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Referat 
Syftet med förstudien var att undersöka förutsättningar för simulatorbaserad träning av utrycknings-
körning samt initiera användarcentrerad utveckling av simulatorer för utryckningskörning. Med hjälp 
av ett nära samarbete med aktörer för utryckningsfordon och enheten för Trafiksäkerhet på 
Trafikverket, ämnar projektet kartlägga behovet av att säkert kunna träna utryckningskörning samt 
utreda hur träning av utryckningskörning i körsimulator kan förebygga incidenter och olyckor.  

Ett befintligt enklare utryckningsscenario utvecklat av VTI har använts för att tillsammans med 
personal från olika utryckningsaktörer identifiera önskemål och krav för olika typer av användnings-
fall. Denna FoI-inriktade undersökning har kompletterats med utveckling av simulatormetodik. 
Samtliga resultat kommer att ligga till grund för utveckling av simuleringsverktyg för träning av 
utryckningskörning.  

Riskerna som utryckningsförare upplever är starkt kopplade till interaktionen med andra trafikanter, 
men även till den egna kunskapen om hastigheter, väglag och mörker. Resultaten pekar på 
utryckningsförares behov av träning eller utbildning när det gäller att göra sig synlig och visa sina 
intentioner, förståelse för effekter av hastighetsval, väglag och mörker, omkörning på landsväg, 
rödljuskörning samt behov av utbildning för omgivande trafik kring hur de bör bete sig, förslagsvis 
under körkortsutbildningen.  
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Abstract 
The purpose of the pre-study was to investigate the conditions for simulator-based training of 
emergency driving and to initiate user-centered development of simulators for emergency driving. 
With the help of a close cooperation with emergency vehicle operators and the Traffic Safety Unit, the 
project aims to identify the need to be able to safely train emergency driving and to investigate how 
training of emergency driving in driving simulators can prevent incidents and accidents. 

An existing emergency scenario developed by VTI has been used to, together with staff from various 
emergency actors, identify wishes and requirements for different types of use. This R&D-oriented 
study has been supplemented with the development of simulator methodology. All results will form 
the basis for the development of simulation tools for training of emergency driving. 

The risks experienced by emergency drivers are strongly linked to the interaction with other road 
users, but also to their own knowledge of speeds, road conditions and darkness. The results point to 
the need for training emergency drivers in; how to make themselves visible and to show their 
intentions, understanding the effects of speed choices, road condition and darkness, on-road 
overtaking, red light driving, and also the need for training of surrounding traffic on how to behave, 
preferably during driver's license training. 
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Förord 
Författarna vill tacka alla som bidragit med sin tid, kunskap och erfarenhet för att göra genomförandet 
av denna studie möjlig. Projektet innehåller många delar som tillsammans ger oss en bild av hur vi 
bäst bör gå vidare med utveckling av simulatorer för träning av utryckningskörning. Trafikverket har 
förutom sitt engagemang och stöd bidragit med mycket kunskap. Många utryckningsförare från 
samtliga blåljusorganisationer har deltagit i workshops, fokusgrupper och enkätundersökning. Det har 
gett oss mycket information både om behov och önskemål när det gäller utryckningskörning.  

 

 

Linköping, februari 2020.  

Birgitta Thorslund 
Projektledare 
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Sammanfattning 

Simulatorbaserad träning för utryckningsförare - En förstudie 

av Birgitta Thorslund (VTI), Anders Lindström (VTI), Björn Lidestam (VTI), Christina Stave (VTI), 
Joakim Dahlman (VTI) och Gabriella Eriksson (VTI) 

 

Syftet med förstudien var att undersöka förutsättningar för simulatorbaserad träning av utrycknings-
körning samt initiera användarcentrerad utveckling av simulatorer för utryckningskörning. Med hjälp 
av ett nära samarbete med aktörer för utryckningsfordon och enheten för Trafiksäkerhet på 
Trafikverket, ämnar projektet kartlägga behovet av att säkert kunna träna utryckningskörning samt 
utreda hur träning av utryckningskörning i körsimulator kan förebygga incidenter och olyckor.  

Strategin har varit att utgå från material, resurser, teknik och det nätverk av användare som redan 
finns. Befintliga data och den kunskap om djupanalys av olyckor med räddningsfordon som finns hos 
Trafikverket har använts. Detta har också kompletterats med ytterligare litteraturstudier.  

Ett befintligt enklare utryckningsscenario utvecklat av VTI har använts för att tillsammans med 
personal från olika utryckningsaktörer identifiera önskemål och krav för olika typer av användnings-
fall. Denna FoI-inriktade undersökning har kompletterats med utveckling av simulatormetodik. 
Samtliga resultat kommer att ligga till grund för utveckling av simuleringsverktyg för träning av 
utryckningskörning.  

Riskerna som utryckningsförare upplever är starkt kopplade till interaktionen med andra trafikanter, 
men även till den egna kunskapen om hastigheter, väglag och mörker. Resultaten pekar på 
utryckningsförares behov av träning eller utbildning när det gäller att göra sig synlig och visa sina 
intentioner, förståelse för effekter av hastighetsval, väglag och mörker, omkörning på landsväg, 
rödljuskörning samt behov av utbildning för omgivande trafik kring hur de bör bete sig, förslagsvis 
under körkortsutbildningen.  

Resultaten från förstudien är samstämmiga och utgör en bra grund för ett fortsättningsprojekt. Framför 
allt ser vi både det stora behovet av träning samt möjligheterna som simulatorer erbjuder. För att på ett 
framgångsrikt sätt kunna tillgängliggöra träning av utryckningskörning med simulator behövs både 
fortsatt forskning och implementering. Vi föreslår således ett fortsättningsprojekt som innehåller 
följande delar: fortsatt användarcentrerad utveckling av simulatorn, forskning kring utbildnings-
metoder och effekter på trafiksäkerheten, en jämförande studie med användare av simulatorer inom 
ramen för det samarbete som introducerats i förstudien, Speed, en undersökning av effekter av sådan 
träning innehållande olika träningsscenarier med olika typer och faser av blåljusuppdrag. Specifikt 
kommer metoder och taktik för att köra och använda blåljuset riskmedvetet att tränas, så att fordons- 
och blåljusanvändningen sker på bästa sätt med hänsyn till att uppnå avsedd effekt på omgivande 
trafik. 
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Summary 

Simulator-based training for emergency drivers. A pre-study 

by Birgitta Thorslund (VTI), Anders Lindström (VTI), Björn Lidestam (VTI), Christina Stave (VTI), 
Joakim Dahlman (VTI) and Gabriella Eriksson (VTI) 

 

  

The purpose of the pre-study was to investigate the conditions for simulator-based training of 
emergency driving and to initiate user-centered development of simulators for emergency driving. 
With the help of a close cooperation with emergency vehicle operators and the Traffic Safety Unit at 
the Swedish Transport Administration, the project aims to identify the need to be able to safely train 
emergency driving and to investigate how training of emergency driving in driving simulators can 
prevent incidents and accidents. 

The strategy has been to build on methods, resources, technology and the network of users that already 
exist. Existing data and the knowledge of in-depth analysis of accidents involving emergency vehicles 
available at the Swedish Transport Administration have been used. This has also been supplemented 
with further literature studies. 

An existing emergency scenario developed by VTI has been used to, together with staff from various 
emergency actors, identify wishes and requirements for different types of use. This R&D-oriented 
study has been supplemented with the development of simulator methodology. All results will form 
the basis for the development of simulation tools for training of emergency driving. 

The risks experienced by emergency drivers are strongly linked to the interaction with other road 
users, but also to their own knowledge of speeds, road conditions and darkness. The results point to 
the need for training emergency drivers in; how to make themselves visible and to show their 
intentions, understanding the effects of speed choices, road condition and darkness, on-road 
overtaking, red light driving, and also the need for training of surrounding traffic on how to behave, 
preferably during driver's license training. 

The results are consistent and form a good basis for a continuation project. Above all, we see both a 
great need for training and the opportunities that simulators offer. In order to successfully make 
training of emergency driving with a simulator available, both research and implementation are 
needed. We therefore propose a continuation project that consists of the following parts: continued 
user-centered development of the simulator, research on educational methods and effects on road 
safety, a comparative study with users of simulators within the framework of the collaboration 
introduced in the feasibility study, Speed, a study of the effects of such training including various 
training scenarios with different types and phases of emergency assignments. Specifically, methods 
and tactics for risk-conscious driving and use of the blue light will be trained, so that vehicle and blue 
light use is optimal in order to achieve the intended effect on surrounding traffic. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Risken för olyckor i samband med utryckningskörning för polis, ambulans och räddningstjänst är stor. 
Trots den lagstadgade skyldigheten för övriga trafikanter att lämna fri väg för utryckningsfordon 
inträffar relativt ofta incidenter och olyckor som kan ha sin förklaring i trafikmiljön i kombination 
med höga hastigheter, övriga förares bristande uppmärksamhet eller i deras oväntade och ibland 
oönskade beteende. Denna förstudie är därför inriktad huvudsakligen på två delområden. Det ena 
handlar om att kartlägga behovet av att säkert kunna träna utryckningskörning. Det andra området 
handlar om att utreda på vilket sätt träning av utryckningskörning i körsimulator kan nyttjas som 
metod för att förebygga incidenter och olyckor.  

Hypotesen är att sådan träning bör vara ett bra komplement för att träna körförmågan och öka 
riskmedvetenheten hos förarna av utryckningsfordon, eftersom dessa är motiverade, kör regelbundet i 
tjänsten och därmed förväntas kunna förvärva ett trafiksäkrare körbeteende. 

Träning av utryckningskörning på väg är inte tillåten och simulatorbaserad metod ger därför en unik 
möjlighet att riskfritt träna situationer och scenarier som annars inte är möjliga eller svåra att skapa. 
Det kan vara moment som inriktas på riskmedvetenhet och självuppfattning, eller mängdträning av 
oförutsedda och riskfyllda trafikhändelser, exempelvis felbeteenden från medtrafikanter som plötsliga 
inbromsningar, ouppmärksamma och oskyddade medtrafikanter osv. Andra fördelar med simulator-
baserad träning, förutom att den är riskfri, är möjligheten att få feedback och lära av sina misstag. 
Genom att repetera i egen takt samt att själv eller tillsammans med andra få körningen återgiven, ger 
tillfälle till reflexion och återkoppling. Detta bidrar till ökad självinsikt och riskmedvetande, vilket i 
sin tur ska leda till att förarna kommer till slutdestinationen säkert utan att äventyra egen eller andras 
hälsa.  

Det senaste året har VTI haft en nära diskussion med bl.a. räddningstjänsterna i Jämtland och 
Östergötland, Ambulansen i Skövde, trafikinstruktörer inom AISAB, utbildare samt trafikpoliser inom 
polisverksamheten i Östergötland, samt polisutbildningarna i Växjö och Södertörn, som alla önskar 
medverka i en metodutveckling kring simulatorbaserad träning av utryckningskörning. VTI har också 
ett forskningsmässigt utbyte inom området med bl.a. Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping, med 
forskare inom Umeå Universitet (Safety & Security test arena), samt med Pre-hospital ICT Arena 
(PICTA) på Lindholmen. Inte minst viktigt har VTI sedan många år också ett aktivt samarbete med 
enheten för Trafiksäkerhet inom Trafikverket, vilka också kommer att medverka i projektet som 
beställare och resultatmottagare, men också bidra med underlag bl.a. i form av djupstudier från 
olycksutredningar som involverar utryckningsfordon.  

1.2. Syfte 
Syftet med förstudien är att undersöka förutsättningar för simulatorbaserad träning av utrycknings-
körning samt initiera användarcentrerad utveckling av simulatorer för utryckningskörning. Med hjälp 
av ett nära samarbete med aktörer för utryckningsfordon och enheten för Trafiksäkerhet ämnar 
projektet kartlägga behovet av att säkert kunna träna utryckningskörning samt utreda hur träning av 
utryckningskörning i körsimulator kan förebygga incidenter och olyckor. Målet är att skapa en bra 
grund för fortsatt FoI-arbete inom utryckningskörning med den metodutveckling som lämpar sig bäst 
samt skapa ett samarbete mellan olika aktörer för utryckningsfordon, vilket är linje med Trafikverkets 
inriktning mot inflytande och delaktighet.  
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Förstudien bidrar med ny kunskap och fyller i ett kunskapsgap även internationellt då studier kring 
detta är få. Följande forskningsfrågor ämnar vi besvara med detta arbete:  

I – Vilka svårigheter upplever utryckningsförare under utryckningskörning?  

II – Vilket är enligt utryckningsförarna det önskvärda beteendet hos andra trafikanter? 

III – Hur bör simulatorbaserad träning utvecklas för att göra bäst nytta? 

1.3. Mål 
Projektet har både direkta mål och mål som kan kopplas till målen i portfölj möjliggöra.  

1.3.1. Projektets direkta mål  
Mål 1: Genomföra en kunskapssammanställning av befintliga forskningresultat, system och metoder 
för träning av utryckningskörning, speciellt med inriktning förarträning i körsimulator. Skapa ny 
kunskap, i samverkan med Trafikverkets expertis inom djupanalys av olyckor, i form av en samlad 
bild av olyckstyper och olycksorsaker som involverar fordon under utryckningskörning och kombinera 
detta med en probleminventering i workshopformat med företrädare för ambulans, räddningstjänst och 
polis.  

Mål 2: Kartlägga möjligheter och begränsningar samt den potentiella nyttan vid tillämpning av 
förarträning genom körsimulering. Ett konkret tekniskt delmål är att utveckla en ny simulatorrigg och 
simulatorscenarios som kan användas i befintliga och framtida projekt för att möta de syften som 
beskrevs ovan.  

