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Övervakningssystemet för signalsäkerhetsanläggningar i Göteborgs spårvägsnät är nu inne på 
sitt 15:e år av oavbruten drift. Systemet används dygnet runt av trafikledarna på TLI, Göteborgs 
Trafiklednings- och informationsenhet, för att fjärrstyra och övervaka växlar och signaler. Nu 
uppgraderas hårdvaran för att säkra tillgången på reservdelar. Men själva systemlösningen och 
mjukvaran som en gång togs fram av Infracontrol arbetar vidare, säkert i 15 år till...

- Systemet har fungerat utan problem i alla år och varit till stor nytta för trafikledarna, säger Alberto Pina 

på Göteborgs Stad Trafikkontoret. Nu gör vi en uppgradering av hårdvaran i styrsystemen för att säkra 

tillgången av reservdelar och underlätta drift- och underhållsarbetet. På det sättet säkrar vi fortsatt drift av 

detta viktiga stödsystem för lång tid framåt. 
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Styr- och övervakningssystem i lång och trogen tjänst

I Göteborg finns ett antal s.k. signalsäkerhetsanläggningar. Det är spåranläggningar med växlar och 
signaler med höga krav på säkerhet, där trafiken regleras med signaler. Redan 1996 utvecklade 
Infracontrol systemet för styrning och övervakning av denna typ av kritiska anläggningar på 
uppdrag av Trafikkontoret i Göteborg. Systemet har sedan dess använts dygnet runt av TLI, 
Göteborgs Trafiklednings- och informationsenhet, för fjärrstyrning och övervakning av signaler, 
växlar, växelvärme och andra kringliggande funktioner. 

Nu är systemet inne på sitt 15:e år av trogen tjänst och det är dags att säkra framtida drift. Alberto 
Pina på Göteborgs Stad Trafikkontoret, har tagit initiativ till uppgraderingen och ser fram emot 
fortsatt säker drift.

En av de viktigaste funktionerna är att i tid upptäcka risker för störningar och att ge trafikledarna 
ett tillförlitligt beslutsstöd. All information presenteras därför i tydliga och lättanvända grafiska 
användargränssnitt. 
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användargränssnitt. 

Smart loggningsfunktion

Systemet innehåller en smart funktion som loggar alla signalförändringar i anläggningarna med 
mycket hög upplösning. Den loggade informationen presenteras i form av diagram eller med en 
uppspelningsfunktion och är ett bra stöd vid utredningar efter trafikstörningar.

- Med Infracontrols loggningsfunktion får vi full kontroll över alla händelseförlopp i 

anläggningarna, säger Alberto Pina. Han fortsätter: - Den enkla och lättanvända funktionen för 

uppspelning av loggad information gör det lättare att analysera händelseförlopp i samband med 

utredning av rapporterade incidenter. 

Styrsystemen i anläggningarna utgörs av PLC-system som övervakas med s.k. SCADA-system. 
Samtidigt som man uppgraderar hårdvaran för PLC-systemen och konverterar mjukvaran passar 
man även på att modernisera så att den senaste versionen utvecklingsverktyget för mjukvaran 
används.

- Anläggningarna får samma typ av komponenter vad gäller CPU, in- och utgångskort och 
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- Anläggningarna får samma typ av komponenter vad gäller CPU, in- och utgångskort och 
kommunikationskort, berättar Björn Johansson som är projektledare. Det innebär att man inte 
behöver ha så många olika hårdvarukomponenter i lager. Den nya hanteringen av mjukvara gör att 
man förenklar arbetet för service- och underhåll.

Signalsäkerhetsanläggningen i Hammarkullen-Hjällbo var den första att uppgraderas och näst i tur 
står anläggningarna i Frölunda och Änggården som säkras för en lång framtida drift under hösten.

Kort om Infracontrol

Infracontrol startades 1993 som en oberoende systemintegratör, specialiserad inom IT för 
infrastruktur. Tillsammans med våra kunder har vi sedan dess skapat en mer och mer Intelligent 
Infrastruktur ™ som förenklar vardagen för oss alla. Våra kunder är främst offentliga beställare 
inom stat och kommun. Företaget omsätter idag ca 50 MSEK/år, sysselsätter 25 personer och har 
kontor i Göteborg, Stockholm och Oslo. ©
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