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Förkortningar och begrepp 

ATC Automatic Train control, automatisk tågkontroll 

AFB Automatisk farthållare 

BIS Trafikverkets datasystem för baninformation 

DMI Driver Machine Interface, människa-maskingränssnitt 

E-broms, Elbroms omvandlar rörelseenergin till elenergi som kan återmatas 

ETCS European Train Control System, europeiskt tågskyddssystem 

ERTMS European Rail Traffic Management System, europeiskt tågledningssystem 

EBuLa Electronic working time table and speed restrictions, elektronisk tågtidtabell 

HB Huvudluftbehållare 

P-broms, pneumatisk broms, med tryckluft 

STM Special Transmission Module. Översätter mellan ERTMS/ETCS och befintligt signalsystem 

LZB tågskyddssystem (linjärt) som finns kontinuerligt längs banan, ungefär som ATC 

PZB tågskyddssystem (punktformat) som finns punktvis längs banan, enklare och mindre vanligt 

förekommande  
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Sammanfattning 

Framtagning av loktågsmodell för VTI:s tågsimulator 

av Anders Andersson (VTI), Mats Lidström (VTI), Björn Peters (VTI), Tomas Rosberg (VTI) och 

Birgitta Thorslund (VTI) 

 

Genom höjda hastigheter för godståg finns möjligheter till en högre prioritering av trafikslaget hos 

tågtrafikledningen, vilket i sig är en kapacitetsvinst och bör ge upphov till bättre flöden och högre 

kapacitet på det svenska järnvägsnätet (framför allt på stambanorna). Simulatorer är ett effektivt och 

säkert sätt att undersöka effekter av förändringar på både förarbeteende och kapacitet.  

Syftet med det här projektet var att skapa kapacitetshöjande möjligheter och åtgärder genom att ta 

fram en loktågssimulator och undersöka möjliga användningsområden för denna. Målet med projektet 

var att få fram en loktågssimulator, bestående av ett lok och ett antal vagnar, som kan användas i 

studier för att öka kapaciteten genom till exempel optimerad hastighet, och därmed förändrade 

bromsprofiler, för loktåg. Projektet har levererat kunskap i form av nya testmetoder, en loktågs-

simulator samt mjukvaruplattform för ytterligare testverksamhet.  

Projektet genomfördes i tre successiva etapper. I den första etappen genomfördes en förstudie med 

lokförare, operatörer och problemägare, som gav forskarna en förståelse för förarmiljön. Här samlades 

även in en del av det underlag som krävdes för utveckling av loktågsimulatorn. I den andra etappen 

utvecklades en simulator för loktåg (mjukvara och hårdvara). Etapp tre var en valideringsstudie 

tillsammans med lokförare.  

Ett förarbord av modellen Traxx köptes in från en tysk tillverkare. Fordonsmodellen utvecklades från 

en enstaka enhet, Reginamodell (motorvagnståg), till en kombination av flera enheter. Loktåget i 

simulatorn består av ett eller flera draglok samt ett antal vagnar med en total längd på maximalt 750 

meter. Som draglok används ett lok av modellen Traxx. För varje enhet, lok och vagn, krävs data över 

enheten: längd, vikt, last, broms-, rull- och luftmotstånd. För lok tillkommer dessutom information om 

ljud, drivning, broms (återmatande elbroms samt konventionell pneumatisk broms (P-broms)), hytt-

utrustning med mera. För närvarande finns bansträckningen mellan Falköping–Jönköping–Forserum 

färdigmodellerad och kommer användas för loktågskörning med ATC. Modellen är konfigurerbar 

utifrån ett lok (Traxx) och i nuläget fyra olika vagnar. Dessa kan kopplas samman i olika 

kombinationer.  

Några användningsområden som diskuterades redan vid projektstart var dels de som naturligt kan 

kopplas till följder av längre och tyngre tåg, dels de idéer som uppkom som följd av den utrustning 

som köptes in. Vid Trafikverkets vintermöte genomfördes en workshop där ytterligare användnings-

områden diskuterades. Några av dessa handlar om utbildning, energieffektiv körning eller projekt-

ering. Utbildning och vissa typer av studier går att göra med den nu existerande loktågsmodellen, 

medan andra kräver antingen validering av parametrar eller viss vidareutveckling av modellen.  

Projektet har levererat kunskap i form av nya testmetoder, denna forskningsrapport och en produkt i 

form av en loktågssimulator samt mjukvaruplattform för ytterligare testverksamhet. Projektet har även 

levererat en nationell resurs i form av simulatormjukvara. Mjukvaran har lagt grunden för en kostnads-

effektiv testverksamhet inom loktågsdomänen. En loktågssimulering (simulering av loktåg) har tagits 

fram, vilken kommer att vara värdefull som ett demonstrationsverktyg samt för utbildning, träning och 

projektering. 
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Summary 

Development of a freight train model for the VTI train simulator 

by Anders Andersson (VTI), Mats Lidström (VTI), Björn Peters (VTI), Tomas Rosberg (VTI) and 

Birgitta Thorslund (VTI) 

 

Allowing higher speeds for freight trains would provide opportunities for a higher prioritization in the 

traffic flow by rail traffic management, which in itself is a capacity gain and should generate better 

flows and higher capacity on the Swedish rail network, especially on the major railways. Simulators 

are an effective and safe way to investigate the effects of changes in both driver behavior and capacity. 

The purpose of this project was to create capacity-enhancing opportunities and actions by developing a 

freight train simulator and investigating its possible application areas. The aim of the project was to 

provide a freight train simulator, consisting of a locomotive and a number of wagons, which can be 

used in studies to increase capacity through, for example, optimized speed, and thus changing braking 

profiles, for long trains. The project has delivered knowledge of new test methods, a freight train 

simulator and a software platform for further testing. 

The project was conducted in three successive stages. In the first phase, a pilot study was carried out 

with drivers, operators and problem owners, who gave the researchers an understanding of the driving 

environment. In addition, some of the data needed for the development of the freight train simulator 

was collected. In the second phase, a freight train (software and hardware) model was developed. 

Stage three was a validation study together with drivers. 

A Traxx model driver console was purchased from a German manufacturer. The vehicle model was 

developed from a single unit, Regina type (motorcar train), into a combination of several units. The 

train in the simulator consists of one or more locomotives and a number of wagons with a total length 

of up to 750 meters. A locomotive of Traxx model is used. For each device, locomotive and wagon, 

data is required: length, weight, load, brake, roll and air resistance. In addition, information about 

noise, driving, braking (re-electrical braking and conventional pneumatic brake) (P-brake), cab 

equipment and more are added. Currently, the track between Falköping - Jönköping - Forserum is 

modelled and will be used for ATC trains. The model is configurable using combinations of a 

locomotive (Traxx) and, currently, four different types of wagons. These can be linked in different 

combinations. 

Some applications that were discussed at the start of the project were, on the one side, those that could 

naturally be linked to longer and heavier trains, and, on the other, the ideas that arose because of the 

equipment purchased. At the Transport Administration winter meeting, a workshop was conducted 

where further uses were discussed. Among these are applications within education, energy efficient 

driving or design. Education and certain types of studies could be performed with the existing 

locomotive model, while others require either validation of parameters or some further development of 

the model. 

The project has provided knowledge of new test methods, this research report and a product in the 

form of a freight train simulator and software platform for further testing. The project has also 

delivered a national resource of simulator software. The software provides for cost-effective testing 

activities in the freight train domain. A freight train simulator has been developed, which will be 

valuable as a demonstration tool as well as a platform for training, 
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1. Bakgrund 

Trafikverket har av regeringen haft i uppdrag (N2015/3436/TIF) att undersöka möjligheterna till att 

köra både längre och/eller tyngre godståg på det svenska järnvägsnätet (Ekmark, A. 2015). Även om 

det redan finns möjligheter att framföra längre tåg än 630 meter på befintligt nät är dessa på många 

håll starkt begränsade. Bland annat krävs det att man tillsammans med järnvägsföretagen tar fram nya 

bromsprocenttabeller och gör större infrastrukturinvesteringar, där målet med längre och/eller tyngre 

tåg är bland annat höjd transportkapacitet.  