Mål 3: Utvärdera vilka säkerhetsrisker som kan förebyggas med simulatormetodik, genom praktiska 
prov med förare från de utryckningsaktörer som medverkar.  

Mål 4: Sammanfatta projektets resultat i rapportform och föreslå form och innehåll för fortsatt FoI-
arbete inom simulatorbaserad utryckningskörning.  

1.3.2. Projektets bidrag till målen i portfölj Planera 
Projektet bidrar till planeringen av ett effektivt och modernt transportsystem genom att utrycknings-
fordon får bättre och säkrare framkomlighet med utnyttjande av den senaste tekniken inom 
körsimulering och nya rön inom metodutveckling för träning.  

Projektet bygger på metod- och teknikkunskap som byggts upp på VTI, som i samverkan med aktiva 
utryckningsförare i projektet utvecklar, testar och utvärderar simulatorträning. Detta är något som inte 
tidigare gjorts i Sverige när det gäller utryckningskörning och är i linje med Trafikverkets mål att 
förbättra samverkansformerna för en ökad integrering av transportsystemets alla delar i samhälls-
utvecklingen. Projektet bidrar till ny vetenskaplig kunskap om metoder för träning av utrycknings-
körning. 

Räddningstjänst, ambulans och polis är hänvisade till att begagna sig av det allmänna vägnätet, och 
samsas med övrig trafik, för att utföra sina ofta livsavgörande uppdrag. Genom projektet ökas dialog 
och samverkan med dessa organisationer. De metoder som identifieras i projektet kommer att bidra 
positivt till den nationella samhällsutvecklingen. Projektet tar tillvara digitaliseringens möjligheter för 
att på ett kostnadseffektivt sätt minska olycks- och skaderisken i samband med utryckningskörning. 
Projektet möjliggör körträning som annars inte är möjlig och de facto inte ens tillåten på väg. 

Bidrag sker direkt till två av portföljens fyra målområden, framför allt till ”utvecklad planering för 
morgondagens hållbara transportsystem” men också i viss utsträckning till ”stärkt samverkan i 
samhällsutvecklarrollen”: 

När det gäller hållbarhet i morgondagens transportsystem är tillgänglighet en viktig aspekt, och ytterst 
syftar projektet till att öka allmänhetens tillgänglighet till vägburna räddningsinsatser som ofta är 
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kritiska. Träning och utbildning av förare i simulator i stället för i (dagens fossilbränsledrivna) fordon 
på väg bidrar direkt till hållbarhetsaspekten. Dessutom tillkommer allt fler tekniska stödsystem i både 
egna och andras fordon (kollisionsvarning, autobroms, filhållningsassistans m.m.) och återkommande 
träning är nödvändig för att förarna ska hålla sig uppdaterade med den nya tekniken och dess inverkan 
på köruppgiften. Projektet bör också på sikt bidra till ett bättre nyttjande av transportsystemets 
kapacitet, i den mån riktad träning av dessa förargrupper leder till bättre framkomlighet och minskad 
olycksrisk. Den ökande digitaliseringen innebär många nya möjligheter, men också utmaningar, vilket 
kräver nya modeller och verktyg för att följa med i teknikutvecklingen. Simulatorer innebär att den 
nya tekniken kan provas och utvärderas innan den tas i bruk i verkligheteten.   

Angående målet kring stärkt samverkan i samhällsutvecklarrollen innebär projektet en möjlighet att 
skapa större förståelse för dels de gemensamma, dels de verksamhetsspecifika behoven hos de olika 
aktörer som bedriver utryckningskörning. Projektet kommer att ha direktmedverkan av ett antal sådana 
aktörer, med förare som medverkar i datainsamlingen och vars synpunkter kommer att tas tillvara. 
Denna involvering är tänkt att ge en direktkoppling mellan utbildningsbehov och utbildningsinsats, 
och därigenom på sikt bidra till att vi får större andel förare av utryckningsfordon med relevant och 
aktuell utbildning och träning som bidrar till ett välfungerande trafiksystem.  

1.4. Metod 
Strategin har varit att utgå från material, resurser, teknik och det nätverk av användare som redan 
finns. Befintliga data och den kunskap om djupanalys av olyckor med räddningsfordon som finns hos 
Trafikverkets Trafiksäkerhetsenhet har använts. Detta har också kompletterats med ytterligare 
litteraturstudier.  

Ett befintligt enklare utryckningsscenario utvecklat av VTI har använts för att tillsammans med 
personal från olika utryckningsaktörer identifiera önskemål och krav för olika typer av användnings-
fall. Denna FoI-inriktade undersökning har kompletterats med utveckling av simulatormetodik. 
Samtliga resultat kommer att ligga till grund för utveckling av simuleringsverktyg för träning av 
utryckningskörning. Resultaten sammanställs i den här rapporten och en plan för fortsatt arbete görs 
upp. Förstudien består av följande fyra arbetspaket: 

1.4.1. AP1 Lägesbeskrivning för träning av utryckningskörning  
En litteraturöversikt inom området har genomförts samt en analys av olycksdata. För litteraturstudien 
har avgränsningen gjorts till de tre blåljusgrupperna räddningstjänst, ambulans och polis, men även i 
någon mån simulatoranvändning för förarträning mer generellt. Likaså har information om tränings-
centra, samt kort information om hård- och programvaror inkluderats. Följande sökord användes i 
olika kombinationer: driving simulator, training, emergency, fire fighters, ambulance, police, EMS, 
EV, first responder, blue light. Samma sökning genomfördes med svenska sökord. Därtill en sökning i 
VTI:s nationella bibliotekskatalog, TRID – the TRIS and ITRD Database, Scopus och Web of 
Science, med sökorden; blåljus, polis, utryckning, ambulans, emergency, ambulance, police, fire, 
firefighter, first responder, simulator driver, driving, training och education för åren 2000–2019.  

Trafikverket bidrog med sin djupstudiedatabas, som är en detaljerad sammanställning av olyckor med 
dödlig utgång. Olyckor där blåljusfordon var direkt inblandade söktes fram för att utröna hur 
simulatorbaserad träning kan användas för att träna på de kombinationer av riskfaktorer som 
dokumenterats vid olyckor. Det bör understrykas att djupstudiedatabasen inte användes för att den 
innehåller olyckor med dödlig utgång, utan för att dess dokumentation är detaljerad och att analyserna 
är djuplodande. Därigenom kan reella och potentiella olycksorsaker vid varje enskild olycka utläsas, 
och användas för att medvetandegöra dessa i träningscenarier i simulator. I djupstudiedatabasen finns 
exempelvis uppgifter om geografisk plats, hastighetsgräns, vägbanans beskaffenhet, kurvatur, 
bombering, väglag, väder, ljusförhållanden, fordonets skick, däck, uppskattad hastighet vid tillfället, 
medicinska uppgifter om föraren, inklusive eventuell förekomst av droger och alkohol. 
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Inledningsvis arrangerades en workshop med företrädare för de olika utryckningsmyndigheterna. Den 
innehöll presentationer från respektive verksamhet samt strukturerade gruppdiskussioner. Genom att 
låta varje representant beskriva sina behov och de möjligheter till träning som finns, skapades en bild 
av både likheter och skillnader hos de olika aktörerna. Drygt ett halvår senare arrangerades en andra 
workshop, denna gång hos Ambulansen i Storstockholm AB (AISAB).  

1.4.2. AP2 FoI- inriktad undersökning av potentiell nytta med simulatormetodik 
Med den samlade kunskapen från AP1, om vilka olyckor som sker och vilka luckor som finns när det 
gäller träning, har vi undersökt på vilket sätt simulatorer kan bidra till ökad säkerhet och färre olyckor. 
Nyttan och metoderna hos aktörer som använder simulatormetodik har granskats. Möjligheten att ta 
fram realistiska scenarier för träning av de situationer där behovet är som störst har undersökts genom 
att några testscenarier skapats och testats i samråd med representanter från de olika blåljusaktörerna. 

1.4.3. AP3 Utvärdering och beskrivning av säkerhetsrisker som kan förebyggas 
med simulatormetodik  

Utvärderingen har skett genom testkörning av simulatorscenarier framtagna i AP2. Vidare har tre 
fokusgrupper genomförts med deltagare från Räddningstjänst, Ambulanskår och Polisen. De båda 
metoderna kompletterar varandra och bidrar således till ett större kunskapsunderlag när det gäller vilka 
säkerhetsrisker som kan förebyggas med simulatormetodik. 

1.4.3.1. Simulator för utryckningskörning 
Som utgångspunkt användes ett scenario från ett tidigare projekt (Skoglund, Bolling, Åsberg, & 
Reichenberg, 2015). Hela scenariot består av ca 20 minuter körning på motorväg, landsväg och i 
stadstrafik. I samtliga miljöer beter sig de andra trafikanterna väldigt irrationellt och det är en 
utmaning att ta sig fram. Till en början användes en befintlig nerskalad simulatorrigg som tagits fram 
för ett annat VTI-projekt om elvägar (Rigg 1) och under projektets gång togs en dedikerad 
utryckningssimulator fram (Rigg 2), se Figur 1.  

 
Figur 1 Till vänster en nerskalad simulatorrigg som tagits fram i ett annat VTI-projekt (Rigg 1) och 
till höger en simulatorrigg speciellt framtagen för blåljuskörning (Rigg 2).  

Programvaran för hantering av scenarier gör det möjligt för försökspersonerna att börja köra vid valfri 
fördefinierad startpunkt, antingen på en motorväg, en landsväg eller i ett stadsområde. En inledande 
scensekvens utvecklades, där fordonstypen och det kommande räddningsuppdraget presenteras, 
tillsammans med information om hur man använder simulatorriggen och väljer startpunkt. 
Räddningsuppdraget och praktiska detaljer om hur man använder simulatorn beskrevs för varje 
deltagare med hjälp av skärmdumpar enligt Figur 2.  

Scenariot är uppbyggt med en naturalistisk täthet av skriptade och trafiksituationsanpassade trafikanter 
inklusive lastbilar, bussar, bilar och fotgängare. Både mötande trafik och fordon som reser i förarens 
egen riktning är en del av scenariot, liksom fordon som kommer in från en vinkelrätt tillträdesväg och 
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korsar förarens väg. Andra trafikanters beteende är förprogrammerat och utformat för att återspegla 
naturligt förekommande beteendemönster, baserat på litteratur och information från 
utryckningspersonal. Följaktligen ger några av de andra trafikanterna i scenariot och fri passage, 
medan andra uppvisar vanligt, men mindre gångbart, beteende, såsom att inte köra åt sidan eller 
plötsligt bromsa när nödfordonet närmar sig bakifrån.  

 
Figur 2 Skärmdumpar som beskriver övningssituationen, fordonet och uppdraget före körningen.  

Den första lånade riggen (Rigg 1) modifierades med vissa tillägg speciellt utformade för att ge en 
känsla av realism och i syfte att framkalla belastning, liknande den under verklig blåljuskörning. För 
detta ändamål var riggen utrustad med kommunikations- och informationsenheter. Några av dessa var 
mock-ups: bland annat en kontrollpanel från Rakel-systemet som tillhandahölls av Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och används inom nästan alla svenska utryckningsfordon. Även 
ett fullt fungerande kommunikationssystem baserat på walkie-talkies installerades. En andra skärm 
monterades också över mittkonsolen, med hjälp av en Android-smartpad som växlade mellan att visa 
”falska” drone-foton från olycksplatsen, en karta och (icke-interaktiv) navigationsinfo. 

De viktigaste förändringarna inför den nya riggen (Rigg 2) var:  

• sidmonitorer för att bilda ett komplett visuellt system med tre monitorer 

• bättre förarstol, pedalväxel och ratt med autentiska bildelar 

• helt kontrollerbara blå lampor 

• dubbla sirenljud och arbetsindikatorkontroller 

Testkörningarna har gjorts både av VTI arrangerade workshops samt vid följande konferenser och 
kongresser: Skadeplats 2018 i Helsingborg (Rigg 1), Framtidens skadeplats i Linköping (Rigg 2), 
Ambulans 2019 i Upplands Väsby (Rigg 2), Mobila vårdens dag i Linköping (Rigg 2), Flisa 2019 i 
Karlstad (Rigg 2). Efter körningen fick varje förare svara på en enkät med frågor om bland annat 
acceptans, nytta och användbarhet i deras verksamhet med mera, se bilaga 1.   

1.4.3.2. Fokusgrupper med representanter från utryckningsorganisationer 
Fokusgrupper genomfördes vid tre tillfällen under oktober-november 2019, om vardera 2 timmar i 
VTI:s lokaler i Göteborg.  

Från räddningstjänsten deltog sex personer, samtliga från Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG); en 
central enhetschef för utryckningsledning, en utbildningsledare, en insatsledare för en mindre ort 
utanför Göteborg, en insatsledare för centrum, en utbildare för RIB-personal (deltidsanställda) samt en 
administratör för utbildningen. 

Från ambulansen deltog totalt åtta personer; fyra från ambulansen på Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset (SU) där en person var ambulanssjukskötare samt en utbildningsledare, två utbildnings-
instruktörer och en fordonstekniker. Från Ambulansen i Skaraborg deltog fyra personer; en 
utbildningsledare med ansvar för utbildningen i Skövde, en trafikinstruktör, en insatsledare och en 
ambulanssjukskötare.  
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Från Polisen deltog fem personer; en utbildningsansvarig för förarutbildning region, en utbildare från 
region Stockholm, två utbildare från Örebro och en utbildare från Karlstad. Deltagarna bedriver de 
högsta utbildningarna i Sverige idag, och utbildar kursansvariga till utbildningarna regionalt. 

