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Svar på skrivelse (V) om digitala busshållplatsskyltar
som inte fungerar
Ärendebeskrivning
I en skrivelse om digitala busshållplatsskyltar som inte fungerar daterat den 13 maj
2014 ställer Vänsterpartiet följande frågor, som besvaras nedan:
1. Är det i överensstämmelse med avtalet om digitala busskyltar att dessa
inte tillhandahåller korrekt information?
2. Utgår det viten för en digital skylt som inte fungerar och när i så fall
utgår detta vite?
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 11 september 2014.
Skrivelse från (V) om digitala busshållplatser som inte fungerar.

Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens svar
Bakgrund
I SL-trafiken finns idag ca 2 000 dynamiska skyltar för busstrafiken fördelade
på enskilda busshållplatser och terminalanläggningar. Antalet skyltar på
enskilda busshållplatser är ca 1 800 st. Den vanligaste förekommande
skylttypen på enskilda hållplatser upphandlades för ca tre år sedan och tekniken
valdes i samråd med bland annat handikapporganisationer för att optimera
läsbarhet och tillgänglighet.
Skyltarna matas med data från centrala system och olika tekniker används för
att kommunicera med de enskilda skyltarna. De flesta busshållplatserna
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kommunicerar via radiolänk eller 3G. På terminaler är skyltarna dock oftast
anslutna via kabel. De flesta skyltarna på enskilda hållplatser är dessutom
batteridrivna och kräver alltså ingen yttre strömförsörjning.
Se bilaga 1, När kommer bussen – Jörgen Städje granskar SL:s teknik i en
artikel i Techword, för en detaljerad beskrivning av de tekniska lösningarna.
Flera leverantörer är inblandade i driften av de dynamiska skyltarna:
-

Tidtabeller
Realtid
StörningsInformation
Trafikledaråtgärder

Trafikentreprenörer

Centrala

Skyltstyrnings-

databaser

system

Systemleverantör
för Trafikdatabas

Systemleverantör
för skyltsystemet

Skyltar

- Skyltleverantör
- 3G-operatör
- Underhållsleverantör

Dessutom finns funktioner för konfigurering och felanmälan.
Det kan finnas många orsaker till att en skylt inte visar den förväntade
informationen, bl.a. avbrott i kommunikationen eller tekniska fel på skylten.
Under det senaste året har vi registrerat 1 169 fel kopplat till busshållplatsskyltar. Ca 40 % av dessa var relaterade till kommunikationsproblem.
Statistiken visar på en tydligt nedåtgående trend i antal fel under år 2014 och
trafikförvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla underhåll och service
på de tekniska systemen. Statistik och uppföljning görs regelbundet och
avrapporteras i förvaltningsorganisationen.
Fråga 1:
Är det i överensstämmelse med avtalet om digitala busskyltar att
dessa inte tillhandahåller korrekt information?
I avtalet för respektive leverantör finns inget utrymme för att skyltarna skall
visa fel information. Eftersom systemkedjan är lång och komplicerad finns dock
svaga punkter som kan göra att visning på enskilda skyltar blir fel och att felet ej
upptäcks inom rimlig tid. Teknisk övervakning sker kontinuerligt för att
detektera fel, dock täcks inte alla typer av fel in genom denna åtgärd. I
preventivt syfte genomförs besiktning 2 gånger per år för att även täcka in
sådana fel som inte kan detekteras automatiskt.
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Fråga 2:
Utgår det viten för en digital skylt som inte fungerar och när i så fall
utgår detta vite?
Viten kan enligt avtal utgå för SL:s underhållsleverantör som skall laga en trasig
skylt (krossad, klottrad, ”fryst”). Detta uppgår till 1 000 :-/30 min period vid
försenad inställelsetid och 1 000:-/30 min period vid försenad åtgärdstid.
Uppföljning visar att dessa åtgärder sker inom avtalad tid. Denna leverantör kan
tyvärr inte påverka eller rätta till övriga problem, såsom felaktiga data och
kommunikationsproblem. Sådana fel eskaleras då till annan leverantör där man
misstänker att felet kan ligga.
Viten förekommer inte i avtalen med de övriga leverantörerna. I dessa avtal
finns tydliga servicenivåer alternativt garantiåtaganden. Regelbundna
avstämningsmöten hålls med respektive leverantör, då bl.a. olika typer av
driftsstörningar följs upp och åtgärder planeras.

