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Hur kan SL förbättra
seryicen till sina kunder

-

resenärerna?

Hur förbättrar vi
arbetsmiljön för våra anställda?

1

Hur utnyttjar vi
våra resurser på bästa sätt?

Det är frågor som SL ständigt håller aktuella i en strävan att
alltid försöka bli bättre.

Med hjälp av vårt nya dators§rda busstrafikledningssystem
räknar vi med att förbättra busstrafiken i StockBTL
holms innerstad. BTL har uwecklats med ekonomiskt stöd
av styrelsen för teknisk utueckling (STU).

-

-

Vi provar systemet i början med 60 bussar på fem innerstadslinjer.
Våra resenärer skall genom BTL få en ännu mera regelbunden

trafik. Ofrånkomliga störningar i trafiken märks mindre.
Trafikledarna tär bättre och lättare tillgänglig information om
hur trafiken flyter och hur bussarna utnyttjas. Störningar
upptäcks tidigare och kan åtgärdas snabbare.
För bussförarna minskar påfrestningarna genom att trafiken

blir mera regelbunden och genom att resandet fördelar sig
jämnare mellan bussarna. Det inbyggda överfallslarmet i
BTl-systemet ger en ökad trygghet för förarna.
BTL ger oss också en väsentlig bättre statistik som underlag
för att anpassa trafikutbudet till efterfrågan.

lngemar Bäckström
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Svstemet består av
o Central för trafikledning med datorstyrd
presentations- och manöverutrustning
o Badrokommunikationsnät med samtalsoch datakanaler
o Utrustning för automatisk positionsa

o
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Dessutom finns i bussen

o

Manöverapparat med kommunikationspanel samt överfallsla rm

Wenner-Gren Center
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En av fördelarna med systemet är att ett omfattande informationsflöde erhålles utan att
förarna nämnvärt belasras.
Kommunikation mellan bussarna och
central sker på två satr:

Via radiodatakanaler

Buss
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dator
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besked om antalpassagerare
O automatiskt
O automatiskt besked om position

.

o information från förare via en kommunikationspanel

o överfallslarm
Dator
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Outa

o information till föraren via kommunikationspanelen

Trafikledningscentralen för yttrafik

Via talradiokanal

O muntlig kommunikation mellan trafikledare och förare.
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Systemfunktion
Kommu nikationen mellan traf ikledningscentral och bussar
är omfattande. Tackvare datorn får trafikledaren trots den

stora informationsmängden en total överblick över trafiksituationen i varje ögonblick, Han får direkt uppgift om
störningar i trafiken och kan vidta lämpliga åtgärder.
lnformation från systemet tillvaratas automatiskt av
datorn för statistiska berä knin gar.
Detta ger de bästa förutsättningar för ett optimalt utnyttjande av SL:s resurser.

Längs busslinjen finns ett antal positionsgivare utplacerade. Deras läge är känt av datorn.
När bussen passerar en positionsgivare får datorn
besked om detta. Mellan två positionsgivare lämnar
en vägmätare i bussen besked om positionen.

Vid bussens dörrar finr:s de enheter som räknar avoch påstigande passagerare.
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Trafikledarna arbetar med en dataterminal som består
av bildskärm och tangentbord, På bildskarmen presenterar datorn information om traf iksituationen. Med
tangentbordet ger trafikledarna datorn direktiv.
Dessutom har trafikledaren tillgång till mikrofon och
högtalare för muntlig kommunikation med bussförarna.

I bussen finns en manöverapparat för förarens kom-

munikatiorr med datorn, en rnikrofon med högtalare
för samtal rned trafikleda!.en samt överfallslarm,

Presentation
I datorn finns inlagda vissa grunddata såsom tidtabeller,
linjestrukturer m m.
Grunddata och inkommande information bygger upp
bilder som på olika sätt visar den aktuella trafiksituationen,
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Bilden ovan visar den aktuella situationen
längs linje 41. På den övre linjen rör sig
bussarna från höger tillvänster och wärt om
på den undre linjen.
visar vissa hållplatsers läge på linjen.
Texten anger

namnet.

Busslinjen är uppbyggd av streck. Varje
streck är 100 m,
visar placeringen av positionsgivarna på
linjen.
Siffrorna (t ex 6) ovanför övre linjen och
(t ex 3) under undre linjen anger reso buss
turnummer samt bussens position efter
linjen,
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Siffrorna itabellen - tex 6 2 +1
6 anger turnumrner
anger belastningskod i stigande skala
(1

+

1

-4)

anger tidsläge i förhållande till tidtabellen
(dvs bussen ligger en minut före tidtabellstiden)
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Almex

Storno

har levererat

har levererat

a foroonslokaliseringssystem

a basradiosystemet
o mobila radiostationer

ar urrJS:n:ng för passagerarräkning
AB Alrnex är en av världens ledande tillverkare av maskiner och
sysier för avgiftsupptagning, frän biljettmaskiner till elektroniska
makulerare och biljettautomater.
Airnex nörsta kundgrupp är kollektivtrafiKöretag, vilket kommit
att ied.a tllt utvecklingen av de enheter som nu bl a ingår i
BTL-sr s:emet.
T- +5 a.oetar Almex på export och är representerat izl0-talet
a-oe- jrer hela världen. lnklusive dotteöolag iSverige, England
acn Våstt1skland har Almex närmare 300 anstiillda. Almex ingår

't

- cenrivegruppen.

med dataenhet och manöverpanel

Svenska Stomo AB är dotterbolag till Storno A/S i Köpenhamn
gc! i1går i en dansk konc€m, Det Store Nordiske Telegrafselskab
A/S. Sedan i januari 1976 har ockeå General Electric inträtt ssm
hå fften delä gare i Storno. Förutom i Sverige finns dotterbolag i
Tyskhnd, England och Frankrike. Koncernen som bedriver uweckling, produktion och försåljning av "landmobil radiokommunikation" är inom sitt ofilråde störst i Europa. Storno har
en omfanande försäljnings- och serviceorganisation på de större
onerna inom riket. I Gävle finns en produktionsenhet, som tillverkar och anpassar produkter för den svenska marknaden.
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Stansaab
är totalansvarigt för BTl-systemet och har svarat för

r systemupplåggnlng
:i dataprögram'l
ö dator med tillhörande

kringutrustning

Starisaab Elektronik AB, som har huvudkontor iJärfälla, ä, ett//
dataföretag med speciell inriktning på informationsbehandlirgjssystem av realtidstyp. Företcget utuecklar, tillveftar och mfrknadsf öi interaktiva datasystem h u vudsakl igen inorr oustäena
flygtrafikledning, trafiköverva*ning och str*idsladiii.ttå.f$ såväl
flyg- som sjökrigföring samt simulatorer för dessa oniråden,

Andra verksamhetsområden äir,,ktiniska informationssystem ocrl
dataterm inalsystem.
Stansaab är till hälften ägt av stqtbn iienorn Sveriges lnvesteringsbank AB och till hätftsn av'§aab:Scania AB. Företaget har
drygt 1300 anställda.
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