Som en introduktion fick deltagarna köra några minuter i en simulator liknande Rigg 1. En forskare 
ledde gruppdiskussionen med hjälp av en frågeguide (se bilaga 2). Gruppen förde själva diskussionen 
framåt och samtliga fick komma till tals. Samtalet spelades in och transkriberades för att därefter 
sammanställas. 

1.5. AP4 Förslag på vilka möjligheter som finns till fortsatt arbete inom 
utryckningskörning 

Samtliga resultat har sammanställts i den här rapporten och en plan för fortsatt arbete har föreslagits. 
Tillsammans med de aktörer som redan meddelat intresse kommer medel att sökas för fortsatt arbete 
grundat på resultaten i förstudien. En form för samarbete mellan aktörer har undersökts och 
presenterats, där de ingående parterna kan dela på både finansiella och kunskapsmässiga resurser.  
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2. Resultat 
Samtliga resultat presenteras här per arbetspaket.  

2.1. AP1 Lägesbeskrivning 
Risken för olyckor i samband med utryckningskörning ökar (Burke, Salas, & Kincaid, 2001; Wilbur, 
1997; Lundälv, Philipson, & Sarre, 2010). Trots att andra trafikanter är skyldiga att lämna fri väg för 
utryckningsfordon (STR Service, 2017), inträffar ofta incidenter och tyvärr även allvarliga olyckor. Ett 
kvantitativt exempel, som visar delar av problemet, syns i Tabell 1, där kostnaden för fordonsskador 
bland polisens fordon presenteras (Dahlström, 2018). Kostnaderna är omfattande och dessvärre 
tilltagande, även om ökningen delvis kan förklaras av att så kallade PIT-manöver (pursuit intervention 
technique) är tillåtna även i Sverige.  

Tabell 1 Kostnader för fordonsskador hos Polisen i Sverige.  
Skador på polisfordon (SEK) 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal PIT-manöver 196 276 314 316 345 

Kostnad pga. PIT 8 425 166 10 291 811 12 606 430 12 984 906 15 576 793 

Antal skador 4771 4819 4904 4931 5105 

Kostnader pga. skador 57 902 774 56 027 009 62 981 290 59 229 373 61 500 611 

De varningssystem som idag finns tillgängliga är främst siren och blåljus, vilka båda har begränsad 
räckvidd och upptäckbarhet. Ibland informeras andra trafikanter även via meddelanden i bilradion, 
men för att inte avbryta programmen för ofta och då endast ett fåtal trafikanter berörs av meddelandet 
tenderar radiokanalerna att informera bara om de mest kritiska situationerna.   

En ny teknisk lösning som håller på att utvecklas är kombinationen av mobil kommunikationstekno-
logi och så kallad C-ITS (collaborative intelligent transport Services), vilket skapar nya sätt för att 
förmedla trafikrelaterad information. Sådana meddelanden kan anpassas efter situationen och 
trafikflödet samt riktas till endast de trafikanter som riskerar att vara i vägen för utryckningsfordonet. 
Dessa tjänster utvecklas inom ramen för EU-projektet Nordic Way 2 (https://www.nordicway.net/), 
där protokoll och standarder tas fram för så kallade EVA-meddelanden (Emergency Vehicle 
Approching). VTI:s uppgift i Nordic Way 2 är att med hjälp av simulatorstudier undersöka hur ett 
sådant system bör designas för optimal effekt.  

Utryckningskörning försvåras vidare av att trafikintensiteten varierar avsevärt beroende på var olyckan 
har inträffat, var utryckningsfordonet befinner sig i förhållande till olycksplatsen men också beroende 
på hur andra trafikanter beter sig, t.ex. deras reaktioner när de upptäcker varningsblinkers och sirener. 
Från litteraturen, från tidigare projekt som till exempel AstaZeroSim (Skoglund, Bolling, Åsberg, & 
Reichenberg, 2015; Burke, Salas, & Kincaid, 2001; Lundälv, Philipson, & Sarre, 2010), samt från 
möten de senaste åren med flertalet utryckningsförare, är det tydligt att det finns flera svårigheter med 
utbildning och träning av utryckningskörning, vilka borde kunna lösas med simulatorbaserade 
metoder. Övning av utryckningskörning har föreslagits som en av de mest effektiva metoderna för att 
minska incidenter med utryckningsfordon (Bui, et al., 2018), men även återkommande träning för 
etablerade förare har efterfrågats (Jansson & Strandberg, 2006).  

Utryckningskörning syftar på körning med utryckningsfordon under samtliga prioriteringsgrader, både 
på väg till hämtplats och till sjukhus. Larmkörning är körningen där man kräver fri väg (siren och/eller 
blåljus). Prioriteringsgrader: 

• Prio 1 – Mycket brådskande ambulansuppdrag. Akuta, livshotande symptom.  

• Prio 2 – Brådskande ambulansuppdrag. Akuta, men ej livshotande symptom.  
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• Prio 3 – Ej brådskande ambulansuppdrag. Övriga ej brådskande ambulansuppdrag. (SOSFS 
2009:10). 

Enligt Trafikförordningen (SFS 1998:1276) ska en trafikant lämna fri väg för ett utryckningsfordon 
som signalerar med föreskriven larmanordning. Trafikanten ska stanna till om det behövs, men ges 
ingen rätt att bryta mot gällande trafikregler. Föraren av utryckningsfordonet får vid trängande fall, 
med föreskrivna larmanordningar kräva fri väg under förutsättning att hänsyn tas till andras säkerhet. 
En utryckningsförare har även rätt att vid trängande fall underlåta sig att följa föreskrifter som inte 
särskilt gäller honom eller henne förutsatt att särskild försiktighet iakttas. Det kan handla om 
regleringar såsom hastigheter, ljussignaler, färd på gång- och cykelvägar samt andra lokala 
trafikföreskrifter. Det finns inga styrande lagdokument för vad en utryckningsförare ska kunna, utan 
respektive huvudman ansvarar för den kompetens och utbildning de anser en utryckningsförare ska ha.  

Att köra ett utryckningsfordon skiljer sig på många sätt från vanlig bil bland annat vad gäller 
trafikregler för utryckningsförarna vid larmkörning. I trafikförordningen finns specifika paragrafer 
avseende utryckningskörning (Trafikförordningen, 11 kap.7–8 § samt 2 kap.5 §). Vid högsta 
prioritet har utryckningsförare viss rätt att köra i högre hastigheter än övrig trafik, men även 
möjligheten att kräva fri väg från andra trafikanter, exempelvis att köra mot rött ljus i korsning. Dessa 
regler skapar en speciell interaktion mellan medtrafikanterna där stora risker för olyckor kan skapas. 
Utbildning och träning av förare som ska köra utryckningsfordon är särskilt betydelsefullt då det ofta 
handlar om att snabbt och säkert nå destinationen. Träning behövs för att skickligt kunna bedöma och 
agera rätt i riskfyllda situationer.  

Flera kan på olika sätt vara inblandade vid en utryckning, såsom medåkande kollega, ledningscentral, 
samt kollegor i andra fordon. Tidigare har det påpekats att det inte finns några krav på formell utbild-
ning eller licensiering av dessa förare (Peters, 2008). Dessutom finns det inga enhetliga nationella 
utbildningar utan de planeras och genomförs av respektive myndighet för utryckningskörning, oftast 
länsvis. Även inom samma region med samma huvudman kan uppläggning av utbildning och träning 
vara olika.  

Vidare finns ingen gemensam sammarbetsplattform då det är olika arbetsgivare och myndigheter som 
styr dessa grupper. Kraven på utryckningsförarnas körförmåga och bedömning av eget körbeteende är 
därför stora. Föraren i ett utryckningsfordon räknas inte som yrkesförare och undantas därför från 
reglerna kring kör- och vilotider enligt ett EU-direktiv (EG, 561/2006). De inkluderas inte heller i 
reglerna för yrkeskompetensutbildning. 

Utryckningskörning ger således en förare möjlighet att överträda flera trafikbestämmelser, men det 
innebär också ett ökat ansvar. Detta arbetspaket innehåller en kunskapssammanställning av befintliga 
forskningresultat, system och tekniker för träning av utryckningskörning, speciellt med inriktning på 
förarträning i körsimulator.  

2.1.1. Utbildning räddningstjänst 
Vid Räddningstjänsten Storgöteborg genomförs inledningsvis en grundläggande tvåårig 
eftergymnasial utbildning kallad Skydd mot olyckor (SMO). Utbildningen ges av MSB antingen som 
internatutbildning eller på distans. För att bli brandman krävs C-körkort, CE är inget krav men en 
merit. Vid anställningen ges en introduktionsutbildning som innefattar vad som gäller för att framföra 
räddningstjänstens fordon. Under cirka ett år får den nyanställde mest sitta bredvid, men övningskör 
när tillfälle ges. Därefter ges en tredagars utbildning av en trafikinstruktör. Styrkeledaren provar 
brandmannens kunskaper när det gäller brandbilen före uppkörning.  

2.1.2. Olyckor och risker räddningstjänst 
Då brandmännen oftast färdas i ett stort tungt fordon är skaderisken vid en trafikolycka störst för de 
andra trafikanterna. Brandmännen skadas oftare av andra trafikanter vid olycksplatsen. Jämfört med 
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andra blåljusförare är räddningstjänsten i mindre grad inblandad i trafikolyckor, men har å andra sidan 
betydligt mer tid till träning. Antalet utryckningar har nästan dubblerats på femton år och man rycker 
ut på dubbelt så många trafikolyckor som bränder i byggnader. Uppgifter från MSB visar att mellan 
åren 2000 och 2015 ökande antalet trafikolyckor från 9 605 till 18 327, en ökning med 90 % (Lago, 
2016). Utvecklingen innebär att brandmännens körskicklighet får ökad betydelse. En sammanställning 
för åren 2007–2015 föreslår några åtgärder för att minska olyckorna avseende utryckningskörning. De 
handlar om hastighet, säkerhetsbälten, kommunikation, erfarenhet av aktuellt fordon, erfarenhet av att 
åka på larm, förarutbildning, påkalla fri väg, mörkerkörning och trötthet, uppställning på skadeplats, 
samt att speciellt beakta ensamförare Sjöström (2015).  

2.1.3. Utbildning ambulans 
Det saknas nationell samordning av ambulanssjukvården i trafikfrågor. Myndigheters ansvar är oklart 
och regleringen av utryckningskörning är bristande (Angelsen, 2018), vilket gör att ansvaret ligger hos 
varje huvudman. För sjukvårdens del hamnar ansvaret hos regioner/landsting och ambulansvårdgivare. 
Socialstyrelsens skriver i sina föreskrifter om Ambulanssjukvård med mera (SOSFS 2009:10) att 
vårdgivaren har ansvar för att den personal som framför en ambulans har kompetens för att på ett 
säkert sätt kunna utföra ett ambulansuppdrag. Minst en person i ambulansen måste vara legitimerad 
sjuksköterska, men båda i besättningen behöver inte ha sådan examen. För att kunna bli antagen till 
utbildningen krävs ett B-körkort. Högskolan i Borås har en kurs som omfattar 15 högskolepoäng 
kliniska och verksamhetsförlagda studier (VFU) i ambulanssjukvård, men de innehåller inte förar-
träning eller förarutbildning. Vid Skövdes ambulanscenter finns en utbildning från oerfaren till färdig 
larmförare, som tar 1–2 år. De moment som ingår är introduktion, grundutbildning där även simulator-
körning är inkluderat, larmutbildning och avancerad körning på bana och utryckningskörning i 
simulator (Jonas Åsberg, muntlig kommunikation, 2019). 

2.1.4. Olyckor och risker ambulans 
Några svenska studier tar upp olyckor med ambulans och de risker som föreligger. I en djupstudie av 
16 ambulansolyckor under perioden 2003–2005 inträffade 9av olyckorna i samband med utrycknings-
körning (56 %) och vid 3 olyckor fanns patienter i ambulansens vårdutrymme (Lundälv, 2009a). I 13 
fall (81 %) var ambulansförare vållande till olyckorna och 13 fall medförde personskador. På grund av 
regn och snö hade 3 ambulansfordon fått sladd i samband med körningen och 6 av olyckorna 
inträffade i korsningar med andra fordon. Hälften av olyckorna inträffade i tätort medan övriga 
inträffade i samband med landsvägskörning (Lundälv, 2009a). Inrapportering av ambulansfordon i 
Strada (Transportstyrelsens informationssystem för trafikskador) under åren 2003–2008 visar 294 
personer inblandade i 110 krascher där fyra personer omkom. En av dessa var ambulansförare, en var 
passagerare i personbil och övriga två befann sig i en personbil som kolliderade med en ambulans. 
Incidenterna verkar inträffa i större utsträckning på dagtid, under prio 1 transporter, i korsningar, i 
tättbebyggt område, på torrt väglag och i dagsljus (Albertsson & Bylund, 2010).  

En analys av 200 ambulansolyckor under perioden 2010–2016 visade att trots förarnas riskmedveten-
het görs upprepade avsteg från säkerheten, vilka har kommit att accepteras i säkerhetskulturen. 
Registreringen av tillbud och olyckor är i många fall bristfällig och förutsättningarna för erfarenhet-
såterföring är begränsade (Angelsen 2018). 