Anders Lindström
Förvaltningschef
Sara Catoni
Trafikdirektör

Bilaga 1
När kommer bussen – Städje granskar SL:s teknik
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Bilaga 1

Detta är en utskrift från TechWorld
Artikelns webbadress: http://techworld.idg.se/2.2524/1.528860/nar-kommerbussen--stadje-granskar-sl-s-teknik

2013-10-20 09:02- TechWorld:

När kommer bussen?- Städje
granskar SL:s teknik
Av Jörgen Städje
REPORTAGE De dyker upp i allt flera städer, skyltarna på busshållplatsen
som berättar hur många minuter det tar innan bussen kommer. Skyltarna
hos Storstockholms Lokaltrafik förvånar genom att de inte är anslutna
någonstans, inte till kraft, inte till något alls. Hur går det till?

Över 1 800 sådana här skyltar sitter ute på SL:s linjenät.
De flesta busshållsplatser i SL:s trafikområde i Stockholm med omnejd försågs
2011 med elektroniska skyltar av olika modeller, som berättar om hur många
minuter de olika bussarna avses komma till just den hållplatsen. Bussarna
rapporterar sin position och annan information till ett centralt system, som sedan
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räknar ut när bussen borde vara framme om inget oförutsett händer. Den
informationen sänds därefter tillbaka ut på stan på ett flertal sätt.

Visar tre närmsta bussarna
Skyltarna har tre rader och visar således de tre närmaste bussarna. Ibland kan en
viss rad dessutom visa längre trafikmeddelanden, till exempel om förseningar
eller pågående arbeten.

Skyltsystemet är helt beroende av positionsdata från bussarna. Data överförs till
trafikledningen via tetraradio, som även används för talkommunikation (visas
inte på bilden). Prognosprogramvaran lämnar sina prognoser för varje
busslinje till trafikledningssystemet Pubtrans,
som bland annat matchar mot tidtabeller och skapar larm. Pubtrans levererar
data, till exempel ankomsttider och trafikmeddelanden, vidare till servern för
skyltsystemet (”Display and P A System” på bilden) som har kontakt med tre
olika nätverk: SL:s eget ip-nät, en telefonioperatörs 3g-nät och Teracoms darctjänst. Pubtrans matar också ut information till tjänsten Reseplanerare på sl.se.
Det finns två skyltmodeller. Den vanligaste har lcd-display, medan en lite
ovanligare nyttjar gula lysdioder. Lcd-varianten sitter på ställen där man inte
kunnat dra fram 230 volt, medan lysdiodsvarianten kräver yttre
strömförsörjning. Det visade sig bli ganska dyrt att dra fram elnät, så den
övervägande mängden skyltar är av lcd-typen, trots att batteribytena kostar en
del.
Skyltarna har också en inbyggd text-till-tal-funktion avsedd för synskadade, som
läser upp texten på skylten genom en högtalare när man trycker på en knapp i
busskuren. Varken knappen eller lcd-skylten själv har några som helst yttre
anslutningar.
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Inne på SL:s anläggningar, som här i tunnelbanan, är alla skyltsystem
ethernetanslutna till SL:s ip-nät.

Tog helhetsgrepp
Johan Carlsson, SL:s förvaltare av skyltsystemen, kan förklara mysteriet:
– Vi tog ett helhetsgrepp på informationen för vi ville få ut bättre och mera
likformig information till trafikanterna. Det gamla systemet var klart för skroten
och vi bestämde oss för att bygga nytt, nätverksanslutet. De äldre systemen var
oftast fristående, helt utan realtidskoppling, som bara visade tidtabellen mot en
klocka, med undantag för stomlinjerna i innerstan som fick realtidsskyltar på
hållplatserna 1998. Så fick SL en slant av trängselskatten 2007 och beslutade att
sätta upp elektroniska skyltar från Norrtälje till Nynäshamn. Det är för
närvarande 1 800 skyltar, men det ökar, säger Johan Carlsson.
Hur kan bussen veta var den befinner sig?
– Bussen använder sig av vägmätning och gps för att hålla reda på sin position.
När dörrarna öppnas vid hållplats korrigeras positionen med gps om det behövs.
Positionen rapporteras in till det centrala systemet via tetraradion. Positionen
används också för att styra informationen i bussen, till exempel för när utrop av
nästa hållplats ska göras, säger Johan Carlsson.
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Större skyltar på bussterminalerna som nyttjar lysdioder och därför kräver 230
volt, är ip-anslutna.

