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Förord 

Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd ifrån Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter, 

slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med 

nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens 

ämnesområde. 
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Sammanfattning 

Fotgängarsimulator i Virtual Reality 

av Björn Blissing (VTI) 

Projektet ”Fotgängarsimulator i Virtual Reality” har syftat till att visa på möjligheterna för att göra 

studier av fotgängarbeteende genom att nytta modern Virtual Reality-teknik (VR). Under projektets 

gång så har en VR-studio byggts upp på VTI:s kontor i Linköping. Till denna miljö har det utvecklats 

mjukvara som kan användas för att studera beteendet hos fotgängare i tänkta trafiksituationer. 

Simulatorn är utrustad med blickmätningsystem vilket gör att det går att både mäta och interaktivt 

visualisera var användaren har sin uppmärksamhet i varje ögonblick. Det går att uppleva vad 

användaren ser i den virtuella världen ur både ett förstapersons- och tredjepersonsperspektiv. Det finns 

även ett särskilt läge för Mixed Reality, det vill säga ett läge där en verklig videoström kombineras 

med den datorgenererade omgivningen. 

För att visa på nyttan med simulatorn så har ett scenario utvecklats. I detta scenario kan en användare 

uppleva hur det är att interagera med olika fordon, både självkörande och andra.  

Projektet har redan resulterat i flera nya projekt som ämnar studera interaktion mellan fotgängare och 

fordon 
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1. Bakgrund 

Under en femårsperiod omkommer i snitt 220 personer i Sverige i kollisioner mellan motorfordon och 

fotgängare enligt databasen STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). Utöver dessa så 

skadas drygt 2500 varav nästan 500 personer så pass allvarligt att de kräver slutenvård på sjukhus. 

Majoriteten (60%) av dödsolyckorna sker i tätort och andelen gällande de svårt skadade är än högre 

(80%). 70% av dödsfallen och 75% av de olyckor som leder till svårt skadade involverar en personbil. 

44% av olyckorna sker på vägar med skyltad hastighet 50 km/h eller lägre. Enligt statistik ifrån EU-

kommissionen så står fotgängare för 22% av alla dödsolyckor i trafiken. EU-kommissionen pekar 

också på att antalet dödade fotgängare minskar långsammare än dödstalen för övriga trafikanter. 

För att minska antalet skadade och dödade fotgängare behövs det vetenskapliga studier kring de 

typiska situationer och beteenden som är huvudorsaken till dessa olyckor. Målet med detta projekt är 

att påvisa nyttan med en fotgängarsimulator i dessa typer av vetenskapliga studier. 

Genom att använda modern virtual reality-teknik kan försökspersonen röra sig fritt i en virtuell miljö. I 

denna virtuella miljö kan personen exponeras för olika trafikmiljöer och aktörer i situationer som 

skulle vara för farliga för att genomföra i verkligheten. Man kan enkelt simulera olika effekter såsom 

väder, tid på dygnet och nivå av belysning. Det går också att prova olika trafiklösningar och 

trafikmiljöer utan att behöva konstruera dessa i verkligheten. 

En fotgängarsimulator har även möjlighet att ge svar på frågor med ökad relevans för 

fordonstillverkare och underleverantörer, framförallt inom området avancerade förarstödssystem, 

fotgängardetektion och självkörandeteknologi. Ytterligare ett område är studier av fotgängares 

reaktion på och interaktion med elektrifierade fordon, som i urbana miljöer tenderar att vara väldigt 

svårdetekterade på grund av den låga ljudnivån. 

Vidare applikationsområden skulle kunna inkludera kooperativsimulering där en förare av ett fordon 

kan interagera med en verklighetstrogen fotgängare och vice versa snarare än med animerade, 

algoritmstyrda beteenden. Detta skulle ge insikter i hur fotgängare interagerar med förare av fordon, 

och vilken information som eftersöks vid exempelvis korsningar med obevakade övergångsställen. 

Kooperativ simulering ger möjlighet att undersöka detta utan att utsätta varken förare eller fotgängare 

för onödig risk. 
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2. Studier av fotgängare 

För att förstå hur fotgängare beter sig i olika trafiksituationer så används för närvarande ett flertal olika 

metoder: 

Naturalistiska studier där inspelat videoformat studeras har ett antal för- och nackdelar. Den absolut 

största fördelen med att genomföra naturalistiska studier är att naturliga beteenden i olika situationer 

kan insamlas utan att man påverkar beteendet hos de studerade trafikanterna. Det senare är något som 

är oundvikligt vid simulatorstudier, eller studier som kräver interaktion med en försöksledare. 