Sjuktransporter i hög hastighet kan påverka både patient och personal negativt då patienten tycker att 
det är obehagligt och krängningar i ambulansen kan försvåra vården. Dessutom pekar flera studier på 
att tidsvinsten är marginell och antalet typer av sjukdomsfall där denna tidsvinst skulle vara avgörande 
för patienten beskrivs som få (Petzäll och kollegor, 2011). Flera studier har visat hur vården kan störas 
av transporten (Hagiwara m.fl., 2019; Åkerstedt m.fl., 2018; Sandal m.fl., 2010) och korsningar har 
visats vara den mest olycksdrabbade platsen (Sandal m.fl., 2010; Custalow, 2004). Flera framhåller 
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förbättrad bältesanvändning för att reducera skadorna vid olyckor (Shin m.fl., 2016, Schylström, 
2012).  

Studier har visat att omgivande trafikanters beteende försvårar för utryckningsförarna (Haraldsson, 
2009, Albertsson m.f.l, 2010; Bertilsson & Kron, 2014; Schylström, 2012), att förarutbildningar 
nedprioriterats inom organisationen (Haraldsson, 2009) samt att körningen är ett känsligt ämne och det 
kan vara svårt att kritisera kollegors körstil (Haraldsson, 2009, Albertsson m.fl., 2010). Schylström 
(2012) beskriver vidare bland annat hur teknisk utrustning, kommunikationsproblem och långa skift 
kan försvåra för utryckningsförare.  

Albertsson och Sundström (2011) visade att filmning och återuppspelning av utryckningskörning gav 
förare som skattade sig som säkrare, och författarna rekommenderar insiktutbildning istället för 
tidigare fokus på manövreringskapacitet.  

2.1.5. Utbildning polis 
De undantag från trafikregler som gäller vid normal tjänsteutövning och vid brådskande ärende gäller 
även i trängande fall, och då får polisen exempelvis även köra mot rött och behöver inte stanna vid 
stoppskylt. Bestämmelser om väjningsplikt, omkörning förbjuden, heldragen mittlinje samt påbjuden 
körbana är fler exempel på trafikregler som polisen får göra undantag mot i trängande fall. Förenklat 
kan man säga att beroende på uppdragets art får undantag göras från gällande trafikregler beroende på 
den angelägenhetsgrad som uppdraget har. I dagsläget finns det tre angelägenhetsgrader; 1. yrkes-
utövning, 2. brådskande yrkesutövning samt 3. trängande fall. Polisen får vid behov använda blåljus 
och sirener under utryckningskörning för att påkalla fri väg. Det är föraren i polisfordonet som avgör 
om blåljus och sirener ska vara påslagna, men det finns ingen lag som säger att de ska vara påslagna 
(https://polisen.se/lagar-och-regler/trafik-och-fordon/regler-for-polisen-i-trafiken/). 

Polisen har genomgått en stor omorganisation samt fått utökade resurser för att utbilda många nya 
aspiranter, därför har väntetider uppstått för att utbilda nya utryckningsförare. Polisens nationella 
förarutbildning (PNF) sker i tre steg, därutöver sker fortbildning. PNF ska främja en ökad trafik-
säkerhet i enlighet med nollvisionen och Polisens trafiksäkerhetspolicy. Den ska stärka de anställdas 
förmåga att framföra fordon under samtliga angelägenhetsgrader på ett säkert, effektivt och 
föredömligt sätt under skiftande förhållanden med ett bastaktiskt förhållningssätt. Avslutad utbildning 
med godkänt resultat i steg 3, ger grundläggande kompetens och behörighet som utryckningsförare 
(Nationellt stödmaterial för utbildare, 2019).  

2.1.6. Olyckor och risker polis 
Axelsson och Mörtvik (2017) skriver om fem återkommande teman som speglar polisers berättelser 
om oväntade händelser som skapar riskfyllda situationer i deras tjänsteutövning; viljan att fånga, att 
köra fort, att det är känsligt att kritisera kollegors utryckningskörning, att bedöma när höga hastigheter 
är befogade samt att hitta balansen i utryckningskörningen för att uppleva kontroll. Lundälv har 
studerat polisolyckor, men även utbildningen och studenternas attityder. I en enkät till 326 polis-
aspiranter fann Lundälv (2010) att 23 % ansåg att de hade otillräckliga kunskaper om trafiksäkerhet 
och fordonskörning, när de avslutat sin utbildning. Dessutom hade de begränsad körvana eftersom de 
sällan kör bil på fritiden. Flera aspiranter efterfrågade mer feedback på sin körning från instruktörer 
och 12 % blev underkända i steg 3 i förarutbildningen, vilket berodde på bristande körvana.  

Antalet krascher med polisfordon ökar vad beträffar såväl fordonsskador som personskador. Under 
åren 1997–2007 skadades 1 763 polismän i Sverige i olyckor med polisfordon under tjänstetid 
(Lundälv, 2009b). Många av olyckorna har inträffat under ordinarie bilkörning och patrullering. 
Medan biljakter och olyckor med polisfordon varit tämligen ovanliga. Lundälv (2009) föreslog att det 
praktiska bilkörningsmomentet på polisprogrammen skulle förstärkas och utvärderas utifrån uppställda 
effektmål samt med årliga kompetenstest. Eftersom hälften av personskadorna inträffat i samband med 

https://polisen.se/lagar-och-regler/trafik-och-fordon/regler-for-polisen-i-trafiken/
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mörkerkörning finns det incitament för att förstärka utbildningen med mörkerkörning. Lundälv 
(2009b) rekommenderade även att man i förarutbildningen skulle försöka applicera samma regler och 
riskanalyser som i utbildning med tjänstevapen. 

Skadeutvecklingen för polisbilskrascher och incidenter har ökat samtidigt som utbildningsinsatserna 
reducerats (Lundälv, 2012). Polisbilsförare saknar i princip utbildning i hur de ska preja och stoppa 
privatbilister på vägen. Polisens rätt att genomföra biljakter (prejning och stopp av misstänkta fordon) 
regleras i en tjänsteföreskrift av Rikspolisstyrelsen (RPS) som inte harmoniserar med den av riksdagen 
antagna nollvisionen. I en annan studie (2016) undersöktes hur biljakter uppstått efter att förare inte 
hörsammat polisen och stannat på polismans tecken. Det framkom även att fenomenet biljakter ur 
forskningsperspektiv var relativt begränsat i Sverige medan media har rapporterat om 606 av polisens 
biljakter under åren 2013–2015. Totalt har 42 personer skadats som har befunnit sig i flyktfordon och 
23 poliser i olika polisfordon, varav tre personer omkom (Lundälv, 2016). 

2.1.7. Simulatorträning för utryckningsförare i Sverige 
Följande svenska centra har någon form av simulerad träning för utryckningsförare, dock inte alltid 
med förarträning.  

Skaraborgs sjukhus och Ambulansen Skövde  

Utbildningsverksamheten vid ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus bedrivs på Ambulansen 
Skövde. Man har byggt upp en simuleringsanläggning där träning och utbildning i prehospital 
sjukvård byggs på Serious Games. Projicerade miljöer, patientsimulatorer och körsimulatorer används 
för att skapa fiktiv realism. Det finns en virtuell körmiljö kombinerat med ett ambulansskåp för 
vårdande personal. Målet med övningen behöver vara tydligt och klart, så att simuleringen kan skapas 
med rätt syfte och spegla rätt aspekter av det som ska tränas (Backlund, 2013). 
(https://www.forskning.se/2018/09/27/ambulanspersonalen-tranar-i-virtuell-miljo/) 

Trafikutbildningen använder två typer av simulatorer, dels de som utgörs av en enkel laptop med ratt 
och pedalställ, dels en större simulator med tre skärmar. I den senare försöker de utveckla träning för 
utryckningskörning med ett program som VTI utvecklat i samband med projektet AstaZero (Skoglund, 
Bolling, Åsberg, & Reichenberg, 2015). Ambitionen är att programmet skall ge möjlighet till 
mängdträning på ett sätt som tidigare varit omöjligt att göra, både som utbildning av nya förare och för 
kompetenssäkring av etablerade förare (Jonas Åsberg, 2019).  

Picta för prehospital vård. Prehospital ICT Arena – IT och eHälsa för bättre sjukvård. Arenan drivs 
av Lindholmen Science Park i samarbete med ett trettiotal organisationer från sjukvård, näringsliv och 
akademi. De har ett simulerat vårdutrymme från en ambulans, där akutvård kan tränas. Picta 
samarbetar med PreHospen – Centrum för prehospital forskning på Högskolan i Borås, där 
sjuksköterskestudenter tränar i en högteknologisk miljö där simulering och projicering ingår, dock ej 
förarträning.  

Prehospitalt kunskap och kliniskt träningscenter (KTC). Sedan september 2017 driver AISAB 
(Ambulanssjukvården i Storstockholm AB) ett prehospitalt kunskap- och kliniskt träningscenter i 
Solna på uppdrag av Region Stockholm. KTC:s verksamhet innefattar såväl medicinska och kliniska, 
som katastrofmedicinska utbildningar och övningar. Sedan september 2019 har AISAB en simulator 
för övning av utryckningskörning framtagen av VTI. (https://www.aisab.nu) 

Akut- och katastrofmedicinskt centrum (AKMC). Norrlands universitetssjukhus bedriver 
utbildning för utryckningsförare. Den fokuserar på attityd- och beteendeförändringar i trafiken. 
(https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/kunskapsstod/akut-och-katastrofmedicinskt-
centrum). 

https://www.forskning.se/2018/09/27/ambulanspersonalen-tranar-i-virtuell-miljo/
https://www.aisab.nu/
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/kunskapsstod/akut-och-katastrofmedicinskt-centrum
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/kunskapsstod/akut-och-katastrofmedicinskt-centrum
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Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) i Linköping är en expertenhet med anställda från många 
discipliner. (https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Verksamheter/Katastrofmedicinskt-
centrum/). Här tränar man endast sjukvård och inte trafik. 

Många ambulansförare åker även till någon trafikövningsplats, exempelvis Kinnekullebanan för att 
träna halkkörning med verkliga fordon. Företaget Stage IT erbjuder körträning för utryckningsförare. I 
utbildningen som de utvecklat med ambulansen i Skaraborg tar studenterna sig stegvis fram genom 
utbildningen i sin egen takt och deltagarna får bevisa vad de lärt sig genom att tävla mot varandra, 
(http://www.eco2trainer.se/ecodriving-utbildning-education/).  

2.1.8. Hård- och mjukvara för simulatorträning 
Det finns många typer av simulatorer på olika avancerade nivåer. Den första nivån är ganska enkla 
bordsvarianter med billiga lösningar (PC-baserade övningsprogram). Simulatorer på den så kallade 
mellannivån har ett fast chassi med fordonsmanöverdon och instrumentpanel. På den högre nivån finns 
så kallade kompletta simulatorer där fordonets rörelsedynamik ingår. De är dock oftast för dyra för 
undervisningssyften (Mikkonen, 2007). Peters (2008) gjorde en översikt av simulatorer för 
förarutbildning inom ramen för projektet TrainAll (http://www.trainall-eu.org/). Genom en 
enkätundersökning bland simulatortillverkare identifierades 20 olika simulatorer som användes i 
förarutbildning för professionella på olika ställen i världen. De flesta simulatorer har en fix vägdatabas 
av en genomsnittlig längd av 115 km. Väder och ljusförhållanden går oftast att variera. En funktion för 
återuppspelning finns på de flesta simulatorer.  

VTI deltog i EU projektet Trainer som pågick åren 2000–2003 där man bland annat utvecklade och 
utvärderade simulatorer för förarutbildning och träning. Inom projektet genomförde VTI några 
simulatorstudier i den enklare Trainer-simulatorn från Foerst (https://www.fahrsimulatoren.eu/de/). 
Foerst simulatorn är en simulator på mellannivå med ett program med förarträning för utbildning på 
B-körkort i olika steg. Programmet består av fem avsnitt: grundövningar (basic training, operational 
elements), förutseende körning (intermediate training, anticipating driving), krävande situationer 
(complex training, situations with other traffic users), specialsituationer (faror, navigering) och svåra 
förhållanden (regn, dimma, snö, mörker). Foerst saluför även ett program för utryckningsförare. På 
deras hemsida kan man se vilka scenarier de valt och hur de kan varieras: 
(https://www.fahrsimulatoren.eu/images/pdf/Softwareanleitungen/BluelightResponse-5.8.pdf).   

Den franska tillverkaren Faros har också en simulator på mellannivå. Enligt Mikkonen (2007) fanns 
det då över 6 000 Faros-simulatorer i bruk i Europa och norra Afrika. Englands största trafikskola, 
BSM (British School of Motoring), hade cirka 100 Faros-simulatorer som de använde för träning 
innan verklig körning. Finland använde också Faros-simulatorer i sin mörkerkörningsträning. I USA 
säljs utbildningspaket från Simulator Systems som ingår i Faros-koncernen, de innehåller över 400 
övningar som kan kombineras individuellt för varje elev (Mikkonen, 2007). 

Inom ramen för projektet AstaZero utvecklades ett ”Blåljuskörscenario” för simulator. Programmet 
innehåller ett antal mer eller mindre kritiska situationer som föraren behöver hantera. Körningen 
genomförs på landsväg, motorväg och stadsmiljö. Dessutom finns ett antal funktioner (andra fordon, 
fotgängare, cyklister, varierade väder, vintermiljö och variabel friktion etc.). Även fordonsmodellen 
kan varieras vid behov. Figur 2 nedan visar den simulator som levererades till Ambulansen i Skövde i 
projektet AstaZero. 

https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Verksamheter/Katastrofmedicinskt-centrum/
https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Verksamheter/Katastrofmedicinskt-centrum/
http://www.eco2trainer.se/ecodriving-utbildning-education/
http://www.trainall-eu.org/
https://www.fahrsimulatoren.eu/images/pdf/Softwareanleitungen/BluelightResponse-5.8.pdf
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Figur 3 Simulator vid Ambulansen i Skaraborg togs fram inom ramen för projektet AstaZero. 

