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Förord 
Detta notat är en redovisning av ett gemensamt uppdrag från VINNOVA och 
Banverket angående möjligheterna, behovet och nyttan av körsimulator för 
spårburen trafik.  

Jag önskar tacka finansiärerna VINNOVA och Banverket och då speciellt Nils 
Edström och Thommy Bustad som ansvariga för uppdraget. Jag önskar även tacka 
Ingvar Ståhl vid Svensk Tågkompetens och Bo Löwenborg vid Bombardier 
Transportation för värdefullt stöd samt Annelie Jämte vid Banverket för hjälp och 
samarbete vid planeringen och genomförandet av Work-shopen angående 
körsimulator för järnvägs/spårvägstrafik i februari 2002. 

 
Linköping i april 2002 
 

 
 

Johan Förstberg  
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Förklaringar  
ATC Automatic Train Control (Automatisk tågkontroll). Systemet ger 

information till föraren om gällande och kommande hastighets-
gränser samt övervakar att föraren inte överskrider dessa. Den 
nuvarande versionen i Sverige är ATC2. Detta system ger mer 
information till föraren än vad det optiska signalsystemet kan 
överföra, vilket innebär t.ex. att högre hastighetsnivåer kan 
tillåtas. ATC-systemet består av en fordonsburen del (antenn, 
dator, ATC-panel) och en infrastruktur del (baliser), som får sin 
information från signalsystemet. 

ETCS European Train Control System. Föreslagen och accepterad 
europeisk standard för säkerhetssystem. Standarden finns i olika 
nivåer, där de första testerna i järnvägsmiljö kommer att genom-
föras under 2002. 

Körsimulator Simulator där föraren kör ett simulerat fordon på en digitalt 
genererad väg/bana eller på en videobaserad väg/bana. Föraren 
bör utsättas för och få samma stimuli som om han framförde 
fordonet på riktigt, dvs. den virtuella världen bör överens-
stämma i så hög grad som möjligt med den verkliga med 
avseende på ljud, bild, styrspakar, ratt, rörelser, etc. 

Säkerhetssystem I detta notat menas det system som reglerar och tillåter att tåg 
framförs på spåret. I detta system ingår tågklarerare, tågledare, 
ställverk, tågledningscentral, signalsystem, ATC m.m.  
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Förstudie angående möjligheterna att realisera en  
järnvägs-/spårvägssimulator 
 
av Johan Förstberg 
Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) 
581 95 Linköping 
 
 
Sammanfattning 
VTI fick år 2000 i uppdrag av Vinnova (KFB) och Banverket att genomföra en 
förstudie om behovet, nyttan och möjligheterna att realisera en körsimulator för 
spårburen trafik. Med en körsimulator menas här en simulator för förare av 
järnvägs- eller annat spårburet fordon, där en bildskärm visar en bild över 
spårområdet med tillhörande signaler och omgivning. Simulatorn kan ha ett mer 
eller mindre realistiskt förarbord och mer eller mindre realistisk ljudåtergivning. 
En fullt utbyggd simulator har även ett rörelsesystem, vilket medför att föraren får 
en mycket realistisk känsla av att köra sitt fordon. VTI har 20-årig erfarenhet av 
utveckling av körsimulatorer för bil och lastbil. Svensk Tågkompetens har en 
loksimulator för utbildningsändamål i Mjölby, vilken byggdes för SJ-skolan i 
slutet av 1980-talet. 

Med en körsimulator för spårburen trafik1, skapas möjligheter till ett nytt 
forskningsområde för sådan trafik inom Sverige. Forskningen kan vara speciellt 
riktad mot samspelet mellan föraren och den information som föraren får, via 
olika enheter i hytten såsom förarbord, säkerhetssystem (ATC), ljud m.m. samt 
från yttre signaler längs med linjen. Uppbyggnaden av en simulator vid VTI 
skulle ge en god möjlighet att knyta VTI:s beteendevetenskapliga kompetens till 
forskning kring järnvägs-/spårvägstrafik, men även till att bjuda in andra aktörer 
inom detta område till forskningssamarbete. Det finns ett stort behov och intresse 
av att studera tekniska systemlösningar i järnvägsmiljö och deras effekter, dvs. 
forskning om förarens arbetssituation, informationsinhämtning och beteende s.k. 
Människa-Maskin-Interaktion (MMI) forskning.  

Den existerande loksimulatorn hos Svensk Tågkompetens AB i Mjölby 
används uteslutande för utbildning, och är i behov av en uppgradering vad gäller 
både dator- och bildsystem. Kunskaper och erfarenheter från uppbyggnaden av en 
körsimulator för spårburen trafik vid VTI bör användas vid denna uppgradering.  

 
Forskning 
Intressanta forskningsområden för en körsimulator för järnvägs-/spårvägstrafik är: 
• Förarens informationsinhämtning från en komplex miljö. Föraren ska i allt 

högre grad reagera på information från signalsystem som placeras i hytten. 
Framtida trafik kommer att ske med allt högre hastigheter och mindre 
tidsluckor mellan tågen. Vid hög hastighet är de optiska signalsystemen ej 
tillräckliga. 

• Förarens samspel med säkerhetssystemet (ev. olika system för olika miljöer). 
Föraren kan vara endera en passiv eller aktiv övervakare av tågets framförande, 
eller en aktiv förare som framför tåg mellan olika säkerhetssystem (olika 
länder). 

                                                 
1 Spårburen trafik innebär både järnvägstrafik, spårvägstrafik och tunnelbana. 
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• Förbättrade förhållanden för förare som kör mellan olika typer av system-
områden, t.ex. för förare kör duospårvagnar, vilka framförs både i gatumiljö, på 
egen banvall och på järnvägsspår.  
 