Naturalistiska studier innebär dock ofta att stora mängder data måste samlas in för att det beteende 

man vill studera ska komma med i tillräcklig utsträckning. Analysen av sådana datamängder görs ofta 

manuellt, där oväsentlig information manuellt måste sållas bort innan en uppmärkning av data för 

analys kan ske. Denna process är oftast tidskrävande och garanterar ändå inte att det återstående 

materialet innehåller en tillräcklig representation av fenomenet som ska analyseras för att resultera i en 

robust analys. Således är denna metod vanligtvis tidskrävande i både datainsamling och analys vilket 

medför stora kostnader när det kommer till att studera trafikantbeteende i olika trafiksituationer. 

Experiment på provområde - Försök förlagda till testbanor och provområden ger generellt högre 

kontrollerbarhet än vid naturalistiska studier, men medför också ett antal metodologiska och etiska 

begränsningar. Vid försök på provbana kan fotgängares interaktion med andra trafikslag utvärderas på 

ett kontrollerat vis, och därigenom får man högre datatäthet beträffande beteende man vill studera i det 

insamlade materialet i jämförelse med naturalistiska data. Dessutom kan trafiksituationen som 

fotgängaren utsätts för kontrolleras i högre grad för att passa frågeställningen.  

Att kunna garantera fotgängares säkerhet är ett av de största problemen vid försök förlagda på 

provområden då försöksdeltagare uppmanas att interagera med fordon i trafikmiljön. Dock medför 

detta alltid en risk för kollision om något skulle gå fel. Därför är det vanligt att förändra 

experimentupplägg något för att utöka säkerhetsmarginaler, med konsekvens att det beteende som 

studeras nödvändigtvis inte har en komplett representativitet i förhållande till det verkliga fallet. Skulle 

en kollision ske finns även risk för bestående psykologiska men hos föraren av fordonet som i ett 

sådant fall kört på en oskyddad trafikant. Denna upplevda risk kan även påverka beteendet hos föraren 

av fordonet på ett sådant sätt att en naturlig interaktion inte sker. 

Simulatorstudier – Studier i simulatorer har fördelen av att alla försökspersoner kan utsättas för exakt 

samma scenarion. Det går också att säkert genomföra studier som skulle vara för farliga eller 

kostsamma att utföra i verkligheten. I en simulator går det också att snabbt ändra förutsättningar såsom 

väder, tid på dygnet och miljö. En potentiell nackdel är att försökspersonen kan ändra sitt beteende i 

simulatorn eftersom hen är medveten om att det är en helt säker provningsmiljö. En annan nackdel är 

att vissa simulatorer gör att försökspersonerna blir illamående, så kallad simulatorsjuka, men denna 

kan minskas, bl.a. genom att använda en simulator som är lämplig med avseende på det scenario man 

önskar studera. 
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3. Andra exempel på fotgängarsimulatorer 

Det finns tidigare exempel på olika lösningar för att genomföra simulatorstudier för fotgängare. På 

University of Iowa har man utvecklat en simulator där försökspersonen placeras i ett rum där en 

tredimensionell bild projekteras på tre av rummets väggar samt på golvet. Genom att spåra var 

försökspersonen befinner sig med hjälp av ett optiskt målföljningssystem kan det korrekta perspektivet 

beräknas och återges. Ytan i simulatorn begränsas av hur stor bild man kan projicera vilket i detta fall 

ger en tillgänglig yta som är 4.3 meter lång, 3 meter bred och 2.4 meter hög (Rahimian et. al. 2016). 

Denna typ av installation är relativt kostsam då den kräver speciella projektorer som ger en stereobild, 

dvs en bild för varje öga. Detta kräver dessutom att försökspersonen bär särskilda glasögon som för 

höger öga kan blockera bilden som avsedd för vänster öga och vice versa. Tekniken är än så länge 

begränsad och det är svårt att få perfekt blockering, vilket ger en viss dubbelbild mellan höger och 

vänster öga. Projektorerna måste dessutom vara synkroniserade med varandra för att stereoeffekten 

skall fungera. För att anpassa perspektivet krävs även ett avancerat målföljningssystem. I fallet ovan 

används ett optiskt system vilket kräver att försökspersonerna använder en särskild hjälm som är täckt 

av optiska markörer/reflexer. 

Vill man röra sig över en större yta så kan man använda sig av löpband. Då finns det både linjära- och 

360 graders löpband att välja på. Som alla löpband så påverkar dessa gångstil och balans. I vissa fall 

kräver dessa 360-graders löpband särskilda skor samt att försökspersonen av säkerhetsskäl är 

fastspänd i en sele för att minska skaderisken om personen tappar balansen. 