I syfte att analysera dagens förutsättningar för användningen av längre tåg och att utvärdera 

demonstrationsförsöket där ett 730 meter långt visningståg (i stället för dagens maximala 630 meter) 

kördes mellan Gävle och Malmö 6–7 oktober 2012, drogs slutsatsen att det är tekniskt möjligt att 

trafikera existerande bansystem med tåg som är längre än 630 meter även om det finns organisatoriska 

hinder. För att utnyttja infrastrukturen effektivare föreslogs som en temporär lösning användningen av 

dedikerade kanaler för längre godståg i specifika korridorer, det vill säga inom reserverat utrymme i 

både tid och rum. Jämförelsen av visningstågets färd med dagens upp till 630 meter långa referenståg 

försvårades mycket av att centrala data som beskriver referenstågen var svåra att få tag på och delvis 

osäkra (Carlson, Törnquist Krasemann & Vierth, 2014).  

Många godstågtransporter prioriteras idag ned av tågtrafikledningen till förmån för fjärr- och 

pendeltrafik, vilket har en mycket negativ effekt på just kapaciteten på grund av att 

hastighetsskillnader på banan kräver mycket kapacitet. Bromsprofilerna för godstågen medger i vissa 

fall av säkerhetsskäl inte högre hastigheter än ca 80km/h vilket bidrar till denna nedprioritering. Innan 

man börjar köra fler längre och/eller tyngre godståg, som rimligtvis drabbas av samma problematik, 

bör det gå att förbättra förutsättningarna för dagens godstransporter på järnvägsnätet genom att 

effektivisera dem. Således behöver man söka svar på några viktiga frågor. Är det möjligt att höja 

hastigheterna för godstransporterna genom ändrade hastighetsprofiler och säkerhetsmarginaler? Vilken 

påverkan har detta på den faktiska säkerheten?  

Genom höjda hastigheter för godståg finns möjligheter till en annorlunda prioritering av trafikslaget 

hos tågtrafikledningen, vilket i sig är en kapacitetsvinst och bör ge upphov till bättre flöden och högre 

kapacitet på det svenska järnvägsnätet, framför allt på stambanorna, som är viktiga för både gods- och 

persontrafik.  

Studier i tågsimulatorer är ett effektivt och säkert sätt att undersöka effekter av förändringar på både 

förarbeteende och kapacitet. En rapport från VTI visar på möjligheter och begränsningar med att öka 

användningen av simulatorer i lokförarutbildningen (Abadir Guirgis, Peters & Lidström, 2014). Denna 

följdes av en studie av simulatorbaserad utbildning i European Rail Traffic Management System 

(ERTMS) där det visades att både elever och lärare är mycket positiva till simulatorbaserad utbildning 

och träning. Resultaten tyder på att varvad teori och simulatorträning är att föredra när det gäller att 

tillägna sig färdigheter, vilket både lärare och elever var överens om och förespråkade (Abadir Guirgis 

& Peters, 2015). Inverkan av ERTMS på förares körprestation och tågens upplevda enkelhet i 

handhavandet har visat sig skilja sig en del mellan, å ena sidan, befintliga banor som utrustats med 

ERTMS och, å andra sidan, banor som har nyutrustats med ERTMS. På den befintliga Ådalsbanan 

som utrustats med ERTMS upplevdes körbarhet och användbarhet som sämre jämfört med körning på 

Botniabanan som nyutrustats med ERTMS (Nordlöf, Kecklund & Lindgren Walter, 2013). En annan 

studie har visat att det finns flera identifierade risker, baserat både på internationell och nationell 

erfarenhet gällande informationspresentation samt återkoppling i Driver Machine Interface (DMI) för 

ERTMS. Författarna menar att med fler informationskällor ökar risken att lokföraren blir överbelastad 

med information. Detta i kombination med instabil teknik kan leda till stress och en försämrad 

situationsmedvetenhet, något som får en negativ påverkan på förarbeteendet och säkerheten (Nordlöf, 

Kecklund & Lindgren Walter, 2012). Ett studentprojekt med både simulatorstudie och intervjuer 

visade att förare generellt sett är nöjda med den presenterade informationen i ERTMS men att 
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systembegränsningar leder till frustration i såväl simulatorn som i ett riktigt lok. Detta leder i sin tur 

till att förarna utvecklar kompenserande körstilar för att bemöta brister i ERTMS. Resultatet från 

loggningsdata visade att denna kompensation även är nödvändig för att minska antal 

systemingripanden i form av bland annat nödstopp. 

Möjligen skulle de komplikationer som upplevdes på Ådalsbanan samt frustrationer över DMI ha 

kunnat minskas genom övning i simulator. På VTI finns sedan tidigare en tågsimulator som har sitt 

ursprung i ett examensarbete (Wall, 2006) och som senare utvecklats och försetts med egenskaper 

motsvarande ett persontåg av typen Regina (Mårdh, Blissing, Eriksson, Nilsson & Sundström, 2010). 

Ett naturligt steg för att undersöka möjligheterna till att köra både längre och/eller tyngre godståg på 

det svenska järnvägsnätet är att ta fram en loktågsmodell till tågsimulatorn.  
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2. Syfte 

Syftet med projektet var att skapa kapacitetshöjande möjligheter och åtgärder genom att ta fram en 

loktågssimulator och därmed möjliggöra simulatorkörningar med långa tåg. Avsikten var även att 

undersöka möjliga användningsområden för denna. Ett loktåg består av ett lok och ett antal vagnar. 

Målet med projektet var att få fram en loktågssimulator som kan användas i studier för att öka 

kapaciteten genom exempelvis optimerad hastighet (och förändrade bromsprofiler) för loktåg.  
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3. Metod 

Projektet genomfördes i tre etapper som byggde på varandra. I den första etappen genomfördes en 

förstudie med lokförare, operatörer och problemägare. Denna gav forskarna en förståelse för 

förarmiljön, och bidrog också med ett förar- och problemägarperspektiv på dagens problematik med 

hastighets- och bromsprofiler. Här insamlades även en del av det kunskapsunderlag som krävdes för 

utveckling av loktågsimulatorn. I den andra etappen utvecklades en simulator för loktåg bestående av 

mjukvara och hårdvara. Etapp tre utgjordes av en valideringsstudie tillsammans med lokförare. 

3.1. Förstudie 

Två turer gjordes från Katrineholm till Nässjö. Båda var med Traxx-lok, se Figur 1. Den ena turen 

gjordes på natten och den andra på dagen. Grundläggande fakta från dessa båda turer sammanfattas i 

Tabell 1 och redovisas mer detaljerat i Appendix 1.  

  

 

Figur 1. Traxx-lok användes vid båda resorna under förstudien. En resa gjordes på natten och en på 

dagen.  
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Tabell 1. Information från resorna. 

 Resa 1 nattetid Resa 2 dagtid 

Typ av lok Traxx Traxx 

Tågets längd 694 m 694 m 

Vikt 1723 ton 1703 ton 

Bromsvikt 1700 1704 

Bromstal  98 % 100% 

Sth 100 km/h 100 km/h 

Kurvor för acceleration och retardation finns i Figur 2 och Figur 3. Den gröna linjen är första 

modelleringen efter framtagning av modellen och de andra linjerna är de uppmätta värdena från resa 2. 

Det handlar inte om maximal acceleration eller broms utan de nivåer som föraren valde vid de 

specifika tillfällena. Data till kurvorna finns i Appendix 2. 

