŝƚĐŚ Ϯϵ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ ϭϬ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬ

^ĞŶĚĞ�dŽƌƵŶŶ�,ŽǀĞĚƌĂƉƉŽƌƚ ,ĞŶƌŝŬ ϬϮ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬ ϭϬ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬ �ůůĞ

<ŽŵŵƵŶŝŬĂƐũŽŶ ^ŝůũĞ Ϭϯ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬ ϭϬ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬ
0LWFK
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Vedlegg 6: Prototypeverktøy 

 

 Verktøy  

Figma Invision ProtoPie Proto.io Axure 

Best egnet til: -Alt-i-ett løsning 
-Samarbeid 
-Multifunksjonelle 
vinduer (kan ha 
scroll-vinduer og 
overlays inne i et 
prototype vindu) 

-Alt-i-ett løsning 
-Web design, 
prototyping, 
animasjon 
egenskaper, 
handoff 

-Alt-i-ett løsning 
-Programvare 
for Mac og 
Windows 
-Live demo på 
enheter, som 
snakker med 
database/Cloud 
for enkel testing 

-Animasjoner, og 
avanserte 
interaksjoner er 
mulig 
-Støtter alle 
platformer, fra 
SmartWatch til 
Desktop 
 

-Mac og 
Windows 
kompatibel 
-Avanserte 
designmulighete
r 
-Godt 
brukergrensesni
tt 
 

Interaksjon: -Enkelt å koble 
interaksjonen i 
systemet. 
-Fungerer for 
design av Web, 
mobil og tablet 
-Kan dele 
prototyper over 
nett 

 -Enkelt å 
designe for ulike 
plattformer 

 -Enkelt å 
designe for ulike 
plattformer 

Bibliotek -iOS 
-Android 
-Windows 

-Støtter ikke 
importering fra 
Adobe XD direkte 

-Støtter 
importering fra 
Adobe XD, 
Figma og 
Sketch. 

-Støtter 
Photoshop og 
Sketch 
-HTML og CSS 
støtte 
-Stort bibliotek 
med funksjoner 
fra IOS, Android 
m.m. 
 

-Støtter 
importering fra 
Adobe XD og 
Sketch. 
-HTML og CSS 
støtte 
-Støtter 
animasjoner, 
SVg og 
Photoshop 
import 

Pris/måned: $12 $25 $11 /$42 team $24-$29 $29 

Studentrabatt  Gratis   50% (mulighet 
for spesiell 
avtale) 

60% (free ved 
forespørsel) 

Samarbeid: -Live oppdatering -Kommentering - -Team kan teste -Samarbeide -Enkelt 
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-Godt egnet for 
design i team 
-Brukertest med 
kommentarer 
 

CSS developer 
handoff  

protype online 
-Ingen 
samarbeidsmuli
gheter i 
designfasen 
-
Versjonshistorie 
-Kommentering 
av prototype 

med ferdig 
produkt 
-Mulighet for å 
kommentere på 
prototypen 
-Eget program 
for testing 
inkludert 
oppgaver for 
testerne 
 

samarbeide 
med andre 
designere samt 
testere 
-Live 
oppdateringer 
ved endringer 

Hurtighet: -Hyppige endringer 
-Raskt samarbeid  

Enkelt 
brukergrensesnit
t gir rask 
bekjentskap og 
utvikling 

-Enkelt 
brukergrensesni
tt i designfasen 
-App for testing 
av prototype 

-Noe krevende å 
sette seg inn i 
programvare 

Enkelt 
brukergrensesni
tt gir rask 
bekjentskap og 
utvikling 
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Vedlegg 7: Intervjurunder med HSV 
 
Spørsmål:  
 

1. Kan du forklare litt om dagens situasjon og hva som er en typisk arbeidsdag for deg? 
 

2. Er det noe som fungerer bra i dag som du mener bør forbli uendret?  
 

3. Er det noe spesifikt som burde være annerledes/bedre? 
 

4. Hva er dine tanker om at arbeidshverdagen blir digitalisert?  
 

5. Har du noen innspill til en håndholdt terminal?  
- Utseendemessig/design 
- Funksjonalitet 
 

6. Er det noen oppgaver togleder utfører den dag i dag som du tror du kunne fått fullt 
ansvar for?  

 

 
Intervjuobjekt 1: HSV 

 
 

Spørsmål: Svar og notater 

1. Kommunikasjon med togleder er en essensiell del av arbeidsdagen.  
Frigjøring av nøkkel i nøkkelskap. Forhåndsdefinert i arbeidsordre som blir generert fra 
banedata (database) 
Arbeidsordre = drift og vedlikehold (Bane NOR). Skriver rapport etter arbeidsordre er fullført. 
 