En alternativ modell är att använda en VR-hjälm samt en öppen yta där försökspersonen kan röra sig 

fritt. Detta kräver att man har ett målföljningsystem som kan spåra var i rummet personen befinner sig 

och anpassa den genererade bilden därefter. Undersökningar visar att detta är den typ av förflyttning 

som ger bäst närvarokänsla (Usoh et al. 1999). Ett sådant system har utvecklats vid Münchens 

tekniska universitet där man även studerar fotgängares interaktion med fordon (Feldstein et al. 2016). 
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4. Utvecklingen av simulatorn på VTI 

Projektets mål var att bygga en fungerade fotgängarsimulator som använder sig av virtual reality (VR) 

för att uppnå hög verklighetsgrad. Ett rum på VTI har utrustats för att möjliggöra en fri gåyta på 6 

gånger 3 meter. 

4.1. VR-system 

Flera olika VR-system har utvärderats för simulatorn. Några av de just nu mest nyttjade systemen som 

finns tillgängliga på marknaden är Oculus Rift (https://www.oculus.com/) samt HTC Vive 

(https://www.vive.com). Båda systemen har liknande prestanda, dock så tillåter HTC Vive systemet att 

användaren kan röra på sig över ett större område. Detta gjorde att HTC Vive valdes som VR-system. 

4.1.1. Blickmätning 

För att kunna mäta var användaren har sin uppmärksamhet så kan man spåra åt vilket håll användarens 

huvud är riktat. Men för att kunna spåra än mer detaljerat så behövs någon form av 

blickmätningssystem. Detta system mäter i vilken riktning användaren ögon är riktade. Genom att 

kombinera informationen om riktningen av användarens huvud och användarens blickriktning kan 

man räkna ut var i den virtuella världen användaren har sin uppmärksamhet.  

Projektet valde ett blickmätningssystem från Tobii (https://www.tobiipro.com/). Detta är ett system 

som eftermonteras på en HTC Vive av Tobii. Systemet är beröringsfritt och helt osynligt för 

användaren. Det enda som krävs är att varje användare genomgår en kort kalibreringssekvens för att 

uppnå högsta noggrannhet i blickmätningarna.  

4.1.2. Mixed reality 

Det finns ett behov för att observatörer utanför simulatorn skall kunna studera vad användaren i 

simulator gör. Detta kan man lösa genom att visa det användaren ser i VR-hjälmen ur ett 

förstapersonsperspektiv på en extern skärm. Man kan också visa användaren i ett 

tredjepersonsperspektiv genom att representera användaren som en digital avatar, dvs en digital 

representation av användaren. (Figur 1)  

En tredje lösning är att använda sig av något som kallas Mixed Reality (ung. blandad verklighet). 

Detta innebär att man överlagrar en verklig videoström på den genererade bilden. I detta fall så 

används en kamera som filmar användaren utifrån varpå denna videoström överlagras på det 

genererade tredjepersonsperspektivet. Genom att använda sig av så kallad Chromakey, så kan 

bakgrunden i den verkliga världen döljas i det sammanslagna resultatet (Figur 2). För att Chromakey 

ska kunna användas för att dölja bakgrunden så krävs att den senare är uniformt enfärgad i en färg som 

skiljer sig från förgrunden. För att kunna göra detta så har gångsimulatorstudion en bakgrund som 

består av grönt tyg samt ett grönt golv. Denna bakgrund belyses med hjälp av tre ljuskällor för att 

minimera färgskiftningar och skuggor. 

https://www.oculus.com/
https://www.vive.com/
https://www.tobiipro.com/
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Figur 1:Simultan visualisering ur både första- och tredjepersonsperspektiv. Tredjepersonsperspektivet 

visar personen som en digtal avatar, i detta fall i form av VR-hjälm och handkontroller. 
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Figur 2: Tredjepersonsvy före och efter chromakey 
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4.2. Mjukvara 

Det finns idag flera olika s.k. spelmotorer för att skapa VR -lösningar, där de två aktörer som 

dominerar marknaden för tillfället är Unity3D (https://unity3d.com/) samt Unreal Engine 

(https://www.unrealengine.com). Dessa är någorlunda tekniskt likvärdiga för de syften detta projekt 

har, däremot har de olika licensvillkor. För detta projektet så föll valet på Unreal Engine eftersom 

licensvillkoren var mest fördelaktiga för denna typ av installationer. 

4.2.1. Virtuella miljöer 

Två olika virtuella miljöer har byggts upp. Först en modell av rummet som simulatorn är placerad i. 

Denna modell används för att introducera VR-systemet för användaren, detta för att få övergången 

mellan verklighet och virtuell värld så kontinuerlig som möjligt. 