Ledningen ser allt
Trafikledningen kan hela tiden se var bussarna är, och får färgkodade rapporter
om hur bussarna ligger till i förhållande till tidtabellen.
Bussföraren får också en indikation på hur han ligger till i tidtabellen och får
automatiska order om att köra fortare eller långsammare.

Darc sänds som en underbärvåg på 76 kilohertz på fm-sändarna och ger idealt
16 kilobit per sekund. Bild: Axentia
Om trafikledarna till exempel vill lägga om en rutt eller utesluta hållplatser eller
om en trafikstörning uppstår kan man lägga in det i systemet, vilket resulterar i
automatiska meddelanden till alla bussar som trafikerar den berörda sträckan.
Driftdata knådas dessutom om och ligger till grund för resultaten i tjänsten
Reseplanerare på SL:s webbplats.
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Servern gör prognosen
Trafikledarna använder ett system kallat avl, automatic vehicle location, som har
ett antal bakgrundsfunktioner som innehåller kartor, tidtabeller, historik för
uppföljning och ett flertal presentationsgränssnitt.
Den centrala servern räknar ut en prognos för när bussen förväntas nå olika
hållplatser. Prognosen går vidare till en annan server med systemet Pubtrans som
tillverkas av svenska Hogia i Stenungsund. Det är den centrala
integrationsplattformen för hela lösningen. Där i finns databasen med tidtabeller
och trafikdata, samt olika störningshanteringsverktyg.

Alla system som inte har med fordonsdriften att göra i en buss styrs av en
industri-pc av typen Init Copilot PC, med Windows XP Embedded.
– Om inget annat sägs går prognosen vidare in i skyltstyrningssystemet och
skickas ut till skyltarna. Vissa skyltar är direkt ethernetanslutna via SL:s eget ipnät – det gäller alla större lysdiodskyltarna vid alla större anläggningar, som
bussterminaler och järnvägsstationer, som ändå behöver 230 volt för sin drift,
berättar Johan Carlsson.

Saknar kraftmatning
Det sitter som sagt lysdiodskyltar ute på stan också, på sådana ställen där det var
ekonomiskt lönsamt att dra ut kontinuerlig kraftmatning. De får data via 3gnätet. Men den absoluta majoriteten av skyltar sitter på ställen där det inte finns
kraftmatning.
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Info-knappen skickar sitt kommando till skylten via radio. Den har ett batteri
som ska räcka i tio år.
Dessa lcd-skyltar tillverkas av Linköpingsföretaget Axentia, som i sitt datablad
påpekar att skyltarna inte innehåller några komponenter som är stöldbegärliga.
Därför har man inte sett någon vandalism att tala om.
– Lcd-skyltarna går på batteri och får data via darc-radio, säger Johan Carlsson.

Ligger på 76 kilohertz
Darc, data radio channel, är ett radiobaserat system för envägs datatransport som
sänds som en 76 kilohertz underbärvåg på våra fm-sändare mellan 87,5–108
megahertz.

En av Stockholms heldatoriserade, rullande nätverk.
Fm-sändarna bär en hel massa information utöver själva radioprogrammet. Den
mest kända är förmodligen pilottonen på 19 kilohertz som styr tolkningen av
underbärvågen med stereoinformationen. Den agerar också synk för rds och
darc.
Darc ger 16 kilobit per sekund, vilket efter felkorrigering sjunker till en effektiv
kapacitet på 6,5–9,8 kilobit per sekund. Kanalen används av flera olika
intressenter och mottagaren vet vilken tjänst den ska lyssna på, dels med ett
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landskodsystem och med ett adressystem som gör att bara rätt mottagare får
avsett meddelande.