1. Mobilt banedata (app) - Arbeidsordre/feilretting 
2. Nett Publicator - All relevant informasjon om endring i rutiner, eksempel infrastruktur 

og regelverket  
3. GSM-R: Ringing til togleder (10-20 ganger hver vakt) 
4. BEST - bestille ruteordre; anmodning om disponering til arbeid, da blir den tilknyttet en 

HSV.  
5. Kan være flere lag på arbeidsområder, HSV og flere LSV 
6. FIDO - tilsendt av BEST.  Leser disponeringer eksempel Midlertidig infrastrukturendring. 

 

2. Sikkerheten må forbli slik som den er i dag og det samme med skjematisk tegning av 
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nøkkelskap. 
På østre linje er fargekoder tatt ut i fra hvordan togleder ser det og ikke HSV. Det vil si rødt 
betyr sikret område og grønt betyr normal drift.  
 

3. Sporvekslere: må ringe til Togleder for utførelse i dag.  
Nettbrett kan bli litt stor; bør ha plass til en lomme.  
Kvittere ut, må være mulig å se at ansatte har gått for dagen, med en online/offline status. 
Opprettelse av lag; HSV kan logge hvem som er på sporet. 
VIKTIG: HSV endret mening angående negativitet rundt nettbrettet han uttrykte på starten. 
 

4. Sporveksel bør knyttes til rettigheter, slik at kun en HSV kan endre vekslere. 
Bra fordi før sendte man fax fram og tilbake for å kvittere ordre. Arbeiderne ute på sporet gikk 
med sekker fylt med masse bøker.  
 

5. På starten av intervjuet: Usikker på størrelsen på en ipad, mulig en ipad mini kan være et 
kompromiss. 
På slutten av intervjuet: Endret mening og syntes da at iPad blir det beste i forhold til 
brukervennlighet. 
Ønsker mulighet å se flere “faner” samtidig,  færre innlogginger og PIN-inntasting.  
 
Diskusjonen om satellitt vs google maps view kom til konklusjon om å muligjøre 
implementering av begge deler inn i kartvisning hvor den ønskede visningen velges via 
filtrering.  Dersom dette ikke lar seg gjøre så velges en av delene, men viktig at viewet er 
tydelig og viktige detaljer på arbeidsområde er inkludert. 
 

6. TMS via HHT og HSV kan ta over sporveksel for togleder 
Ekstra: Vi kom med forslag om mulig innføring av et kort og konsist start-up kurs ved første 
utlevering av HHT. Dette var tatt i mot svært positivt da han er instruktør og vet hva som skal til 
for å få innført og gjennomført dette.  
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Intervjuobjekt 2: HSV (instruktør og ansatt i spordrift) 
 

Spørsmål: Svar og notater 

1. Kronologisk rekkefølge av HSV sin arbeidsdag: 
1. Nett Publicator 
2. FIDO - kunngjøring 
3. Reiser ut 
4. Kontakter togleder - spør om disponering 
5. Jobber på jernbanen 
6. Gir tilbake disponering til togleder 
7. Logg - skriver ut når de lokale sikkerhetsvaktene har logget ut/inn.  

 
Nettbrett brukes i dag, til FIDO. 
GSM-R samtaler blir tatt opp, ikke skrevet manuelt. Samtaler blir loggført(opptak) via GSM-
R systemet 
Manuel kontaktmagneter / signalene blir sperret. 
 

2. Disponering av arbeidsområde fungerer bra i dag.  
Rødt/grønt bør forbli likt ved sikring. 
Bombardier Transportation - laget pilot løsningen på Østre linje.  
 

3. Serverstatus symboler bør endres da folk ikke forstår hva det betyr. 
Gjør om til et kryss i stedet for hake, da motsatt ikke gir mening. 
Eksempel fra HHT på østre linje: 
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Er standardpassord når man logger inn for første gang, derfor ønskelig med “bytte 
passord” funksjon. 
 

4. Fysiske påkjenninger gjennom arbeidsdag. HSV har alltid med pad, og vil at det kan brukes 
uavhengig av hardware og operativsystem.  
OBS! Befinner seg i tunneller til tider: pass på wifi/dekning/GPS (urelevant for vår oppgave) 
 