För det huvudsakliga exempelscenariot så skapades en modell av en verklig stadsmiljö. Valet föll på 

korsningen mellan Vallgatan och Korsgatan i Göteborg. Anledningen till detta val var att vi ville hitta 

en miljö där fotgängare och fordon måste interagera på en relativt begränsad yta. Miljön har också den 

fördel att siktavstånden är begränsade vilket gör att man inte behöver bygga upp väldigt stora ytor 

utanför området och gatumiljöer på långt avstånd från den aktuella plats där simuleringen skall ske. 

Genom att reducera ytan som modellerades så kan man istället kan man fokusera på att konstruera en 

virtuell miljö av hög kvalitet. 

4.2.2. Virtuella fordon och förare 

En 3D-modell av det virtuella fordonet och föraren köptes in ifrån en tredjepartsleverantör 

(https://hum3d.com/). Modellen som valdes var en SUV av allmänt utseende, alltså ingen existerande 

bilmodell. Modellen anpassades för att kunna användas i en VR-simulering. Detta innebär att man ger 

en statisk 3D modell egenskaper så att den kan röra sig enligt korrekt fordonsdynamik. Utöver detta 

anpassades även 3D-modellen över den virtuella föraren så att den kan animeras korrekt, , s.k. 

riggning. 

4.2.3. Integrering med blickmätningsystem 

Inom projektet utvecklades även programvara för att integrera blickmätningssystemet med 

spelmotorn, Unreal Engine. 

4.3. Scenario 

För att visa på fördelarna med en fotgängarsimulator så har ett exempelscenario plockats fram. 

Scenariot visar tre olika konfigurationer för att studera interaktion mellan fotgängare och fordon (Figur 

3): 

1. Interaktion med ett fordon som framförs av en vanlig förare. 

2. Interaktion med ett självkörande fordon. 

3. Interaktion med ett självkörande fordon med ett externt gränssnitt (gröna ljusfält som 

projiceras på marken) som ska visa för fotgängaren att det säkert att passera. 

https://unity3d.com/
https://www.unrealengine.com/
https://hum3d.com/
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Figur 3: Tre olika konfigurationer för att studera interaktionen mellan fotgängare och fordon. 
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4.4. Framtida teknisk utveckling 

Dagens VR -system har ett antal begränsningar som man måste anpassa studier efter. De primära 

begränsningarna är: 

• Låg upplösning – Dagens VR-system har en ganska låg upplösning jämfört med vad ögat 

klarar av. Detta gör att det kan vara svårt att kunna detektera objekt på långt avstånd eller att 

se små detaljer på objekt. 

• Smalt synfält – Det horisontella synfältet på de VR-system som provas ligger på ungefär 90 

grader, vilket är avsevärt mindre än den normala bredden på synfältet hos en människa, vilket 

är drygt 200 grader (Figur 4).  

Båda dessa begränsningar kan antas gradvis bli bättre med modernare teknik och det finns redan 

produkter på väg ut på marknaden som har både högre upplösning och bredare synfält. 

En annan begränsning är att VR-hjälmen är kopplad till datorn via en kabel. Denna kabel gör att 

personens rörelser begränsas något. Det finns lösningar som erbjuder trådlös överföring av 

informationen till VR-hjälmen, men dessa fungerar tyvärr inte tillsammans med det valda 

blickspårningsystemet. 

 

 

Figur 4: Skillnad mellan 90 graders synfält och normalt synfält. 
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5. Slutsatser 

Projektets mål var att utveckla en VR-baserad miljö och tillhörande programvara, som tillsammans 

utgör ett verktyg för att studera fotgängares beteende i trafiken under säkra förhållanden. Genom att 

flytta studierna till den virtuella världen öppnas möjligheter att låta användare medverka i scenarier 

som vore omöjliga eller för farliga att genomföra i verkligheten. Dessutom ges möjlighet till detaljerad 

mätning av fotgängarbeteende som skulle vara väldigt svåra eller tidskrävande att utföra i 

verkligheten. 

Projektet har nått alla tekniskt uppsatta mål och har redan gett upphov till nya projekt som ämnar 

studera fotgängares interaktion med fordon.  
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Bilaga 2: Spridning av resultat 

Simulator kommer också presenteras visas för allmänheten vid en offentlig invigning som kommer ske 

under första kvartalet 2019. 

Därefter så kommer simulatorn att erbjudas som en öppen forskningsresurs tillgänglig för alla 

forskare, under samma villkor som de övriga körsimulatorerna som finns på VTI. 

 

Projektet har även presenterats på den vetenskapliga konferensen International Conference on Human 

Systems Engineering and Design 2018, CHU-Université de Reims Champagne-Ardenne, France 