 

Figur 2. Accelerationskurvor. Den gröna linjen är första modelleringen efter framtagning av modellen 

och de andra linjerna är de uppmätta värdena från resa 2. 
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Figur 3. Retardationskurvor. Den gröna linjen är första modelleringen efter framtagning av modellen 

och de andra linjerna är de uppmätta värdena från resa 2. 

3.2. Framtagning av simulator för loktåg 

För att modellera ett loktåg krävdes att nuvarande Reginamodell (motorvagnståg) kompletterades på 

ett antal punkter. Modellen behövde utvecklas från en enstaka enhet till en kombination av flera 

enheter, där varje enhet har egenskaper som rull- och luftmotstånd, bromsegenskaper, längd, vikt m.m. 

En eller flera enheter kopplas ihop till ett tåg. Någon eller några av enheterna har dessutom lokets 

egenskaper, drivning som kan driva fram tåget och eventuellt el- och magnetskensbromsar. Motor och 

bromssystem skall kunna påverkas med förarens reglage. Anpassning behövde göras till det valda 

lokets uppsättning av reglage. Den utvecklade tågmodellen krävde även en validering i form av 

testkörningar med förare. 

Vi utgick från ett Traxx-lok (Hector Rail 241, Green Cargo Re) samt ett antal vagnar med indirekt 

verkande pneumatiskt bromssystem.  

För Traxx-loket gäller 

• Längd över buffert 18,9 m 

• Lokvikt 82 t 

• Max hastighet 140 km/h 

• Startdragkraft 130 kN 

• Effekt 5,6 MW 

• Elektrisk bromskraft 150 kN 
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3.2.1. Utgångsidé för loktågsmodell 

Fordonsmodellen i sig bör vara beräkningsmässigt enkel och snabb för att inte påverka realtids-

prestanda. Samtidigt måste modellen kunna beskriva nödvändig karaktäristik som till exempel när 

hjulen slirar mot rälen. Detta ger beräkningar som kan ta lång tid för en dator att utföra och en 

avvägning behöver göras gällande vad som är nödvändigt att ta med. Dock kan långa iterationer 

krävas om varje vagns dynamik skall beräknas, speciellt om hjulens friktion skall beräknas.  

Antal vagnar och deras egenskaper bör vara konfigurerbart via indata-filer. Vissa typvagnar med 

kända egenskaper kan användas. En viktig del i modellen måste vara en väl modellerad bromsmodell 

med korrekta tidsfördröjningar som varierar med tågets egenskaper. Om man skall modellera 

tåglängder över 750 m finns indikationer i litteraturen att vanliga bromssystem inte är tillräckliga. En 

fråga till Trafikverket är vilka system som skall användas i så fall. Vid kontakter med Hector Rail har 

följande egenskaper framhållits som önskvärda: 

• Att dragkraft (kN) visas momentant under körningen i display 

• Möjlighet att kunna ställa in egenskaper hos tåget, så som antal vagnar och vikt på vagnar 

• Möjlighet att köra i halka (lövhalka) 

• Möjlighet att få ut data i ett format som passar för uppföljning 

3.2.2. Hårdvara 

Följande är en sammanfattning av information från Traxx-handboken som beskriver hyttutrustningen. 

Figur 4 visar Traxx lokhytt med nummer för varje detalj. Dessa nummer finns nedan inom parentes 

där detaljerna beskrivs närmare.  
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Figur 4. Traxx lokhytt med utpekade numrerade detaljer vars beskrivning återfinns i stycket nedan. 

 

Fronten innehåller Tågradio-display (1), Diagnos-display (5) och ERTMS-display (11). Den 

sistnämnda är en display för hastighet, tågkontroll och annan maskinteknisk data. Här finns vissa 

oklarheter. I normala fall torde hela displayen krävas för ERTMS/STM. I så fall måste dragkrafts-

visningen flyttas till annan display. Det finns även en EBuLa-display (14), som används som 

hanterings- och displayapparat för den elektroniska tjänsteturlistan och andra särskilda egenheter. I 

fronten finns också instrument för bromscylindertryck (31, röd visare avser boggi nr 1, gul visare 

boggi nr 2, mätområde 0–10 bar) och trycket i huvudluftbehållare (32, HB (röd visare) och 

huvudluftledning HL (gul visare) 0–12 bar). 

Till vänster på förarbordet, Figur 5, finns reglage för bromsluftkompressor (16), ventilator (17), 

LZB/PZB kommando (18), LZB/PZB fri (19), LZB/PZB dödmansknapp (20), strömavtagare (2), 

huvudbrytare (3) och elgenomgångsledning (4). Där finns också V-börställare (inställning av 

börvärdet för farthållaren) för AFB-drift (Automatisk farthållare, 6), manöverställare (brytare för 

traktionskraft) med dödmansknapp och riktningsomkopplare (8).  
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Figur 5. reglage till vänster på förarbordet. 

Mitt på styrbordet, Figur 6, finns reglage för sandning (23), för att lossa indirekta bromsen (24), 

signallampa (25) och för signal och instrumentbelysning (26).  

 

Figur 6. Reglage mitt på förarbordet. 

Till höger finns manöverställare i form av förarventil (12) och E-bromsställare (13). Där finns även 33 

HL-anpassare (33), direktbroms (34), reglage för dörrar (36) och Makrofon (35). Se Figur 7.  

 

 

Figur 7. Manöverställare till höger på förarbordet. 

I fotnischen finns en Dödmanspedal (47) och en Makrofon-fotaktiveringsventil (48). Vid manövrering 

aktiveras samtidigt en låg- och en högton. I Figur 8 syns förarbordet med de funktioner som valdes. 

Där finns även en mindre, generisk prototyp som kan fällas ihop och bäras med i en portfölj.  
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Figur 8. Förarbord med de funktioner som valdes. Till höger syns även en mindre, generisk modell 

som tagits fram som prototyp.  

Sammanfattningsvis har följande reglage prioriterats och implementerats – gasreglage (9), E-

bromsreglage (13), luft-bromsreglage (12), direktbroms (34), dödmanspedal (47), makrofon (48, 35) 

samt bromstrycksmätare (32). Samtliga originaldisplayer har ersatts av en 10” touchpanel i centrum av 

förarbordet. Panelen visar hastighetsmätare vid ATC-drift, alternativt ett ETCS DMI vid 

STM/ERMTS-drift. 

3.2.3. Fordonsmodell 

Loktåget i simulatorn består av ett eller flera draglok samt ett antal vagnar med en total längd på 

maximalt 750 meter. Det finns inget som hindrar att längre tåg skapas, men troligen är inte modellen 

valid längre och då behövs mera data för validering. Som draglok används ett lok av modellen Traxx. 

För varje enhet, lok och vagn, krävs data över enheten: längd, vikt, last, broms, rull- och luftmotstånd. 

För lok tillkommer dessutom information om ljud, drivning, broms (återmatande E-broms samt vanlig 

konventionell P-broms), hyttutrustning med mera. För närvarande finns bansträckningen mellan 

Falköping – Jönköping – Forserum färdigmodellerad och kommer att användas för loktågskörning 

med ATC.  

Modellen är konfigurerbar utifrån ett lok (Traxx) och i nuläget fyra olika vagnar. Dessa kan kopplas 

samman i olika kombinationer och för att efterlikna verkligheten har tåget som användes under resa 2 

återskapats som modell utgående från Tabell 1. De fyra olika vagnarna som finns tillgängliga är 

beskrivna i   

Tabell 2. I modellen har alla hjulaxlarna i varje vagn klumpats ihop till en enda axel.  
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Tabell 2. Data som har använts för de olika vagnskonfigurationerna från resa 2.  