AISAB har köpt en flyttbar simulator av VTI avsedd för utryckningskörning. Denna är utrustad med 
en förarmiljö bestående av justerbar stol inklusive bälte, ratt med manöverdon och pedalställ. 
Instrumenteringen utgörs av bildskärmslösningar för instrumentkluster samt sidoinformation. 
Programvaran innehåller ett utryckningsscenario med landsväg, motorväg och stadstrafik samt ett 
antal förprogrammerade situationer som kräver uppmärksamhet på övriga trafikanter. Se Figur 4.  

Figur 4 AISAB har skaffat VTI:s flyttbara simulator för träning av utryckningskörning. 

2.1.9. Analys av olycksdata 
Efter undertecknande av sekretessavtal erhölls tillträde till Trafikverkets Djupstudieklient. 
Användandet av djupstudieklienten skedde på Trafikverkets huvudkontor i Borlänge den 8–9 oktober 
2019. Tack vare en medarbetare på Trafikverket fanns det en separat förteckning över olyckor med 
blåljusfordon inblandade. Djupstudieklienten har annars ingen egen kategorisering av olyckor med 
blåljusfordon inblandade. Vidare är djupstudieklienten organiserad efter omkomna individer. Ett 
olyckstillfälle med flera dödsfall kan därför finnas dokumenterat under mer än ett fall, även om det 
exempelvis skulle vara fråga om endast ett fordon i en singelolycka. Nedan redovisas i stället per 
olyckstillfälle. 

Djupstudieklienten omfattar dödsolyckor från 1997, men enligt uppgift är materialet före 2004 
huvudsakligen inte digitaliserat. Därför söktes olyckor fram för åren 2004–2019 med blåljusfordon 
inblandade. Som blåljusfordon räknas utryckningsfordon från ambulansverksamhet, räddningstjänst, 
polis, och tull. 

Totalt 34 olyckstillfällen (med dödlig utgång) hittades, av vilka 25 innefattade polis, 7 med ambulans, 
och 2 med räddningstjänst (brandbilar). Majoriteten av olyckstillfällena med polisinblandning, 22 
stycken, var av karaktären efterföljandeolycka (även kallad polisjakt). Vid två av dessa tillfällen 
omkom poliser i polisbil, medan övriga omkomna färdades i personbilar eller på motorcykel när de 
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försökte köra ifrån efterföljande polisfordon, eller blev påkörda av någon som försökte köra ifrån 
efterföljande polisfordon. Vidare berodde flera olyckor inte direkt på hur blåljusfordonen kördes (t.ex. 
olycka vid plats för poliskontroll med stillastående polisbil) eller olycka med annan typ av fordon än 
personbil eller lastbil. 

Endast 9 av de 34 olyckstillfällena bedömdes vara relevanta för simulatorbaserad träning av 
utryckningskörning enligt kriterierna att utryckningsfordonet var direkt inblandat i olyckan, att 
fordonet var personbil eller lastbil, att körningen skedde på väg och i riktning framåt. Detaljer och 
kartkoordinater för dessa nio olyckor dokumenterades för att kunna återskapa trafikmiljöerna i 
simuleringen.  

Typexempel på situationer som föranlett olyckor är:  

• älg som korsar vägen (kollision) 

• mötande fordon som kommer över i motsatt körfält på grund av bländning (kollision) 

• mötande fordon i motsatt körfält på grund av bromsning vid halka (kollision) 

• för hög hastighet i kurva med skymd sikt, möte med lastbil (kollision) 

• för hög hastighet i kurva vid halka (avåkning, voltar) 

• halka och snäv kurva vid vatten (avåkning, voltar) 

• obevakad järnvägskorsning (kollision) 

• för hög hastighet med tungt lastad tung lastbil med hög tyngdpunkt (avåkning) 

• för hög hastighet med tungt lastad tung lastbil med för mjuka däck (avåkning). 

I tillägg till trafiksituationerna och rådande omständigheter med fordonens beskaffenhet finns även 
dokumenterat vid vilken fas i utryckningen som olyckan inträffade. Syftet med den informationen är 
att kunna belysa vikten av riskmedvetenhet i alla faser av utryckningskörningen, i alla nivåer av 
planering. Vid planering inför utryckning inbegriper det bland annat att lasta fordonen rätt och att se 
över vilka däck fordonet har. Vid planering under körning handlar det bland annat om att hantera sin 
egen stressnivå (självmedvetenhet) och att köra riskmedvetet utifrån rådande yttre förutsättningar trots 
tidspress och att ens uppmärksamhet även kan behövas för att kommunicera med kolleger. 

Även om inga olyckor i Djupstudieklienten var sekundära till olycksplatser (t.ex. att övrig trafik kör in 
i olycksplatsen som etablerats), så kom det under analyserna av olyckorna fram förslag om att 
körscenarierna för träning av utryckningskörning med fördel även kan användas för att köra förbi och 
inspektera etablerade olycksplatser enligt rekommendationerna i MSB (2017), för att träna på även 
dessa aspekter.  

2.2. AP2 Potentiell nytta med simulatormetodik 
I det här kapitlet görs kopplingar mellan behovet av träning för utryckningsförare som framkommer i 
AP1 och de möjligheter som finns med simulatormetodik.  

2.2.1. Övningsbehov och möjliga scenarier 
De typexempel på situationer som föranlett olyckor kommenteras här utifrån möjligheten att skapa 
liknande scenarier. 

• En älg som korsar vägen och leder till kollision är en situation som använts tidigare och som 
därför går att implementera utan problem. 

• Mötande fordon som kommer över i motsatt körfält på grund av bländning och leder till 
kollision går att skapa genom att de mötande bilarna ”driftar” över till andra körfältet. 
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Däremot är bländning svårt att få till, men det är inte föraren av simulatorn som ska bländas, 
så det är inget problem i det här fallet. Även ett scenario med mötande fordon som kommer 
över i motsatt körfält på grund av bromsning vid halka och leder till kollision går att skapa på 
liknande sätt.  

• Ett scenario där utryckningsfordonet har för hög hastighet i en kurva med skymd sikt och 
möter en lastbil, vilket leder till kollision går delvis att skapa, men vi kan inte besluta att det 
ska resultera i en förflyttning till andra körfältet och därmed en kollision. På liknande sätt kan 
friktionen ställas in så att för hög hastighet i en kurva vid halt väglag leder till avåkning.  

• Både väg- och järnvägsmiljö finns implementerat så det skulle gå att skapa scenarier med 
obevakad järnvägsövergång.  

• För hög hastighet med tungt lastad tung lastbil med hög tyngdpunkt som leder till avåkning 
går bra att simulera i en av de större simulatorerna på VTI, men för de små flyttbara är det 
tveksamt om dynamiken hos modellerna gör det möjligt för dem att simulera hög tyngdpunkt. 
Samma gäller för scenarier med tungt lastad tung lastbil med för mjuka däck.  

De scenarier som finns i blåljussimulatorn just nu handlar mycket om irrationell omgivande trafik. Se 
Figur 5. 

 
Figur 5 Exempelscenarier från blåljussimulatorn. 

2.2.2. Simulatorträning generellt 
Många forskare är överens om stora möjligheter med simulatorbaserad träning, men konstaterar också 
att mer forskning behövs kring hur simulatorträning kan användas för att förbättra förares körning och 
därmed trafiksäkerheten (Ball, 2015; SWOV faktablad, 2010; Vlakveld, 2005; Peters, 2008; Dorn & 
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Edmunds, 2012). Även vid förarprov är simulatorbaserade prov på frammarsch (Moe m.fl., 2007). 
Några vanliga fördelar som nämns i samband med simulatorträning är möjligheten att träna i kritiska 
situationer, reducera övertron på den egna förmågan samt nyttan av att lära sig av misstag (Allen m.fl., 
2007; Bates m.fl., 2013; Magnusson, 2009; Peters & Norlén, 2009), förbättrat observationsbeteende 
(SWOV faktablad, 2010), detaljerad återkoppling till eleven både under och efter momentet samt att 
övningen kan vara underlag för gruppdiskussioner (Peters & Norlén, 2009) samt tidsvinster 
(Magnusson, 2009; Vlakveld, 2005). Några nackdelar är realismen både i grafik och fordonsdynamik 
(Magnusson, 2009), samt simulatorsjuka (Peters & Norlén, 2009). Specifikt för simulatorsjuka finns 
en översikt (Henriksson, 2009).  

Teknikutvecklingen anses ha nått en tillfredställande nivå för att kunna exploateras (Peters, 2008). 
Holland, Tyskland och England har kommit längst med att använda simulatorer i förarutbildningen 
(Peters, 2008; Moe m.fl., 2007). I Finland är mörkerkörning obligatoriskt i förarutbildningen, vilket 
har lett till att simulator för träning av mörkerkörning har testats med gott resultat och föreslås bli en 
alternativ undervisningsmetod (Mikkonen, 2007).  

Flera forskare förordar att simulatorträning inte ersätter verklig träning utan bör integreras i 
utbildningen (Ball, 2015; Kappé & Van Emmerik, 2005; Pardillo, 2008). Träning för professionella 
förare behöver innehålla motivations- och självvärderande aspekter där individerna får begriplig 
feedback på attityder, riskuppfattning och på personlig körstil (Perdillo, 2008). Ett motiv till att träna i 
simulator kan vara att spara in på lärare, men då krävs ett upplägg som möjliggör självträning.  

När det gäller realism eller teknisk nivå finns studier som visar att graden av realism har effekt på 
träningseffektiviteten (Allen, 2007), att tre monitorer kan vara lika användbart som en avancerad 
fordonshytt (Park m.fl.,2005) samt att nivån avgörs av vad som ska tränas (Perdillo, 2008; Ball, 2015).  

2.2.3. Simulatorträning specifikt för utryckningskörning 
Även om det finns uppsatta mål för kompetensen hos förare av utryckningsfordon (Vägverket, 2008; 
MSB, 2017), är det i många länder inte tillåtet att öva utryckningskörning på väg och en simulator kan 
erbjuda riskfri träning, som annars inte är möjlig. Sådan träning kan bland annat fokuseras på 
riskmedvetenhet och självkännedom samt övning av oförutsedda händelser som exempelvis att 
trafikanter blockerar vägen genom att bromsa tvärt, inte vara uppmärksamma, inte väja och så vidare. 
Simulatorträning gör det också möjligt för utbildningen att bli mera lika över landet.  

Vidare är lämplig hastighet och avståndshållning till andra trafikanter färdigheter som kan tränas i 
simulatormiljö, men är svåra att träna på verklig väg. En fördel med simulatorbaserad träning är riskfri 
övning som tillåter misstag, men som också ger möjlighet till träning i egen takt, repetition och 
feedback. Det bidrar till ökad självmedvetenhet och riskmedvetenhet, vilket gör att förarna kan 
anlända till olycksplatsen utan att riskera sin egen eller andra trafikanters säkerhet. En annan viktig 
aspekt är att de då de kommer fram även har mer kraft kvar att utföra sin primära uppgift. Vidare 
måste färdigheter, beteende och självmedvetenhet kunna överföras till verkligheten (Underwood, 
Crundall, & Chapman, 2011; Andrieu & Saint Pierre, 2012; Bui, et al., 2018). Några studier som visar 
på positiva resultat bland annat med effektivt lärande och god överföring till verklig körning i trafik av 
simulatorträning för utryckningskörning (Mikkonen, 2007; Dorn & Edmunds, 2012; Neukum, Lang & 
Kreuger, 2003). Visade effekter är bättre hastighetsval, omkörning, teamwork, spårhållning, 
kommunikation, avståndshållning, vägval och rensa trafik (Neukum, Lang & Kreuger, 2005), kortare 
körtid och mer korrekt körning (Lindsey, 2004) samt bättre hantering av dubbla uppgifter (Hembroff 
m.fl., 2018).   

Inom TrainAll (Panou och Bekiaris, 2007) utvecklades simulatorträningen vid polishögskolan, så att 
eleven kör bilen i den stora simulatorn och läraren/instruktören kan köra ett annat fordon, vilket 
möjliggör träning i komplexa situationer (Peters,2008). Med de speciella utbildningsbehov som 
utryckningsförare har, och det faktum att det är omöjligt att utbilda förarna på vägen, anses 
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simulatorerna löna sig mycket snabbt (Thöni, 2001) och även möjligheter att optimera 
undervisningstiden har visats (Krätzig, 2010).  

2.3. AP3 Säkerhetsrisker som kan förebyggas med simulatormetodik 

2.3.1. Workshop på VTI in Linköping 
I mars 2019 genomfördes en workshop på VTI i Linköping. Ett sextiotal personer från olika 
blåljusorganisationer och myndigheter var representerade. Dagen innehöll såväl presentationer om 
pågående forskning, paneldiskussion, workshops och provkörning av VTI: blåljussimulatorer.  

2.3.1.1. Användargruppen Speed 
Vid en av workshoparna diskuterades möjligheten med att skapa en användargrupp för att tillsammans 
utveckla och träna i blåljussimulatorer. En namntävling för denna grupp hölls och förslaget som vann 
var Swedish Project for Efficient Emergency Driving (Speed).  