5. Brukervennlighet er viktigere enn størrelse. Ipad er stor. Telefon er lettere å bruke, fordi 
de bærer utstyr som skal brukes. Tekst fremfor ikoner, viktig med entydig.  
Chat bør være tildelt arbeidsområde.  
Viktig at GPS finner HSV sin absolutt posisjon til enhver tid og at HSV ser togspor. Kartet 
bør vise mulige referanser i nærheten som er lett gjenkjennelig dersom bruker er ukjent i 
området og ikke vet hvor han/hun befinner seg. 
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Har togleder tid til å ta i bruk chatten? Vi tar i betraktning at chatten må framstå som 
avlastning og ikke tid oppslukende for togleder.  
Det er utrolig nyttig for alle brukere av HHT at vi legger til en funksjon som viser status på 
personer i aktive chatterom og i adresseboken  som tilgjengelig/straks tilbake/utilgjengelig. 
Her er det mange mulige alternativ som kan legges til. I tillegg kom vi fram til at der er 
særdeles viktig at chat også kan grupperes for enkelt vise påloggede personer innenfor 
ulike arbeidsområder. Kan eventuelt gjøres med en nedtrekksliste eller 
filtreringsfunksjoner 
 
Hovedmenyen bør ikke være fremme hele tiden, da dette kan virke forstyrrende. Positiv til 
både vertikal og horisontal menylinje. 
 

6. Si at andre enn HSV også bør kunne styre sporveksel, men  pass på  
overstyring (bør ikke gjøres).  
 
Ekstra: Viktigste gjort under og etter intervju med Vegar: flytte bekreftelse og signatur av 
ferdigstilt arbeidsoppgave fra chat til arbeidsordre (“FIDO”). 
 

 
 



Gruppe 40 Bachelorprosjekt 
Samarbeidskontrakt mellom: 

Silje Viko, Henrik Holdhus Andresen & Mitch Rijke 
Tidsperiode: 01.01.2020-15.06.2020 

Vi diskuterte: Vi ble enige om at: 

1. Samarbeid: Hva må til for at
prosjektgruppen skal fungere godt?

- God kommunikasjon via Messenger
- Jobbe på Bane NOR sine kontorer på
posthuset
- Tilegne seg kunnskap om ERTMS / TMS
prosjektet.
- God arbeidsfordeling

2. Arbeidsmengde: Hvor mange timer
arbeidsinnsats hver uke utenom undervisning
skal legges ned? Hvor ofte/ når skal vi holde
møter?

Møtes i utgangspunktet som en vanlig 
jobb, hverdager 9-16/17. (35t+/uken) 
Unntak: 
-Forelesning/eksamen
-Jobb
-Personlige kriser (sykdom, ulykker,
dødsfall)

Gruppen kan bli enig om annen 
«arbeidsplass» (blir mer aktuelt mot slutten av 
bachelorprosjektet) 

3. Møter: Hvilke møteregler skal gjelde? -Møte m/veileder på OsloMet.
(Torunn Gjester) hver mandag kl.10.30.
-Møteplan m/veileder Bane NOR. Møtene
legges i en felles kalender.
Samtlige skal være med på møter. Unntak
(ref. punkt 2) meldes inn i god tid.

4. Tidsfrister: Hvordan holde tidsfristene? Vi setter opp interne tidsfrister gjennom 
en milepælplan og fremdriftsoversikt. Blir 
ikke disse fristene overholdt skal det 
loggføres med en begrunnelse og løsning. 

5. Informasjonsflyt: Hvordan skal vi dele
informasjon/ dokumenter?

Dokumenter legges ut tilgjengelig for alle 
via skytjenester. Til dette benyttes Google 
Drive, og ved behov GitHub. 

Til kommunikasjon brukes: 
-Facebook Messenger (gruppen)
-Epost (veileder OsloMet)
-Microsoft Teams (Bane NOR)

Vedlegg 8: Samarbeidskontrakt
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6. Fordeling av arbeidsoppgaver: Hvem skal 
gjøre hva? 

Fordeling av ansvarsområder defineres i et 
eget dokument. Alle skal bidra like mye, 
men vi tildeler arbeidsoppgaver basert på 
kompetanse og tilgjengelig programvare. 
Arbeidsoppgaver som ikke blir fullført i 
henhold til fremdriftsplan og/eller avtale 
medfører kontraktbrudd.  

7. Ferie Det skal ikke tas ut ferie utover det som 
allerede er planlagt. Dette gjelder for 
perioden tom. Innlevering 25.05.20 og 
påfølgende presentasjon (uke 24) 

8. Kontraktbrudd. 

 

Ved 2 eller flere kontraktbrudd kan de 
andre gruppemedlemmer utestenge 
vedkommende fra prosjektet.  

 
 
 
 
 
Signaturer 
 
Ved å signere denne kontrakten bekrefter jeg å ha lest og forstått punkt 1-8 i dette 
dokumentet, og godtar herved alle betingelser:  
 
 
Sted: Bane NOR, Posthuset       Dato: 23.01.2020 
 
 
 
 
Mitch Rijke 
 
 
 
 
Henrik Holdhus Andresen 
 
 
 
 
Silje Viko 
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