Vagnstyp A B C D 

Längd (m) 34,0 20,0 29,5 29,5 

Vikt (ton) 35,0 18,5 24,0 29,0 

Last (ton) 52,0 11,0 25,0 44,0 

Hjulradie (m) 0,4 0,4 0,4 0,4 

Hjulens tröghetsmoment 
(kgm^2) 

900 600 700 900 

Luftflödesmotstånd (Pas) 26,04 26,04 26,04 26,04 

Dessa parametrar används i modellen så att, exempelvis, hjulets tröghetsmoment påverkar 

hjulrotationen för varje vagn. Tåget som användes under resa 2 konfigureras då enligt: {Traxx, A, A, 

B, C, A, A, A, D, A, C, A, A, A, A, A, A, A, D, D, D}. Detta resulterar i en modell av ett tåg som är 

ca 700 meter långt och väger 1700 ton. Önskas tåget konfigureras om finns möjligheten att lägga till 

eller ta bort vagnar efter önskemål. En möjlig utveckling är att lastvikten och bromsvikten också 

specificeras (och inte i data för vagnen). Då skulle detta sedan kunna kopplas direkt till ATC eller 

liknande.  

3.2.3.1. Drivning 

Loket kan styras med farthållare eller med manuellt pådrag som kontrollerar tågets effektuttag. För 

närvarande tas ingen speciell hänsyn till att loket är utrustat med flera motorer. Effektuttaget baseras 

antingen på uppmätta effektkurvor för loktypen eller på ett idealiserat samband mellan maximal 

uttagbar effekt, maximal kraft och hastighet. Effekten, omräknad till uttagen ström från 

kontaktledningen kan visas på en display, se Figur 9. 

 

Figur 9. Dragkraftskurva för lok av typen Traxx F 140 AC2 hämtad från Traxx-manualen. 

3.2.3.2. Linjespänning 

Ett samband mellan uttagbar effekt och linjespänning behöver tas fram. En uppgift avseende X2000 

anger att effektuttaget varierar linjärt mellan ingen effekt och maximal effekt när linjespänningen 

successivt ökas från 10 till 12 kV. Om linjespänningen skall varieras under körning måste en modell 

tas fram över hur den varierar längs en sträcka. På samma sätt bör effekten av diskontinuiteter vid 

sugtransformatorer byggas in i linjemodellen. (Linjespänningen kan vara en senare utvecklingsfas).
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3.2.3.3. Broms 

Bromssystemet består av ett lok med möjlighet till E-broms samt ett antal vagnar som är kopplade 

med ett indirekt pneumatiskt bromssystem (P-broms).  Den elektriskt återmatande bromsen påverkar 

endast loket medan det pneumatiska bromssystemet fördelar bromskrafterna över hela tåget. När 

elbromsen aktiveras fungerar motorerna som generatorer och delar av tågets rörelseenergi kan 

återmatas i form av elektrisk energi till elnätet.  

En modell av det pneumatiska bromssystemet har implementerats, där den pneumatiska bromsen 

består av en huvudledning som försörjer enheter i varje vagn. Huvudledningstrycket påverkas av 

reglage och huvudledningen laddas med tryck från en huvudbehållare. Längden på tåget påverkar den 

erforderliga ansättningstiden för bromsen, som kan uppgå till över 10 s för ett långt tåg. 

Huvudbehållaren laddas med övertryck från en kompressor. Luftflödesmotståndet i implementerat 

pneumatiskt bromssystem har parametersatts för att ge samma beteende som uppvisas i figur 16-16 i 

”Järnvägssystem och spårfordon”. Sådan överensstämmelse erhölls vid en simulering i 60 Hz (se 

heldragen linje 60 Hz i Figur 10 som här betraktas som referens) vilket har ”validerats” enligt följande 

två tumregler introducerade av testförare från Green Cargo och Hector Rail: 

Tumregel 70-40. Om ett tåg som framförs i 100 km/h bromsar med 1 bars tryck (sänker från 5 till 4 

bar) och lossar vid 70 km/h (ökar från 4 till 5 bars önskat tryck) så borde tågets bromsar lossa vid 40 

km/h då bromssystemet har hunnit återfå 5 bars tryck. Eventuellt så justeras tumregeln till 70-30. 

Tumregel 60-0. Om ett tåg med hastigheten 100 km/h bromsar med snabbroms (snabb trycksänkning 

i huvudledningen med stort tvärsnitt) och lossar bromsen vid 60 km/h så hinner inte bromsen lätta 

innan tåget står stilla. 

Det hade varit önskvärt med noggrannare data men i ett första läge så är detta fullgott.  

Tryckluften i bromssystemet modelleras på liknande sätt enligt Wall (2006): 

𝑑𝑝𝑖
𝑑𝑡

=
𝑝𝑖
𝛽

(𝑝𝑖+1 − 2𝑝𝑖 + 𝑝𝑖−1)

ℎ𝑖
2  

Där 𝑝𝑖 är trycket i huvudledningen för vagn i, ℎ𝑖 är längden på vagnen och 𝛽 är det dynamiska 

luftflödesmotståndet. För första och sista vagn behöver ekvationen justeras något. De fullständiga 

ekvationerna finns beskrivna i Wall (2006). För att lösa denna typ av differentialekvation finns det 

olika numeriska lösningsmetoder. Efter att ha provat lösningsmetoderna explicit Euler, Bogacki-

Shampine och Runge-Kutta (i Matlab/Simulink benämns de ode1, ode3 och ode4), valdes att i stället 

använda en implicit Eulermetod som numerisk lösningsmetod. Detta för att få ett stabilt beteende även 

om realtidsprestanda skulle förvärras.  De tre första lösningsmetoderna gav nämligen ett instabilt 

beteende om realtidsprestandan sjönk. Exempelvis kan en dipp i uppdateringsfrekvensen få trycket att 

nästan momentant sjunka (se figur 11), och hela tåget får maximal bromskraft omedelbart (istället för 

med en fördröjning om ca 40 sek). Detta medför att en inbromsning blir helt orealistisk. För att 

undvika detta behöver beteendet hos lösningsmetoden vara stabilt. I nuläget synkroniserar mjukvaran 

mot grafikkort och skärm vilket gör att den vanliga arbetsfrekvensen typiskt är 60 Hz Om 

lösningsmetoden inte hinner konvergera under en sådan beräkningscykel, sänker mjukvaran sina 

realtidskrav från 60 till 30 Hz. I Figur 10 visas det simulerade huvudledningstrycket för frekvenserna 

60 Hz och 30 Hz för den valda lösningsmetoden implicit Euler. 
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Figur 10. Huvudledningstrycket för loket, samt 100, 300 och 600 meter från loket (visas i ordning från 

underst till överst med loket underst) simulerat i frekvenserna 60 och 30 Hz med implicit Eulermetod 

som lösningsansats. 

I illustrativt syfte visas en simulering där metoden Bogacki-Shampine används i Figur 11. Här kan 

man notera att vid en sänkning från 60 Hz till 50 Hz så kan man tydligt se problem med instabilt 

beteende. Skulle frekvensen ytterligare sänkas till 30 Hz blir resultatet så instabilt att det i praktiken 

inte är användbart. Dessa problem finns även för explicit Euler och Runge-Kutta. Runge-Kutta-

metoden hanterar problemen något bättre än explicita Eulermetoden men den klarar fortfarande inte 30 

Hz trots en ökad komplexitet. 

 

Figur 11. Huvudledningstrycket för loket, samt 100, 300 och 600 meter från loket (visas i ordning från 

underst till överst med loket underst) simulerat i frekvenserna 60 och 50 Hz med Bogacki-Shampine 

som lösningsmetod. 

Då denna modell bygger på att vagnar justerar det egna trycket i förhållande till sina närmast liggande 

vagnar så tillåts ett införande av en så kallad End-of-train-device. Denna innebär att ett önskat tryck 

sätts omedelbart för loket och sista vagnen. Sedan justeras trycket i huvudledningen självmant utmed 

tåget enligt modellen ovan. 