Nyttorna som listades var: skapa en forskningsplattform, söka finansiering tillsammans, effektivisera 
trafiksäkerhetsutbildning, ett referensforum där man kan testa acceptans för nya idéer och lösningar, 
erfarenhetsutbyte mellan aktörer inom gruppen, kvalitetssäkring genom nationell syn på trafiksäkerhet, 
möjligheten att börja med simulator innan verklig trafik, dela på kunskap och kostnad, plattform för 
effektivt arbete med utbildning, trafiksäkerhet samt möjligheten att skapa en bank av miljöer och 
scenarier.  

Diskussion fördes även kring hur vi ska komma dit. Vikten av att formulera vad gruppen vill uppnå 
framhävdes liksom nödvändigheten av att skapa förståelse och kunna motivera ledningen att se nyttan. 
En strategi som föreslogs var att redovisa kostnaden för att inte ha en bra utbildning med t.ex. 
möjlighet att träna i simulator. Arbetsmiljö framhölls också som ett viktigt argument jämte 
trafiksäkerhet och vikten av effektiv utryckning.  

På frågan vilka som skulle vilja vara med i en användargrupp om deras organisation tillät det svarade 
90 % ja. De som generellt ansågs ha nytta av en sådan gruppering var utbildare av blåljusförare, 
forskare, MSB, Transportstyrelsen, Trafikverket och SOS Alarm.  

I november 2019 arrangerades en uppföljande workshop på AISAB i Solna. Runt 30 deltagare från 
olika blåljusorganisationer samt Älgskadefondsföreningen medverkade. Diskussionerna om den 
användargrupp som initierats på förra workshopen fortsatte och intresset upplevdes som stort. Nästa 
användarmöte planeras till maj och kommer hållas vid ambulanssjukvården i Skaraborg.  

2.3.2. Enkät till blåljusförare 
Totalt har 127 personer testkört VTI:s blåljussimulator och svarat på enkäten och av dem har 50 
personer provat den lånade simulatorn (Rigg 1) och 77 personer provat den nya simulatorn (Rigg 2). 
Av respondenterna var 99 män och 28 kvinnor. Ambulanspersonal var representerade med 88 
personer, räddningstjänsten med 33 personer och polisen med 6 personer.   

2.3.2.1. Upplevda svårigheter vid utryckningskörning 
Frågan om vilka svårigheter som upplevs vid utryckningskörning har besvarats av 98 deltagare. Av 
dessa var 68 ambulanspersonal, 27 från räddningstjänsten och 3 var poliser. Viktade kumulativa svar 
till frågorna 6a till 6g där skalan löpte från 1–5 (där 5 var högst svårighet, se bilaga 1) visas i Figur 5. 
De mest upplevda svårigheterna anses vara fordonsförare som inte noterar utryckningsfordonet 
(medelvärde 3,74) eller som snabbt bromsar in framför detta (medelvärde 3,66). Dessa följs av 
oskyddade trafikanter noterar oss ej och köer (båda medelvärde 3,18). Även fordonsförare ignorerar 
oss medvetet (medelvärde 3,02) och vägarbete (medelvärde 3,01) har en rapporterad svårighetsgrad 
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över medel. Endast oskyddade trafikanter ignorerar oss har ett medelvärde på nedre delen av skalan 
(medelvärde 2,64).  

 

0 100 200 300 400

Köer (3,18)

Vägarbete/omläggningar (3,01)

Fordonsförare noterar oss ej (3,74)

Fordonsförare ignorerar oss medvetet (3,02)

Fordonsförare bromsar plötsligt (3,66)

Oskyddade trafikanter noterar oss ej (3,18)

Oskyddade trafikanter ignorerar oss medvetet (2,64)

Antal 

Viktade skattningar av svårigheter 

1 2 3 4 5

Figur 6 Viktade skattningar av upplevda svårigheter. Staplarna visar den viktade kumulativa 
svårigheten per svarsalternativ 1–5, vilka kodats med färger. Medelvärden är placerade inom 
parentes.  

Fråga 7, om upptäckbarhet med vanliga blåljus och sirener i olika vägmiljöer, besvarades av 98 
deltagare. Deras genomsnittliga uppskattade detekteringsavstånd visas i Tabell 2, tillsammans med 
standardavvikelser och en omvandling till detekteringstid vid respektive nominella hastigheter. Vid de 
angivna nominella hastigheterna (50, 110 och 80 km/h) uppskattas de genomsnittliga upptäckts-
avstånden till 50, 110 respektive 80 meter. Standardavvikelserna är stora med samma storlek som de 
uppskattade avstånden. Ekvivalenta genomsnittliga upptäcktstider är ungefär samma för alla 
vägmiljöer (3,9, 3,6 respektive 3,9 sek.). 

Tabell 2 Upptäcksavstånd i olika vägmiljöer, uppskattad av yrkesförare av ett utryckningsfordon som 
med blåljus och sirener närmar sig andra fordon bakifrån. 

Vägmiljö Hastighets-
begränsing (km/h) 

Medelvärde uppskattad 
stoppsträcka 

Standardavikelse Tid till upptäckt vid rekommenderad 
hastighet (sek) 

Stadstrafik  50 51 41 3,9 

Motorväg 110 106 97 3,6 

Landsväg  80 85 65 3,9 

Fråga 8 i enkäten ”Hur skulle du vilja att fordonsförare ska reagera när ditt nödfordon närmar sig 
bakifrån” besvarades av totalt 103 personer för var och en av de tre vägmiljöerna ”Urban miljö”, 
”Motorväg” och ” Landsväg ”. Svaren var i princip unisona och kan sammanfattas på följande sätt: 
håll höger eller gör en mild manöver till höger; sakta ner och bromsa inte för snabbt. En önskan som 
var specifik för motorvägskörning var att byta till höger körfält och för stadstrafik fanns det en vanlig 
vädjan till andra trafikanter att visa att de har sett utryckningsfordonet. 

2.3.2.2. Träningsmoment som önskas i simulator 
Totalt svarade 98 deltagare på den öppna frågeställningen angående vad de skulle vilja träna i en 
simulator. Endast en av dessa svarade ”Inget”, vilket indikerar att den här deltagaren tycker att 
simulatorbaserad träning inte behövs alls. Fritextsvaren kodades om i kategorier, i vilka sammanlagt 
153 förslag från grupperades. Vanligast var att respondenterna ville träna på trängsel, köer och hinder 
samt reaktioner och oväntat beteende från andra trafikanter, se Figur 6.  
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Figur 7 Kategorisering av fritextsvaren till frågan om vad utryckningsförarna önskar träna i en 
simulator. 

2.3.3. Fokusgrupper 
Här redovisas övergripande innehåll och slutsatser från de tre fokusgrupperna med räddningstjänst, 
ambulans, respektive Polisen. 

2.3.3.1. Grundkrav på förare och förarnas körerfarenhet 
Räddningstjänstens förare kör tunga fordon vilket medför att de sällan skadar sig själva, men om de 
krockar kan medtrafikanterna skadas allvarligt. För att bli förare i räddningstjänsten erfordras C-
körkort. Därmed har räddningstjänsten, jämfört med ambulansverksamhet och Polisen, relativt få 
förare med endast begränsad körerfarenhet. Räddningstjänsten har å andra sidan, jämfört med 
ambulanssjukvård och Polisen, en stor andel deltidspersonal. Därför är många förare inom räddnings-
tjänsten relativt ovana vid utryckningskörning – och vid att köra de räddningsfordon som används vid 
utryckningar. 

Ambulansförares utbildning ser olika ut i olika delar av Sverige. Körkort behörighet B är ett grundkrav 
för anställning som ambulanssjukvårdare, men körerfarenhet är inte ett grundkrav.  

Till polisutbildningen är körkort behörighet B är grundkrav för att bli antagen. En nyantagen 
polisaspirant kan därmed ha minimal körerfarenhet utöver att ha tagit körkort. Riskmedvetenhet beror 
till del på körvana – som nya poliser inte har hunnit få. 

2.3.3.2. Nuvarande träning i utryckningskörning – och potential i simulatorträning 
I räddningstjänsten får man inledningsvis trafikinformation, som innehåller förhållningssätt till 
fordon och hur man ska föra sig på vägen. Sedan jobbar de ett år, under vilket de får se och uppleva 
hur de ska göra, därefter går de en tredagars trafikkurs hos utbildningsledaren. Den innehåller körning, 
teori och allt om frivägsutkörning samt praktiska moment på körgårdar, körning ute på stan, trånga 
gator samt landsvägskörning. Därefter går de hem och tränar på adresser och gula gator (leder i hela 
förbundet), för att klara ett utökat förhör i adresskunskap på det lokala distriktet. När styrkeledaren 
anser att brandmannen kan bil, pump, material samt framföra fordon, kommer utbildningsledaren ut 
och har en uppkörning som de ska bli godkända på. I dagsläget används inte simulatorträning. 
Simulatorträning ansågs ha god potential, under förutsättning att den bedrivs på rätt sätt. 

Ambulanssjukvårdarna är färdigutbildade då de påbörjar sin anställning. Introduktionsutbildning av 
ambulanssjuksköterskor sker under en dag på en manövergård samt information om lagar och regler. I 
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övrigt introduceras ambulanssjuksköterskor stegvis till utryckningskörning. Ambulanssjuksköterskor 
får först köra med tom bil, sedan med ingen prio och Prio 3, och till sist Prio 1. Ambulanssjukvårdare 
kör först Prio 2 och Prio 3. Schemalagd och formaliserad utbildning med körträning finns bara inom 
ett fåtal förarutbildningar. Utbildning och träning i utryckningskörning på allmän väg kräver 
specialtillstånd som ges mycket restriktivt. Därför kör nästan alla ambulansförare utryckningskörning 
med sirener och blåljus för första gången i skarpt läge, utan att ha fått träna på det. Simulatorträning 
finns för närvarande i Skövde, där den används för träning i riskmedvetenhet. Potentialen i att träna 
riskmedvetenhet anses vara mycket god. 

Polisens grundutbildning genomförs under tre år och har en nationell kursplan. Dock skiljer sig 
utbildningens upplägg mellan länssäten. Utryckningskörning med blåljus och sirener kan inte tränas på 
allmän väg i trafik. I utbildningen kan motorvägskörning (utan sirener och blåljus) övas på dispens, 
medan körning i tätort inte kan tränas alls, varför detta önskas kunna tränas i simulator. 

2.3.3.3. Riskmoment att träna på 

Räddningstjänsten 

Lokalkännedom, fordonshantering, kapacitet att hantera trafikmiljö och trafiksituation, stresshantering 
och riskmedvetenhet framfördes ha betydelse för säker utryckningskörning. Hastigheten, sikten och 
väglaget likaså. 

Stress i kombination med att hantera fordon, GPS-navigator och komplex trafiksituation framhölls 
som väsentligt att träna på. Korrekt och avvägd användning av sirener och blåljus nämndes som 
avgörande för säkerhet och framkomlighet. Positionering av fordonet, både i sidled och avstånd i 
längsled, samt helljusblinkers används också för att synas och åstadkomma fri väg. 

Träningen bör ske både i stadstrafik, i landsbygdsmiljö och på landsväg, beroende på att det är stor 
skillnad mellan riskfaktorer och krav på föraren. Körning i stadstrafik och på landsväg skiljer sig 
också åt i hastighet, som gör stor skillnad på hur tunga räddningsfordon beter sig på vägen. Trafikanter 
i storstäder är betydligt mer vana vid att behöva ta hänsyn till utryckande fordon jämfört med 
trafikanter på landsbygden. 

Trafikanters ouppmärksamhet och irrationella beteende behöver tas i beaktande. Risken finns att 
trafikanter inte märker att de ska bli omkörda, och att de bromsar eller svänger reflexmässigt i panik 
om de sent upptäcker att utryckningsfordonet kommer ikapp dem. 

Ambulans 

Hantering av och kommunikation med trafikanter, och riskmedvetenhet i termer av att förutse 
felhandlingar och irrationella trafikbeteenden framfördes som centralt. Hastighet, position i vägbanan 
och rätt användning av sirener och blåljus behöver därför tränas, för att minimera risker och öka 
sannolikheten för att uppmärksammas av övriga trafikanter. 

Körning i olika typer av trafik efterfrågades. Olika trafikkomplexitet och trafikanternas vana vid 
utryckande fordon påverkar risker och framkomlighet. 

Stress och distraktion behöver hanteras. Köruppgiften kan i sig vara krävande, och samtidigt krävs 
kommunikation med kolleger och kanske dessutom att ta sig till en destination som man inte hittar till. 

Det framfördes önskemål om att träna på manövrering i låg fart och att backa, att manövrera i trånga 
utrymmen. Även om ambulanser vanligtvis inte skiljer sig avsevärt från personbilar, så kan det vara 
extra relevant för de som är mindre erfarna förare, eftersom även sådana manövrar behöver kunna 
utföras trots hög stressnivå. 

Träning i att använda ny teknik i ambulanser efterfrågades. För att kunna köra säkert och effektivt så 
behöver föraren vara förtrogen med fordonet och dess utrustning. Därför vore det lämpligt att i 
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simulator kunna efterlikna den ambulansmodell som används i verkligheten så nära som möjligt, för 
realistisk fordonsdynamik (t.ex. för en tung ambulans) och med likadan instrumentering. 

Polisen 

Polisen framhåller körning i hög hastighet som det främsta riskmomentet, som därför är mest 
angeläget att träna på. Riskmedvetenhet kopplad till hastighetsval är centralt och hänger ihop med 
kollisionsrisker beroende på reaktionssträckor, bromssträckor och stoppsträckor. Riskmedvetenhet 
kopplad till trafiksituationer och trafikmiljö, och egen körförmåga och körvana lyftes också fram som 
centralt. Mängdträning ger färdighet och erfarenhet, och nya poliser har inte hunnit få mängdträning. 
Simulatorträning kan användas för att bidra till mängdträning. 