Garanterad täckning
9,8 kilobit per sekund låter inte så mycket, men med absolut garanterad täckning
av hela landet, robust felsäkring och en datakanal som är öppen kontinuerligt,
fungerar det bra för alla som vill ut med korta men tillförlitliga meddelanden för
till exempel skyltar, gps-mottagare, personsökare och handdatorer. Eftersom
infrastrukturen redan finns kan en utvidgning av täckningsområdet ske till
mycket låg kostnad. Varje skylt har en adress, som är hållplatsidentiteten. Man
sänder både skyltens text och eventuella trafikmeddelanden, och på nätterna
även programuppdateringar.

När en skylt flyttas eller byts ut ges den helt enkelt en ny hållplatsidentitet.
Meddelandena föregås av olika styrtecken så att skylten ska veta till exempel hur
meddelandet ska placeras, om det ska vara rulltext på nedersta raden eller om det
ska blinka.

Bara svenska system
Så vad finner vi hos SL? Idel svenska system. Skyltar, trafikledning,
fordonslokalisering och talsyntes.
Man kan naturligtvis ha åsikter om hur SL sköter det ena och det andra, men
man kan åtminstone säga att de har tagit till sig av kritiken från tidigare år och
skaffat ett skyltsystem som är kapabelt att få ut meddelandena till massorna.
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Kartapplikation

Kartbild ur trafikledningssystemet över Södermalm i Stockholm. Trafikledarna
har stenkoll på var bussarna befinner sig och hur de ligger till gentemot
tidtabellen. Gröna bussymboler betyder att bussen följer tidtabell, andra färger
visar olika avvikelser i tid.

Ett litet urval av information om en buss i rörelse som trafikledningens personal
kan få genom att klicka på en bussymbol i kartan. Det viktigaste är kanske
position, nästa hållplats och avvikelse i minuter.
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Inuti skylten

Skruvar man sönder en skylt finner man att den är ganska enkel. Det är två
helkapslade lcd-paneler och sex epoxiingjutna parallellkopplade batterimoduler.
I botten av lådan sitter två högtalare varav den ena dessutom innehåller
processordel och darc-radiomottagare.

Skyltarna har sex sådana här bamsiga li-jon-batterier på 3,5 volt, 105
amperetimmar. Batterierna räcker i 2–3 år.
Fakta
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Läs mer
SL Realtidsinformation: realtid.sl.se
Axentia: www.axentia.se
Axentia iBus IBD 3030 (pdf): tinytw.se/ibd3030
Acapela Group har utvecklat talsyntesen. Lek själv på tinytw.se/acapela
Allt om darc (pdf): tinytw.se/darc
Teracom kallar darc för Radiodata: tinytw.se/radiodata
Länstrafiken i Helsingfors var klara redan 1999, det skrev jag om redan i
”Utan en tråd i Helsingfors” i Nätverk & Kommunikation 15/1999
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Skrivelse om digitala busshållplatsskyltar som inte fungerar
En vanlig upplevelse för oss bussresenärer är att de digitala skyltarna är ur
funktion. Ibland står det att uppgradering pågår, ibland är informationen helt
oläsligt och ibland saknas uppgifter om busslinjer medan andra busslinjers
tider syns. På vissa platser i länet är skyltarna ur funktion och har varit så i
flera år. Att tillhandahålla ett system som inte fungerar är troligtvis mer
frustrerande för bussresenärerna än att inte ha något system alls.
Med anledning av detta vill Vänsterpartiet ha svar på vad avtalet med de
digitala skyltarna och skötseln av dessa innehåller samt vilka brister som
trafikförvaltningen konstaterat finns i detta avtal.

Med utgångspunkt från detta önskar Vänsterpartiet svar på följande frågor:
1. Är det i överensstämmelse med avtalet om digitala busskyltar att dessa
inte tillhandahåller korrekt information?
2.

Utgår det viten för en digital skylt som inte fungerar och när i så fall utgår
detta vite?