3.2.3.4. Bromsvikt/bromstal 

För varje vagn krävs att bromsvikten beräknas. Summan av bromsvikten och summan av enheternas 

tjänstevikt ger en kvot som bestämmer tågets bromstal – ett mått på tågets bromsförmåga. Bromstalet 

skall matas in i ATC/STM och används för att ATC skall kunna beräkna när och hur tåget behöver 

bromsas om föraren överskrider given hastighetsgräns. 

3.2.3.5. Låg adhesion – lövhalka – slip (slirning) 

Låg friktion simuleras genom att lägre adhesion och därmed lägre kraft kan överföras mellan hjul och 

räl. Lövhalka och slirningseffekter kan då simuleras om modellen innehåller beräkningar av slirning, 

här kallat slip, mellan hjul och räl. Under normala förhållanden ökar den tillgängliga adhesionen med 
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ökat slip till en viss gräns som under vanliga förhållanden inte passeras. Men under hala förhållanden 

kan ett ökat slip innebära att gränsen för tillgänglig maximal adhesion passeras och tillgänglig 

adhesion reduceras varpå hjulet slirar på rälen. I nuvarande implementation så finns två adhesions-

kurvor inlagda (för torr och våt räl) men det är enkelt att komplettera med fler givet tillgång till 

ytterligare uppmätta adhesionskurvor. 

För att beräkna slip har modellen kompletterats med följande ekvationer: 

𝑠𝑙𝑖𝑝 = {

𝜔𝑖 ∗ 𝑟𝑤,𝑖 − 𝑣𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛
max(𝑣𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛, 5)

,om𝜔𝑖 ∗ 𝑟𝑤,𝑖 − 𝑣𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 < 0

𝜔𝑖 ∗ 𝑟𝑤,𝑖 − 𝑣𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛
max(𝜔𝑖 ∗ 𝑟𝑤,𝑖 , 5)

,annars
 

Där 𝜔𝑖 är hjulets rotationshastighet på vagn i, 𝑟𝑤,𝑖 är hjulradien på vagn i och 𝑣𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 är tågets 

hastighet. För att undvika numeriska problem då 𝑣𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛  eller 𝜔𝑖𝑟𝑤,𝑖  är nära noll så inför vi en gräns så 

att nämnaren aldrig blir mindre än 5 m/s. Slipet ger då upphov till en drivande kraft 𝐹𝐴,𝑖 för varje vagn 

i enligt: 

𝐹𝐴,𝑖 = 𝑎𝑑ℎ𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛(𝑠𝑙𝑖𝑝) ∗ 𝑚𝑖 ∗ 𝑔 

Här är 𝑚𝑖 vagnens massa (brutto) och 𝑔 är gravitationskonstanten. Adhesion är här beskrivet genom 

en tabell där ett visst slip ger upphov till en viss adhesion. I Figur 12 visas implementerad 

adhesionstabell för torrt underlag. 

 

Figur 12. Implementerad adhesionskurva som beskriver torrt underlag. 

Slutligen så summeras givna moment för varje vagn enligt: 

�̇�𝑖 ∗ 𝐽𝑖 =𝑇𝑝𝑟𝑜𝑝,𝑖 − 𝑇𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒,𝑖 − 𝑇𝑟𝑜𝑙𝑙,𝑖 − 𝐹𝐴,𝑖𝑟𝑤,𝑖 

Här är 𝐽𝑖 tröghetsmomentet för hjul i, 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑝,𝑖 är det drivande momentet (endast nollskilt för lok), 

𝑇𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒,𝑖 är det bromsande momentet enligt given broms från den pneumatiska bromsmodellen (en 

linjär skalning mellan tryck och moment) och 𝑇𝑟𝑜𝑙𝑙,𝑖 är rullmotståndet för ett hjul. För att förhindra 

instabilitet i dessa beräkningar behöver de göras oftare än i nuvarande modell vilket ökar kapacitets-

kravet på beräkningsenheten. I nuläget så görs dessa beräkningar 15 ggr oftare än övriga modellen 

(resulterar i 900 Hz givet att övriga modellen körs i 60 Hz). För att se hur olika frekvenser påverkar 

det svängande beteendet så visas i Figur 13 ett accelerationsförlopp vid mycket låg hastighet, där 

problemet är som störst. Detta eftersom beräkningen av slip ger en större förstärkning vid låga 

hastigheter. 
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Figur 13. Beräkningar av slip för lok och sista vagnen i tåget från körning 2 i olika frekvenser (300 Hz 

och 900 Hz). 

Den totala kraften från motorerna i loket är sådan att vid full acceleration så spinner de drivande hjulen 

även under goda förhållanden. Vid hala förhållanden förvärras denna situation och resultatet av full 

acceleration blir då att hjulen på loket snurrar fortare och fortare utan att loket accelererar nämnvärt. 

För att hantera detta i modellen så finns det en slipreglering. I Figur 14 visas en acceleration med och 

utan slipreglering. 

 

Figur 14. En acceleration med och utan slipreglering (traction control). 

Under en av resorna med Traxx-loket när film spelades in fångades ljudet i förarhytten från 

slipregleringen av en slump. Den implementerade slipregleringen är konfigurerad för att ge ett 

ungefärligt beteende motsvarandes det ljud som fångades på film. Slipregleringen kan göras bättre 

eller sämre efter önskemål. 

Slipregleringen har implementerats som en PI-regulator enligt: 

𝑇𝑃 = 𝑇𝑃(1 − 𝐾𝑝 ∗ 𝑒𝑠𝑙𝑖𝑝 − 𝐾𝑖∫𝑒𝑠𝑙𝑖𝑝

𝑡

0

𝑑𝑡) 
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Här är TP modifierat moment från motorn, Kp och Ki är reglerparametrar (i Figur 10 har vi värdena 0,9 

och 0,022) och eslip är definierad enligt: 

𝑒𝑠𝑙𝑖𝑝 = max(𝑠𝑙𝑖𝑝 − 𝑑𝑠𝑙𝑖𝑝𝑚𝑎𝑥
, 0) 

Slipregleringen startar först när en gräns för slip nås (i Figur 10 är denna gräns 𝑑𝑠𝑙𝑖𝑝𝑚𝑎𝑥
 satt till 0,1). 

För att undvika att slipregleringen slutar för tidigt så justeras 𝑑𝑠𝑙𝑖𝑝𝑚𝑎𝑥
 och vi har valt att avsluta 

slipregleringen först när ett slipvärde under 0,09 har nåtts. 

Detta är ett grundläggande antispinn och inte konfigurerat efter ett korrekt system i befintliga lok utan 

snarare baserat på vad modelleraren tror är rimligt. Ytterligare utveckling bör kontrollera att befintlig 

implementation är rimlig och det är önskvärt att förbättra systemet. En validering behövs således. 

3.2.3.6. Luftmotstånd 

Luftmotståndet är en kraft som är motriktad rörelseriktningen. Den påverkas av vagnstyp och last för 

en öppen vagn. I nuvarande modell så beräknas ett luftmotstånd för loket och ett som är längd-

beroende på tåget. Motståndet varieras inte i nuläget per vagn trots att en känd variation finns mellan 

vagnar, t.ex. när det gäller lastad och olastad vagn. 

3.2.3.7. Rullmotstånd 

Rullmotståndet är implementerat som ett hastighetsberoende moment som är motriktat hjulets 

rotationshastighet. Rullmotståndet beräknas individuellt för lok och varje vagn i tågmodellen. 

3.2.3.8. Lutnings- och kurvinverkan 

Inverkan av (banans) lutning i rörelsens längsled varierar längs tågsättet beroende på lutningsför-

hållandet per vagn. Här görs en beräkning av inverkan på lutningen i masscentrum för loket och varje 

vagn i tåget. På liknande sätt beräknas motståndet i kurvor, genererade av friktionskrafter som följd av 

centripetalkrafter, för loket och varje vagn. 