Stresshanteringens roll för riskmedvetenhet framhölls också som mycket viktig. Ju fler uppgifter som 
måste hanteras under körningen desto viktigare är förmågan att kunna hantera stress. I en komplex 
trafiksituation, i hög hastighet, och med samtidig kommunikation med kollega i bilen, ledningscentral 
och anmälare i telefon, så är det viktigt att vara medveten om sin egen förmåga och att kunna prioritera 
vad man gör och ha tydlig arbetsfördelning med sin kollega, vilket förutsätter god förmåga att hantera 
stress. I simulatorträning bör därför körscenariot vara realistiskt och krävande, och samtidigt innehålla 
många realistiska arbetsuppgifter som kräver delad uppmärksamhet och kan framkalla stress. 

Trängande körning i stadstrafik (med sirener och blåljus) med hantering av omgivande trafik, 
omkörningar med möten på landsväg, samt landsvägskörning i hög hastighet nämndes som bra 
moment att träna på i simulator. Fokus för dessa moment skulle vara på riskmedvetenhet och att skaffa 
erfarenheter och färdigheter så att rätt tillfällen väljs för att köra fort och att köra om, så att föraren lär 
sig identifiera och värdera risksituationer och att snabbt fatta korrekta och säkra beslut. 

2.3.3.4. Övriga önskemål om innehåll i simulatorträning 

Räddningstjänst 

Förarmiljön bör vara så lik det verkliga utryckningsfordonets som möjligt, så att körningen känns så 
äkta som möjligt och inbjuder till fokuserad och seriös träning. En för enkel utformning (som liknar 
datorspel, gaming, på hemdator) riskerar att inbjuda till oseriöst användande. 

Paketeringen med presentation av simulatorträningen nämndes också kunna påverka hur användarna 
tar sig an träningen. Det poängterades att syfte och mål med träningen måste framgå tydligt. Syfte och 
mål måste vara fokuserade på säkerhet och framkomlighet, så att fokus inte blir på kortast möjliga tid 
till olycksplatsen – då man bortser från påtagligt ökad risk för olyckor. 

Riskmedvetenhet behöver tränas genom kritiska situationer genom att få se konsekvenserna av att 
hantera dem illa. De kritiska situationerna förutsätter att föraren anpassar hastighet och har beredskap 
för att bromsa eller göra en undanmanöver. Förarens hastighetsval kan också bero på fas i uppdraget 
och prioritetsnivå. Bromssträcka och väghållning är väldigt annorlunda för ett tungt räddningsfordon 
jämfört med en personbil. Därför är det extra viktigt för förare i räddningstjänsten att tränas i att köra 
riskmedvetet, med fokus på trygghet och säkerhet – för sig själv, kollegerna i fordonet, 
medtrafikanterna, och de som ska undsättas. 

Ambulans 

Modulärt och stegvis träningsprogram önskas. Föraren bör exempelvis kunna välja typ av körning, typ 
av trafik, typ av fordon, och svårighetsgrad. Exempelvis kan svårighetsgraden anpassas genom vad 
som kommuniceras i kommunikationsradion och genom hur stor andel av de övriga trafikanterna som 
beter sig illa. Simuleringen bör även innehålla slumpmoment, så att en förare kan träna ganska ofta 
utan att veta vid vilka platser i simuleringen som riskmoment faktiskt inträffar.  
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Återkoppling på körningen önskades, gärna integrerat i programmet och direkt efter avslutad körning. 
Körningen kan poängsättas och föraren kan uppmärksammas på vilka aspekter av körningen som är 
bra respektive mindre bra, eller vad som är godkänt och vad som behöver tränas mer. 

Utryckningskörning både i dagsljus och mörker behöver tränas eftersom synligheten behöver vägas 
mot risken av att blända övrig trafik. Körning i olika väderlek och väglag behöver också kunna tränas 
eftersom det påverkar både hur övriga trafikanter upptäcker ambulansen och väggreppet. 

Trafikmiljön bör innehålla även spårväg (som ju finns i exempelvis Göteborg, Norrköping och 
Stockholm). Spårtrafiken beter sig annorlunda mot annan trafik. 

Simulatorkörningen bör innefatta även körning bakom annat utryckande fordon med sirener och 
blåljus påslagna, för att illustrera svallvågseffekten när övriga trafikanter bara ser det första 
utryckningsfordonet. 

För att uppnå kostnadseffektivitet önskades att simulatorn ska vara mobil, så att den kan utnyttjas av 
flera stationer genom att flyttas runt. Miljön som simulatorn placeras i behöver dock vara avsides och 
lugn, för att inte sänka realismen från simuleringen. 

Polisen 

Mängdträning är mycket svår att åstadkomma i verklig trafik på grund av brist på polisbilar och 
instruktörer för detta syfte. Därför önskades fler simulatorer, och där körscenarierna framför allt är i 
sådana trafikmiljöer där träning i verklig trafik inte kan tränas så ofta. 

Tydlig och pedagogisk inramning till simulatorträningen poängterades som viktig. Mål och syfte med 
träningen måste vara tydligt för den som tränar. Dessutom förutsätter en stor del av träningen att en 
instruktör ger återkoppling på körningen. Köruppgiften är så komplex att det är svårt att inom 
överskådlig framtid göra simulatorträningen helt självinstruerande, trodde poliserna. För att hantera 
köruppgiftens komplexitet, så går det dock att göra träningen i körsimulator modulär, med ökad 
svårighetsgrad per delmoment. Under förutsättning att den som tränar verkligen har lärt sig av varje 
steg i träningen, så bör behovet av återkoppling på mer komplexa träningsscenarier bli litet. 
Återkoppling från en instruktör kan dock vara önskvärt i de mer komplexa scenarierna. 

Case-metodik med träning i par eller smågrupper föreslogs. Detta arbetssätt skulle underlätta att hålla 
fokus på mål och syfte med övningen. Kollegerna skulle också kunna hjälpa varandra genom 
återkoppling, och samarbetet skulle möjliggöra fler arbetsmoment. Exempelvis skulle kommunikation 
genom Rakel (Radiokommunikation för effektiv ledning) kunna användas för att öka realismen. 
Genom arbete i par eller smågrupper skulle också en vidare diskussion kring frågeställningarna 
komma naturligt. Aspekter såsom hur kollegerna kör och hur det känns att åka med kolleger som 
känns riskbenägna skulle kunna diskuteras utan att det känns så laddat. Case-metodiken skulle också 
kunna användas för att låta de som ska körträna att själva vara mer delaktiga, så att träningen skulle 
kunna få lite mer karaktär av rollspel. 

Videoinspelning av övningar skulle kunna användas för utvärdering och återkoppling. Exempelvis kan 
då en instruktör gå igenom körningen tillsammans med föraren, ställa frågor och diskutera. Detta kan 
ske både med en ensam förare åt gången och i grupp. Granskningen och återkopplingen från 
instruktören skulle kunna kompletteras med självvärdering. Självvärderingen kan då göras med samma 
formulär som instruktören använder för sin värdering. Olika skattningar från föraren och instruktören 
kan användas som utgångspunkter för diskussion om körningen. Ett alternativ till videospel som 
nämndes var möjlighet att direkt avbryta simuleringen för att spela upp körningen och diskutera vad 
som just hände, så att situationen kan granskas i detalj och med facit. Det skulle också exempelvis 
göra det möjligt att ”frysa” situationen och analysera vad föraren uppfattade och hur föraren tänkte. 

Återkoppling på hastighet i olika risksituationer efterfrågades, för att illustrera och medvetandegöra 
riskökningen med högre hastighet. Påkallande av fri väg med hjälp av sirener och blåljus i olika 
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trafikmiljöer såsom trafikstockning i stadsmiljö, nämndes också. I ett sådant scenario kan det krävas 
att man väljer alternativ färdväg, så att alternativa rutter behöver vara möjliga. Körning på gångbanor, 
cykelbanor, gågator, inne i bostadsområden och på andra platser där polisen ibland kör men där övrig 
fordonstrafik är förbjuden, efterfrågades dessutom. Riskmedvetenhetsträning avseende riskmoment, 
sikt och hastighetsval bör tränas även i sådana miljöer. 

Användning av sirener och blåljus behöver tränas att göras efter medveten bedömning eftersom det av 
olika orsaker kan vara olämpligt att använda dem. Därför bör scenarierna utformas därefter så att 
föraren måste avgöra när sirener och blåljus ska användas eller inte användas. Användningen av 
sirener och blåljus bör också påverka medtrafikanterna i simuleringen. Lämplig användning bör 
medföra att de allra flesta medtrafikanter ger fri väg och agerar önskvärt, medan olämplig användning 
bör medföra att fri väg inte åstadkoms och att vissa medtrafikanter agerar farligt. Övriga trafikanters 
irrationella och farliga trafikbeteenden bör ingå i simulatorträningen. 

Möjlighet att träna mörkerkörning i simulator önskades, eftersom det är svårt att genomföra på 
sommarhalvåret. Mörkerkörning har andra riskmoment än körning i dagsljus och kräver annan 
användning av blåljus och helljusblink. Slutligen nämndes att väggrepp och bromssträcka behöver 
uppfattas som realistiska för att ge goda träningsresultat, om det ska gå att träna på hastighets-
anpassning i olika väglag, och att detta kan vara svårt att åstadkomma med simulator. 

2.3.3.5. Gemensamma risker samt skillnader mellan yrkesgrupperna 

A. Gemensamma övergripande risker och säkerhetsaspekter 

• hastighetsanpassning och riskmedvetenhet om hastighetens konsekvenser 

• riskmedvetenhet i komplexa situationer 

• behov av delad uppmärksamhet, att prioritera och fördela uppgifter 

• medtrafikanters beteende 

• korrekt och medveten användning av sirener, blåljus och helljusblink 

• positionering och blinkersanvändning 

• att hålla avstånd 

• läsa av trafiken genom uppsikt långt fram  

• stresshantering, planering och framförhållning 

• Körvana och förtrogenhet med fordonet och dess utrustning. 

B. Situationer som är riskfyllda för samtliga 

• korsning vid påkallande av fri väg 

• komplexa situationer i stadsmiljö med många trafikanter av olika slag med mobiler  

• backkrön och skymda partier 

• missförstånd vid vänstersväng 

• trafikantbeteende vid närmande av olycksplats  

• omkörning landsväg 

• kurvtagning efter hög hastighet 

• halka 
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• mörker 

• hitta rätt vid exempelvis vägomläggningar 

• svallvågseffekter: trafikanter uppmärksammar bara det första utryckningsfordonet. 

C. Skillnader mellan grupperna 

• olika fordon och fordonsegenskaper 

• olika passagerare samt roller i fordonet 

• olika träning och tid till träning 

• grad av allmän körerfarenhet hos föraren 

• behov av att öva utanför väg såsom cykelbana, park, bostadsområde. 
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3. Diskussion 
Syftet med förstudien var att undersöka förutsättningar för simulatorbaserad träning av utrycknings-
körning samt initiera användarcentrerad utveckling av simulatorer för utryckningskörning. Målet var 
att skapa en bra grund för fortsatt FoI-arbete inom utryckningskörning med den metodutveckling som 
lämpar sig bäst samt skapa ett samarbete mellan olika aktörer för utryckningsfordon, vilket är linje 
med Trafikverkets inriktning mot inflytande och delaktighet.  

Forskningsfrågor som formulerats var:  

I – Vilka svårigheter upplever utryckningsförare under utryckningskörning?  

II – Vilket är enligt utryckningsförarna det önskvärda beteendet hos andra trafikanter? 

III – Hur bör simulatorbaserad träning utvecklas för att göra bäst nytta? 

3.1. Svårigheter och risker 
Enligt enkätsvaren är de vanligast förekommande svårigheterna fordonsförare som inte noterar 
utryckningsfordonet eller som snabbt bromsar in framför detta. Dessa följs av ej uppmärksamma 
oskyddade trafikanter, köer och fordonsförare som medvetet ignorerar utryckningsfordonet. Det är i 
linje med tidigare studier som visat att omgivande trafikanters beteende försvårar för utrycknings-
förarna (Haraldsson, 2009; Albertsson m.fl, 2010; Bertilsson & Kron, 2014; Schylström, 2012),  

Sammanställningen av dödsolyckorna med inblandade blåljusfordon som Djupstudieklienten innehöll 
visade att hög hastighet är den vanligaste och viktigaste riskfaktorn vid dödligt krockvåld. Det är 
viktigt att informera och utbilda kring effekterna av och riskerna med hastighet kopplat till den ringa 
tidsvinst det handlar om. Tidigare forskning har visat att tidsvinsten är marginell och antalet tillfällen 
där denna tidsvinst skulle vara avgörande beskrivs som få (Petzäll m.fl., 2011). Så kallade efter-
följandeolyckor var vanligast bland dödsolyckorna. Även om reglerna för Polisens efterföljande på 
senare år har ändrats för att minska risken för dödsolyckor som beror på efterföljande i höga 
hastigheter, var efterföljandeolyckor fortfarande den vanligaste (och enda) kategorin av dödsolyckor 
med inblandade blåljusfordon under 2016–2018 (fram till uttaget i Djupstudieklienten). Det framgick 
också att någon övrig olycka berodde på opåkallat hög hastighet, när ärendet inte var av högsta 
prioritetsnivå. Även väglag och mörker var bidragande orsaker vid flera olyckor.  