3.2.3.9. Kopplingskrafter 

Då modellen designats för att användas i en simulator utan rörelsesystem så skulle presentationen av 

eventuella kopplingskrafter enbart återges i den grafiska representationen till lokföraren. Att grafiskt 

återge dessa krafter förväntas inte vara synbart på den skärm som kommer användas, eftersom det rör 

sig om så små rörelser. Att beräkna kopplingskrafter mellan varje vagnsenhet ökar dessutom 

komplexiteten av modellen och kan leda till instabilt beteende under simulering. I detta fall behöver 

beräkningarna antagligen utföras tätare för att undvika instabilitet vilket genererar en större 

beräkningsbörda. Det skulle också bli svårare att i en generell struktur lägga till och ta bort vagnar via 

ett XML-gränssnitt då kopplingskrafterna ger ett starkt kopplat ekvationssystem. Då den ökade 

modellkomplexiteten inte förväntas ge någon återkoppling eller inverkan på lokföraren i simulatorn 

har dessa inte inkluderats i nuvarande modell. 

Skulle man önska köra tågsimulator med ett rörelsesystem liknande VTI:s Simulator III finns det 

däremot anledning att inkludera dessa kopplingskrafter då flera lokförare uppger att de vill ”känna” 

tåget vid start.  

Samtliga de ovan beskrivna krafterna och momenten sammanfogas i en gemensam differentialekvation 

för fordonsrörelserna i en slutgiltig fordonsmodell.  

3.2.4. Ljud 

Ett ljudsystem i simulatormiljön presenterar relevanta ljudintryck till föraren. Dessa inkluderar till 

exempel hastighetsljud, eventuella ljud från kompressorer, samt ljud från ATC och ETCS. För att få en 
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uppfattning om vilka ljud som är viktiga så genomfördes en diskussion med lokförare. 

Sammanfattningsvis så är två aspekter extra viktiga: 

1. Motorljud i lägre hastigheter (upp till ca 50 km/h). Detta behöver vara tydligt vid acceleration, 

slirning och vid användning av elektrisk broms. 

2. Bromsljud från den pneumatiska bromsen. Dessa behöver vara tydliga eftersom bromsen är ett 

viktigt verktyg som en lokförare jobbar mycket med under körning. 

Med diskussionen som underlag så har en inledande mätning och inspelning gjorts i förarhytten på ett 

Traxx-lok på sträckan Nässjö-Linköping som mestadels innebär utförskörning. Uppmätta ungefärliga 

ljudnivåer presenteras i Tabell 3 och en bild som visar hur mikrofonen var placerad under 

inspelningen kan ses i Figur 15. 

Tabell 3. Uppmätta ljudnivåer i ett Traxx-lok vid körning Nässjö–Linköping. 

Ljud Ungefärlig ljudstyrka 

Tåget rullar utan gaspådrag ~70 dB 

ATC  ~75-85 dB (ställbar) 

Luftbroms 80 dB 

Mötande tåg Hörs knappt 

Stillastående lok brus 50-60 dB 

Acceleration ~70 dB 

 

 

Figur 15. Inspelningsmikrofonens placering (inringad) under körning Nässjö–Linköping. 

Utifrån gjorda mätningar är slutsatsen att ett Traxx-lok har låg nivå på bakgrundsbuller och de 

brusande ljuden är förhållandevis låga. Detta ger problem vid inspelning av ljud då det kan vara svårt 

att isolera intressanta ljud som kan vara tämligen svaga. Som exempel hade vi en inspelning av 

motorljudet vid 50 km/h då både motorljudet och omgivande brus från räl är ungefär lika starka och 

ligger i ungefär samma frekvensband. Det bör nämnas att vid mätningen var något beslag e.d. vid det 

vänstra fönstret lite löst. Det skallrande som uppstod vid vissa hastigheter och gaspådrag dränkte 

fullständigt de ljud som man avsåg spela in eftersom både dessa och bakgrundsbullret var betydligt 

lägre i nivå. 
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3.2.5. Modellerad bana 

För närvarande kan bansträckningen Falköping–Bankeryd–Jönköping–Forserum användas för 

loktågskörning med ATC/STM i VTI:s tågsimulatorer. Sträckningen med stöd för ATC/STM skall 

förlängas mot Nässjö och även eventuellt innehålla en eller flera godsbangårdar. På liknande sätt kan 

idag Ådalsbanan användas med ERTMS. Var och en av dessa bansträckningar bör kompletteras med 

information över strömlösa avsnitt och funktioner för att kunna variera matningsspänningen längs 

sträckan.  

3.2.5.1. Jönköpingsbanan (ATC/STM, System H) 

Mellan Falköping och Forserum längs Jönköpingsbanan (bandel 711) har en fungerande ATC-bana 

byggts upp. Modellen baseras på information från BIS, fotografier och filmupptagning längs banan. 

Stationerna Falköping, Vartofta, Bankeryd, Jönköping C, Huskvarna, Tenhult och Forserum är 

avbildade i tillräckligt bra kvalitet för att kunna kännas igen. Se exempelvis Figur 16 som föreställer 

Jönköpings station. Stationerna Sandhem, Mullsjö och Habo är korrekt modellerade ut ett 

banperspektiv men med mindre detaljnoggrannhet när det gäller omgivningarna. Utöver detta är 

växeln vid Brogården modellerad.  

 

 

Figur 16. Jönköpings station. 

3.2.5.2. Ådalsbanan Härnösand – Västeraspby (ERTMS,E2) 

Mellan Härnösand och Västeraspby via Kramfors (bandel 233 och 232) har en detaljerad modell av 

Ådalsbanan byggts upp. Basdata har hämtats från BIS, kompletterat med ett antal filmsekvenser från 

sträckan. Data på hastigheter, frisläppshastigheter, signalpunkter, TAF-avstånd, backningsområden 

och balispositioner har hämtats från BIS, samt från ”Signaltekniska Funktionskrav” och ”Linjeplan” 

som hör till den aktuella bansträckan.  

Samtliga trafikplatser, plankorsningar, tunnlar och broar längs sträckan är modellerade. Se Figur 17 

för Kramfors station. Från Västeraspby kan övergång till STM, eller annat tågskyddssystem, mot 

Långsele implementeras i en framtida utbyggnad.  
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Figur 17. Ådalsbanan, Kramfors. 

3.3. Validering 

När loktågsimulatorn tagits fram genomfördes etapp 3 som var en valideringsworkshop tillsammans 

med erfarna lokförare. Syftet var att, med hjälp av deltagarnas erfarenhet:  

• identifiera egenskaper som bör förbättras för att körupplevelsen ska bli tillräckligt verklig 

• undersöka användningsområden för tågsimulatorn bl.a. utifrån erfarna förares upplevelser av 

att köra i simulatorn och jämförelser av detta med riktig körning. 

Totalt deltog 11 personer i workshopen: 6 förare, varav 3 från Green Cargo och 3 från Hector Rail 

samt 5 personer från VTI. Samtliga förare fick provköra simulatorn och alla kommentarer 

antecknades. Efteråt fick förarna fylla i en enkät (Appendix 3) om upplevelsen i simulatorn. 

Förbättringsförslagen sammanfattades enligt nedan:  

Hög prioritet (bedömdes lämpligt att hinna genomföra innan projektslut). 

• acceleration vid start behöver justeras, så att den känns mera verklig 

• nödbroms som tömmer huvudtrycksbehållare behöver modelleras 

• vid P-broms VB sänks trycket till 3,5 bar. Detta behöver justeras 

• Traxx XML definition behöver modelleras 

• en vagnsdefinition i XML med bromstal som påverkar modellen behöver modelleras 

• retardationskontroll behöver justeras 

• beteendet på direkta bromsen när ”start acc” är åtgärdad behöver justeras 

 

Lägre prioritet (bör kanske genomföras på sikt men ej nödvändigtvis inom detta projekt) 

• drag- och bromskraftsmätare behövs i simuleringsvyn (dessa är viktiga i samband med 

lövhalka) 

• loss-stöt bör modelleras i p-broms 
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• sandning och dess påverkan på adhesionen kan läggas till 

• lutningsvisare längs banan kan läggas till 

• huvudledningsmätare och nödstoppsknapp behövs till portföljversionen. 

I valideringen ingick även de förare som samma månad provade simulatorn vid säkerhetskonferensen i 

Nässjö. Med dessa och deltagarna i workshopen på VTI var det totalt 14 förare som deltog i 

valideringsstudien. Av dessa var 6 stycken oerfarna (elever från lokförarutbildningen vid 

Nässjöakademin) och 8 erfarna lokförare från både persontrafik och godståg. Figur 18 visar hur 

realistisk deltagarna tyckte att simulatorn var, både med avseende på olika aspekter var för sig (0 = 

inte alls realistisk till 7 = väldigt realistisk) och med en generell bedömning av om realismen är 

tillräcklig (0=otillräcklig till 7 = mer än tillräcklig).  

 

Figur 18. Förarnas bedömning av realismen i loktågsimulatorn. 

Av samtliga 14 deltagare var det bara en som rapporterade illamående (den lägsta graden), medan de 

andra inte kände av något illamående alls. På frågan vad de skulle vilja öva på i simulatorn svarade 

flera av förarna Ecodriving, några svarade halka och 12 svarade särfall, det vill säga sådant som 

händer sällan eller aldrig. Några nämnde också att de ville träna på ATC/STM. Flera ville använda 

simulatorn till grundutbildning, samt till repetition och uppföljning. Exempel på särfall som nämndes 

var: 

• körning förbi passage i stopp 

• fel på signalsystem och vägskydd 

• körning i signaltäta områden 

• körning på banor med stor lutning  

• tillvägagångssätt vid användning av hjälpfordon. 

0
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4. Invigning 

Den nya loktågssimulatorn invigdes på Transportforum i Linköping 10–11 januari 2017, där VTI 

tillsammans med Nässjö Akademin och Nordic Infracenter hade en monter med samtliga tre versioner 

av VTI:s tågsimulator. Syftet var att sprida information om dessa simulatormiljöer och hur de kan 

användas inom olika områden, bl.a. för förarutbildning och kompetensutveckling. Intresset var stort 

och många passade på att provköra. Vid invigningen arrangerades tävlingarna Energieffektiv körning 

och På rätt spår. Se Figur 19 för några bilder från premiären.  

  

  

Figur 19. Bilder från invigningen på Transportforum 2017.  
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5. Framtida användning 

En del av syftet med projektet var att presentera möjliga användningsområden för loktågssimulatorn. 

Några områden som diskuterades redan vid starten var dels de som naturligt kan kopplas till följder av 

längre och tyngre tåg, dels de idéer som uppkom som följd av experiment med den utrustning som 

köptes in, dvs Traxx förarbord. Dessa områden var bl.a.: 

• undersökning av bromssträckor för längre och tyngre tåg 

• undersökning av bromssträckor för snabbare tåg 

• stegeffekt, om det behövs ett eller två lok 

• träning av kommunikation med tågledningen 

• inverkan på kapacitet av införandet av ERTMS (STM). 

Vid Trafikverkets vintermöte för projektet ”Längre, tyngre, större tåg” (Jimmy Grandin, 2017) 

presenterades den nya loktågssimulatorn. Det arrangerades även en workshop där en av 

diskussionspunkterna var just vad en loksimulator kan användas till. Följande användningsområden 

framkom:  

• Utbildning. 

• Energieffektiv körning. 

• Optimera lok och vagnar. 

o Vad kan man göra med (exempelvis) bromsar? 

o Kan bromsverkan förbättras genom lastberoende bromstrycksfördelning? 

• Möjligheter till förbättringar av trafikledning, exempelvis hur prioritering mellan godståg och 

persontåg kan ha gynnsamma effekter när det gäller kapacitet på järnvägen. 

• Infrastruktur, visualisering, se nya möjligheter t.ex. med rangerbangårdar. 

• Undersökningar ur en Kombiterminalsynpunkt: Hur man kan köra på olika sträckor? För 

sådana undersökningar bör man helst lägga in hela järnvägsnätet i simulatorn, men då kan 

också många andra frågor enkelt besvaras, exempelvis: Kan man köra 1500 ton på denna 

sträcka? Kan man köra med dessa profiler? Vad händer om man flyttar en stad som Kiruna? 

Yttre effekter som väder och vind kan också simuleras. Genom att simulera så mycket som 

möjligt så får vi svaret snabbare och till lägre kostnad.  

• Undersök samspelet mellan människa och maskin och kartlägga reaktioner i olika miljöer och 

situationer. 

• Kolla gränsvärden för maximal dragkraft som funktion av bl.a. topografi och väderlek.  

• Utbildning av trafikledning för att visa på konsekvenser av otydlig eller mer eller mindre 

felaktig trafikledning.  
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• Infrastrukturförvaltare kan projektera järnväg med hjälp av simulator. Projektering av banor, 

nybyggnad och ombyggnad, då man exempelvis kan simulera höjdskillnader och utnyttja 

hastigheten.  

• Möjlighet att virtuellt provköra för att välja rätt lok. 

• Simulera och träna på hantering av situationer då det förekommer obehöriga personer på och 

bredvid spåren. 

• Använd loktågssimulator för dynamiska simuleringar av åtgärder för att höja vagnvikt. Till 

exempel att höja största tillåtna hastighet (sth) i svackor mellan höjder, optimera 

signalplacering för att inte kurka (fastna i en uppförsbacke), ta sats före backar. 

Resultatet av projektet lägger en metodologisk och kunskapsmässig grund för hur hastighets- och 

bromsprofiler för godståg (och andra typer av järnvägsfordon) kan utvärderas ur ett säkerhets-, förar- 

och kapacitetsperspektiv. Detta banar även väg för framtida testverksamhet med långa och/eller tunga 

godståg upp till 835 meter.  
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6. Utveckling 

Det finns ett behov av att vidareutveckla fordonsmodellen även om den existerande modellen bedöms 

som fullt användbar för utbildning och vissa typer av studier, t.ex. energisnål körning eller körning 

med olika typer av tågskyddssystem. Det behövs validering av modellens parametrar med mera data 

från verkligheten. En möjlig utveckling är att lastvikten och bromsvikten också specificeras separat 

(och inte i data för vagnen). Då skulle detta kunna kopplas direkt till ATC eller liknande, för att lättare 

kunna förutsäga bromssträckan.  

Antispinnfunktionen i simuleringen är baserad på en relativt enkel modell. Den är således inte 

konfigurerad som något faktiskt system i befintliga lok utan snarare baserad på vad som bedömts som 

rimligt. Ytterligare utveckling bör kontrollera att denna implementering är verklighetsnära och gärna 

genomföra en validering. 

Gällande det pneumatiska bromssystemet så är den implementerade modellen antagligen lite för 

tillåtande mot förarna. Enligt Thiago Cavalcanti på Nordic Infracenter i Nässjö, kan man inte 

detaljstyra bromstrycket på det sätt som denna modell tillåter. Detta eftersom nuvarande modell inte 

tar hänsyn till den extra dynamik som de individuella vagnarnas bromssystem orsakar, med extra 

luftbehållare som behöver fyllas med hjälp av huvudtrycket efter en inbromsning. Detta område i 

modellen bör förbättras, med tanke på hur mycket bromsen används.  

Skulle man önska köra tågsimulator med ett rörelsesystem (liknande det i VTI:s Simulator III) finns 

det anledning att inkludera även kopplingskrafter då vissa lokförare vill ”känna” tåget vid start. 