Detta är i linje med de gemensamma risker och säkerhetsaspekter som identifierades med hjälp av 
materialet från fokusgrupperna, nämligen hastighetsanpassning, riskbedömning, medtrafikanternas 
beteende och interaktionen med dessa samt stresshantering. Diskussionen om hastighet förekom flera 
gånger även vid fokusgrupperna, då den kan upplevas vara för hög för de medåkande. 

De specifika riskfyllda situationerna som nämndes under fokusgrupperna sammanfaller också i hög 
grad med orsakerna till de olyckor som finns i olycksdatabasen, nämligen kurvtagning, halka och 
mörker. De är också i linje med förslaget från tidigare studier från polisutbildningen att förstärka 
trafikutbildningen med mörkerkörning (Lundälv, 2009). Omkörning på landsväg och rödljuskörning är 
specifika situationer som också framkom som riskfyllda under fokusgrupperna.  

3.2. Önskvärt beteende hos andra trafikanter 
Från enkäten framkom ett närmast unisont önskemål om andra trafikanters beteende: håll höger eller 
gör en mild manöver till höger; sakta ner och bromsa inte för snabbt. En önskan som var specifik för 
motorvägskörning var att byta till höger körfält och för stadstrafik fanns det en vanlig vädjan till andra 
trafikanter att visa att de har sett utryckningsfordonet. 
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3.3. Utveckling av simulatorbaserad träning 

3.3.1. Övergripande innehåll och pedagogik 
Den vanligaste kategorin av dödsolyckor vid utryckningskörning var så kallade efterföljandeolyckor. 
För att träna riskmedvetenhet kan Polisen med fördel träna på efterföljande i simulator. Därmed kan 
både egen riskbedömning i termer av hastighet i förhållande till bland annat väglag och sikt tränas, 
liksom stresshantering och självmedvetenhet, samt kommunikation och beslutsfattande tillsammans 
med kolleger, över kommunikationssystemet. Ytterligare kan olika varianter av körbeteende hos den 
flyende föraren simuleras, såsom drogpåverkan. Uppenbarligen är efterföljande en krävande uppgift, 
och som därför kan behöva omfattande träning med många olika riskmoment som sällan förekommer i 
verkligheten. Mängdträning i simulator med fokus på riskmedvetenhet, stresshantering, självmed-
vetenhet, kommunikation och beslutsfattande borde därför vara gynnsamt för såväl mindre rutinerade 
som väl rutinerade poliser i yttre tjänst. 

Körscenarierna för träning av utryckningskörning kan med fördel även användas för att inspektera 
etablerade olycksplatser enligt rekommendationerna i MSB (2017). På så vis kan simulatorträningen 
användas för både själva körningen i termer av taktisk och operationell planering liksom för mer 
strategisk planering av vad som sker på olycksplatsen (jfr. Michon, 1985). Körningen i simulatorn bör 
ramas in pedagogiskt så att den som ska träna på köruppgiften först reflekterar över uppdragets krav 
och riskerna under körningen, exempelvis följande. 

• Prioritetsnivå: hur tidskritiskt är det, finns liv eller egendom att rädda, vilken tidsvinst kan 
göras? 

• Fordonets prestanda och väghållning: tung last, hög tyngdpunkt, däck, väggrepp? 

• Egen vana vid fordonet: har föraren kört fort i detta fordon, utrustat på detta sätt, tidigare? 

• Egen stressnivå och kapacitet att hantera situationen? 

• Upplevt grupptryck, behov av att visa sig duktig som förare? 

• Tidpunkt på dygnet: trafik, risk för vilt på vägen, ljusförhållanden, väglag? 

• Väglag: risk för halka, rullgrus, etc.? 

Simulatorbaserad träning gör det också möjligt att träna i grupp, genom att kolleger ger återkoppling 
till den som kör. I och med att det ofta är ett laddat ämne att kommentera varandras körning kan 
körningen i simulator göra att det känns mindre laddat (i och med att det ju inte är körning ”på 
riktigt”). Återkopplingen kan då ske utan risker för varken fysiska skador eller relationerna kollegerna 
emellan. Kolleger kan hjälpa varandra med att skifta fokus mellan den omedelbara här-och-nu-
situationen och det lite vidare och långsiktigare perspektivet. 

3.3.2. Innehåll och funktionalitet i körscenarier 
De vanligaste svaren från enkäten visade att respondenterna vill träna på körning i trängsel, köer och 
hinder samt reaktioner och oväntat beteende från andra trafikanter.  

Efter fokusgrupperna kunde några skillnader mellan grupperna identifieras, vilka främst handlar om att 
de har olika typer av fordon, olika passagerare och roller, olika mycket körträning och körerfarenhet.  

Vid workshops med förare framkom också att de gärna vill öva på att köra så att övriga trafikanter 
förstår hur de ska agera. Det innebär att omgivande trafik i simulatorn behöver styras efter hur 
utryckningsförarna beter sig.  

 

 



VTI rapport 1037  39 

4. Slutsatser 
Riskerna som utryckningsförare upplever är starkt kopplad till interaktionen med andra trafikanter, 
men även till den egna kunskapen om hastigheter, väglag och mörker. Resultaten pekar på: 

• utryckningsförares behov av träning eller utbildning när det gäller  

o att göra sig synlig och visa sina intentioner 

o förståelse för effekter av hastighetsval, väglag och mörker 

o omkörning på landsväg 

o rödljuskörning 

• behov av utbildning för omgivande trafik kring hur de bör bete sig, förslagsvis under 
körkortsutbildningen.  
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5. Fortsättning 
Resultaten från förstudien är samstämmiga och utgör en bra grund för ett fortsättningsprojekt. Framför 
allt ser vi både det stora behovet av träning samt möjligheterna som simulatorer erbjuder. Vi kommer 
därför att formulera ett projektförslag för att arbeta vidare med utveckling av simulatorbaserad träning 
för utryckningsförare. Följande konkreta utvecklingsönskemål från användare:  

• Möjligheten att öva backning, manövrering och placering vid skadeplats. 

• Det ska hända något när man kör på något. Föraren behöver feedback. 

• Loggning av körningar för att underlätta vid utbildning.  

• Påverka så att de andra trafikanterna styrs av hur utryckningsföraren kör. Om utrycknings-
föraren visar tydligt sina intentioner ska omgivande trafik i högre utsträckning lämna fri väg 
och generellt bete sig mera förutsägbart.  

• Möjlighet att byta fordon utan att behöva gå in i koden. Det kan till exempel vara mellan lätt 
polisbil, medeltung ambulans och tung brandbil.  

Även om inga olyckor i Djupstudieklienten var sekundära till olycksplatser (t.ex. att övrig trafik kör in 
i olycksplatsen som etablerats), så kom det under analyserna av olyckorna fram förslag om att 
körscenarierna för träning av utryckningskörning med fördel även kan användas för att köra förbi och 
inspektera etablerade olycksplatser enligt rekommendationerna i MSB (2017), för att träna på även 
dessa aspekter.  

För att på ett framgångsrikt sätt kunna tillgängliggöra träning av utryckningskörning med simulator 
behövs både fortsatt forskning och implementering. Vi föreslår således ett fortsättningsprojekt som 
innehåller följande delar: 

Fortsatt användarcentrerad utveckling av simulatorn 

• utformning av relevanta övningsscenarier för att optimera framkomlighet 

• system för feedback och loggning av prestation 

• påverkan på omgivande trafik utifrån förarens beteende 

• möjlighet till olika fordonstyper. Pedagogik för att medvetandegöra fordonsdynamik på olika 
fordon.  

Forskning kring utbildningsmetoder och effekter på trafiksäkerheten 

• En jämförande studie med användare av simulatorer inom ramen för det samarbete som 
introducerats i förstudien, Speed.  

• En undersökning av effekter av sådan träning innehållande olika träningsscenarier med olika 
typer och faser av uppdrag. Specifikt kommer metoder och taktik för att köra och använda 
blåljuset riskmedvetet, säkert och tidseffektivt att tränas, så att fordons- och blåljusanvänd-
ningen sker på bästa sätt med hänsyn till att uppnå avsedd effekt på både omgivande trafik och 
allmänheten till fots. 
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Bilaga 1 Enkät efter körning i blåljussimulator 
 

 

 

 

 

Enkät om svårigheter och risker vid utryckningskörning med prioritet 1  

Ange dina svar nedan. Du får vara anonym. Får vi ändå kontakta dig för uppföljande frågor, ange då dina 
kontaktuppgifter i slutet av enkäten.  

1. Ålder ______  

2. Kön ______  

3. Yrke _____________________  

4. Tjänstgöringsgrad i procent ______  

5. Antal år i nuvarande yrke ______  

Om yrket medför att du deltar i eller själv framför fordon under utryckning, 
svara då på frågorna 6 – 10. Fortsätt annars fr.o.m. fråga 11.  

6. I vilken grad utgör nedanstående faktorer svårigheter under utryckningskörning till en 
olycks- eller skadeplats? Ange svårighet på en skala från 1 (liten svårighet) till 5 (stor 
svårighet).  

a) Köer ______  

b) Vägarbete/omläggningar ______  

c) Annan fordonsförare noterar oss inte ______  

d) Annan fordonsförare ignorerar oss medvetet ______  

e) Annan fordonsförare bromsar plötsligt ______  

f) Oskyddad trafikant (cykel/gång) noterar oss inte ______  

g) Oskyddad trafikant (cykel/gång) ignorerar oss medvetet ______  

h) Annat, nämligen: _____________________________________ ______  

7. Förutsatt att både sirener och blåljus används, hur tidigt reagerar normalt en 
framförvarande fordonsförare på ert utryckningsfordon i olika miljöer?  

a) I stadsmiljö (50 km/h) När vi har ______ meter kvar till fordonet  

b) På motorväg (110 km/h) När vi har ______ meter kvar till fordonet  

c) På landsväg (80 km/h) När vi har ______ meter kvar till fordonet  
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8. Hur önskar du att fordonsförare skulle reagera då ert utryckningsfordon närmar sig 
bakifrån  
 

 

 

 

a) I stadsmiljö _____________________________________________________  

b) På motorväg ____________________________________________________  

c) På landsväg _____________________________________________________  

9. Tänk dig att en automatisk varning går ut från SOS Alarm till alla framförvarande 
fordon om att ert utryckningsfordon närmar sig. Finns det platser/tillfällen då detta inte 
är lämpligt och i så fall vilka?  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

10. Vilka moment när det gäller utryckningskörning skulle du vilja öva i simulator?  

___________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

11. Bör fordonsförare som närmar sig en olycka eller skadeplats förvarnas? Ja / Nej  

12. Vad tycker du var bra med vår simulator?  

___________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

13. Vad bör göras bättre i första hand?  
 

 

___________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
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14. Om ditt utryckningsfordon hade möjlighet att utrustas med drönare med sensorer 
och videokameror som kan flyga minst lika fort som ditt fordon, hur skulle du då vilja 
använda dem?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

15. Om det på skadeplatsen finns drönare med sensorer, videokameror, och med 
lyftkapacitet på ca 10 kg nyttolast, hur skulle du då vilja använda dem?  

___________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

16. Har du några övriga kommentarer, förslag eller idéer?  

___________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

Frivilligt:  
Fyll i kontaktuppgifter om vi får kontakta dig med uppföljningsfrågor:  

Namn __________________________________  

E-post __________________________________  

Telefon _________________________________  

 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 Frågeguide till fokusgrupper Blåljusträning i simulator 
Välkommen allihop, tack för att ni kom och har tagit er tid att medverka i forskningen. Projektet är 
finansierat av Trafikverket och ingår i VTI satsning på simulatorutbildning för Blåljus.   

Det hela kommer att gå till så att – Ni får köra i vår simulator där ni får uppleva ett exempel på en 
studie av uppmärksamhet för blåljusförare. Efter det kommer jag att berätta vilka frågor som vi vill att 
ni pratar med varandra om. Det är meningen att ni själva pratar med varandra utifrån några teman och 
ibland kommer jag flika in några frågor, vi beräknar vara klara vid 12 

Dela ut samtycket 

-Först vill jag att ni läser igenom och frågor om något är oklart, annars skriver ni under.  Så är det 
alltid när man är med i ett forskningsprojekt. Sedan skulle jag vilja be er att stänga av era mobiler. Ni 
kommer att vara anonyma då vi redovisar resultaten.  Vi är intresserade av er som grupp och vi skall 
göra två gruppintervjuer till.  

 

 

 

 

 

 

Samla in samtycket  

Sätt på bandspelarna!! Varsågod att ta för er av fika och frukt 

Jag heter Christina Stave och är forskare på VTI, och är intresserad av utbildningsfrågor.  

-Ni kan väl också presentera er och hur länge ni har arbetat vad ni jobbar med nu. (laget runt) 

Följande teman kommer vi att prata om idag:  

1) Hur upplever ni den träning ni får i utryckningskörning idag, kan simulatorträning vara ett 
komplement? 

2) hur ser ni på riskerna vid utryckningskörning, vilka är de, hur kan man förebygga, träna? 

3) hur ser ni på vad som är lämpligt och inte lämpligt att träna i simulator? 

4) Hur skulle ni vilja lägga upp simulatorträningen, vilka moment, viken feedback, vilka möjligheter 
etc? Vad ser ni för risker med simulatorträningen? 

Här kommer en demo-körning i simulatorn som tar ca 15mim, så de får köra ca 2 min var sedan byte 

Sedan återgår vi till rundabordssamtal med frågorna ovan 

Avslutas med tack för medverkan 
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