När det gäller ljudsystemet är ett förslag att i första hand försöka göra en ny mätning och inspelning av 

ljuden vid inbromsning av p-broms. Detta ska helst ske då loket är avstängt för att få så lite brus som 

möjligt. I övrigt föreslås användning av motorljud som spelats in i ett forskningsprojekt i 

Nederländerna, vilket dock också kan kräva viss anpassning och filtrering. Det behövs eventuellt 

ytterligare modellering av motorns ljud. 

För att kunna modellera lövhalka behövs en adhesionsmodell. En ytterligare förbättringspunkt vid 

beräkningarna av adhesion och slip är att titta på den numeriska instabiliteten som uppkommer vid 

låga hastigheter. I nuläget används en gräns vid låga hastigheter, satt till 5 m/s (18 km/h) för alla 

enheter i tåget, där nuvarande beräkning av slip modifierats för att ge ett stabilt beteende under denna 

gräns. Då instabiliteten bland annat beror på hjulens tröghetsmoment och uppdateringsfrekvens borde 

man kunna göra en analys för att hitta en noggrannare gräns alternativt använda en kompletterande 

lågfartsmodell. 

Ett ytterligare förbättringsförslag gäller nuvarande implementation och exekveringsmiljö i VISIR 

(mjukvaruprogrammet). Då den dynamiska modellens uppdateringsfrekvens i nuvarande 

implementation är beroende av huvudloopens uppdateringsfrekvens, som kan variera tex från 60 Hz 

till 30 Hz, så finns i nuläget ett oönskat beroende som kan skapa problem. Det är antagligen bättre att 

exekvera modellen i en separat beräkningstråd så att det blir lättare att garantera att beräkningarna sker 

i en bestämd frekvens, t.ex. 1000 Hz. 

Man behöver även utveckla ett scenario som under körning byter adhesionsnivåer alternativt 

komplettera beskrivningen av omvärlden för att definiera upp adhesionen på vissa delsträckor. 

Modellen skulle också bli mer realistisk om adhesionsnivåerna kunde ändras dynamiskt längs 

körsträckan. Ett sätt att lösa det vore att lägga in det som en del av scenariobeskrivningen, som då 

ändrar nivån vartefter scenariot genomlöps. Ett annat vore att lägga in adhesionsnivåer direkt i 

beskrivningen av varje delsträcka. 
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Appendix 1 Intervju med förare och mätdata för resa 1 

Nominella värden på trycken 5 kg ska det vara på trycket alltid säger Susanne  

Typ av broms Båda bromsarna finns i Traxx-loket 

Vid p-broms  

Läge på bromsspak Drar den nästan ända ner vid nerförsbacke. Den tar väldigt bra. Har 

koll på skärmen.  

Tillsättningstid  

(Tid till bromsen börjar ta) 

13 s (optimalt tåg med trycksänkningar i ledningarna) 

Retardation - hastighetssänkning och retardationstid: 70->50 ca 13 s. 

Tid till bromsen släpps Lite längre än tillsättningstiden. Mellan 13 och 20 s.  

Tid till trycket i ledningarna är 

återställd 

ca 20 s 

Vid dynamisk broms  

Läge på bromsspak ungefär tre snäpp tills trycket sjunker ca 0,5 kg 

Retardation - hastighetssänkning och retardationstid: 70->50 ca 13 s. 

Vid acceleration  

Spakens läge Nästan ända uppe 

Dragkraft 40 kN, det beror på väderlek och fäste 

Acceleration utan lutning  

0-20 km/h 1 min 

0-40 km/h 1 min 49 s 

0-60 km/h 2 min 33 s 

0-80 km/h 3 min 16 s 

0-100 km/h 4 min 33 s 

  

Vad är karakteristiskt för att köra 

loktåg? 

Bromsen är jätteviktig att ha koll på. Det är en annan lunk, inte 

samma tidtabeller att hålla. Mer övertid, tjänar mera pengar.  

Tror du att det är möjligt att ändra 

bromstalstabeller? 

Det är inte uppdaterat hur vagnarna bromsar. Om förarna kunde 

göra en retardationskontroll som ger ett bättre värde borde man 

kunna gå på det. Det finns absolut mer att spela på. Speciellt när det 

är långt mellan signalerna.  

 

Hellre snabbare än tyngre och längre. Systemet är inte byggt för det 

ännu.  

Det sliter på dem. Traxx kör oftast i 100 för de klarar det. 

Vad skulle det i så fall innebära för 

loktågen? 

Förkorta tiderna, men vi skulle inte prioriteras högre. Svårt att få 

jämnt flyt.  

Allmänna kommentarer Vi körde ca 100 km/h nästan hela vägen.  

Det här tåget är inte så tungt, det är optimalt som förarna uttrycket det. Det 

är inte så tungt, normalt över 2000 ton. Loken är bra och svarar direkt. Det 

skulle inte funka med ett RC-lok. Längre och tyngre tåg går redan 

Hallsberg-Malmö med specialtillstånd. Vi borde åka med det istället säger 

förarna.  

I framtiden bör vi tänka även på olika väderlekar, småregn eller snö t.ex. 

Det finns sand i loket.  

”Åk med ett RC-lok till Gävle så får ni prova på riktigt godståg. 10 km/h 

uppför backarna. ” 
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Appendix 2 Accelerationstabell och retardationstabell för resa 2 
 

Acceleration 
   

 
Tid Hastighet 

Förs. 1 0 20 
 

12 25 
 

26 30 
 

41 35 
 

63 40 
 

74 50 
 

99 55 
 

105 60 
 

118 65 
   

Förs. 2 0 70 
 

12 80 
 

27 85 
 

42 90 
   

Förs. 3 0 75 
 

16 80 
 

29 85 
   

Förs. 4 0 0 
 

20 20 
 

45 40 
 

75 50 
   

   

Förs. 5 0 50 
 

12 60 
 

17 65 
 

32 70 
 

 
Retardation 

  
  

 
Tid Hastighet 

Förs. 1 0 100 
 

5 95 
 

10 90 
 

23 85 
 

52 80 
 

57 75 
   

Förs. 2 0 60 
 

11 55 
 

16 50 
 

22 45 
 

28 40 
 

38 35 
 

43 25 
 

52 20 
   

Förs. 3 0 71 
 

15 60 
 

30 40 
 

50 25 
   

Förs. 4 0 75 
 

19 55 
 

23 50 
 

30 40 
   

Förs. 5 0 100 
 

23 75 
 

35 60 
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Appendix 3 Enkät för validering av loktågssimulatorn  

Simulator ____________   Datum_______________ 

Först några frågor om dig: 

Ålder ________  Kvinna Man 

Hur många års erfarenhet har du av att köra tåg? __________ 

Vilken typ/vilka typer av tåg har du mest erfarenhet av? ______________ 

 

1. Hur realistisk upplevde du loktågssimulatorn med avseende på följande aspekter? 

Välj ett alternativ per rad och beskriv sedan gärna dina synpunkter vid utrymmet för 

kommentarer.  

 Inte alls 

realistiskt 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

Mycket 

realistiskt 

7 

Acceleration        

Retardation        

Ljud        

Bild        

Omvärldspresentation        

Displayer        

Spakar/reglage        

Signalering/skyltning        

Information        

Komfort        

Hastighet        

 

Kommentarer: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________ 
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2. Simulering är en förenkling av verkligheten. Det är därför inte 100% realistiskt, men viktigt att 

det blir tillräckligt bra. Vilket påstående stämmer bäst överens med hur bra du tyckte att 

simuleringen var? 

Otillräcklig 

1 

  Tillräcklig 

2 

  Mer än tillräcklig 

7 

       

 

Förslag på förbättringar: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3. Upplevde du något illamående? 

Inte alls 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Mycket 

7 

       

 

4. Vad skulle du vilja öva på i den här typen av simulator? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tack för dina svar! 
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