Utbildning 
Inom utbildningsområdet är följande aktuellt: 
• Grundutbildning till lokförare. 
• Vidareutbildning eller träning av förare när det gäller t.ex. säkerhet och 

ekonomisk körning (energi, komfort, tid). 
• Utbildning av utländska förare på det svenska signal- och säkerhetssystemet. 
 
Utredningar 
En simulator kan även användas vid utredningar av incidenter eller olyckor 
genom att den aktuella situationen kan återskapas. Likaså kan användning av en 
simulator underlätta planeringen av nya sträckor och utvecklingen av ny teknik.  

 
Fördelar 
Fördelen med en simulator är att den kan skapa realistiska bilder av järnvägs-
miljön med yttre signaler, växlar, ATC etc. Likaså kan spårvagnsmiljöer och 
andra kollektiva spårburna trafikmiljöer skapas. Olika säkerhetssystem kan 
simuleras virtuellt eller ”interfacas” till simulatorn. Detta medför att det är lätt att 
träna eller forska på situationer, som man med svårighet kan studera i 
verkligheten. Byte av förarbord och kringutrustning kan även ske relativt enkelt i 
en forskningssimulator. 
 
Förslag 
VTI föreslås få i uppdrag att bygga en körsimulator som är användbar för både 
järnvägstrafik och annan spårburen trafik (spårväg, Light Rail etc.). Simulatorn 
baseras på VTI:s lastbilssimulator, vilken under 2002 återuppbyggs efter flytt från 
Trygg Hansa på Protectum till VTI.  

Som en första etapp föreslås att PC-baserade simulatorer utvecklas där spår, 
signaler, säkerhetssystem (ATC etc.) och omgivning kan genereras digitalt. Ett 
PC-baserat demoprogram, som visar dessa möjligheter, har tagits fram inom 
ramen för denna förstudie. Ett förarbord och ATC kan senare under denna etapp 
anslutas till en dator som via ett nätverk ansluts till simuleringsdatorn.  

I en andra etapp byggs en förarkabin som placeras på lastbilssimulatorns 
rörelsesystem. Alla delsystem anpassas och integreras i PC-nätverk i denna full-
ständiga simulator, som föreslås användas främst för forskning.  

I en senare tredje etapp kan kunskaperna och erfarenheterna från utvecklingen 
användas för uppgradering av loksimulatorn i Mjölby. Denna loksimulator 
kommer även i framtiden att användas främst för utbildning. 

Under etapp ett kommer PC-baserade system att utvecklas. Dessa kan även 
användas av utbildningsföretag för utbildningsändamål eller av utvecklare av 
signal- och säkerhetssystem. 

 
Förutsättningar 
En förutsättning för att åstadkomma en bra simulator är att få till stånd ett gott 
samarbete mellan olika aktörer inom spårburen trafik, både på utbildningssidan 
och forskningssidan kring lokförarens situation. Exempel på sådana aktörer är 
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Banverket, Svensk Tågkompetens (utbildning i den existerande loksimulatorn i 
Mjölby), leverantörer av signal- och säkerhetsutrustning, Branschföreningen för 
Tågoperatörerna, avd. för människa-dator-interaktion vid Uppsala Universitet och 
andra forskningscentra.  
 
Slutsatser 
En utbyggnad av körsimulator för spårburen trafik gällande främst forsknings-
ändamål vid VTI rekommenderas. Denna utveckling kan sedan gynna en 
utveckling av motsvarande körsimulatorer för utbildning. 

VTI har sedan 1980-talet både know-how och lång forskningserfarenhet från 
utveckling och användning av sin nuvarande körsimulator för bil. Detta behövs 
för att kunna utveckla en bra körsimulator för den spårburna trafiken. VTI har 
också stor erfarenhet av forskning om samspelet mellan människa och maskin i 
simulatormiljö.  

Utvecklingen av en körsimulator bör ske etappvis. I etapp ett utvecklas PC-
baserade simulatorer som förses med programvara för simulering av förarbord och 
en järnvägsmiljö anpassad för svenska förhållanden, för utbildning etc. I etapp två 
konstrueras och byggs en fullständig körsimulator baserad på VTI:s lastbils-
simulator. I en tredje etapp kan dessa erfarenheter sedan användas för att upp-
gradera nuvarande loksimulator i Mjölby med ett digitalt genererat visuellt 
bildsystem och ett nytt styrsystem för rörelserna.  

 
 



  

10 VTI notat 5-2002 

1 Uppdraget 
VTI ansökte under hösten 2000 om bidrag från VINNOVA och Banverket till ett 
projekt avseende en kombinerad järnvägs- och spårvägssimulator. Projektet hade 
följande målsättning: Projektet syftar till att skapa en generell simulator för 
spårväg och järnväg. Simulatorn kommer att baseras på VTI:s "lastbils-
simulator". Denna utrustas med en kabin (hytt) med förarbord, får rörelser som 
motsvarar typisk spårvagn/lok samt ett bildsystem som datagenereras med aktuell 
spårmiljö med signaler. Det ska vara lätt att byta förarbord och säkerhetssystem 
(ATC) för forsknings- och utbildningsändamål.  
FAS I: Förstudie för att undersöka möjligheterna och realismen i konceptet. Även 
Mjölbyskolans loksimulator kommer att undersökas.  
FAS II: Konstruktion och uppbyggnad av en fungerande simulator.  
FAS III Anpassning av Mjölby-simulatorn med nya signaler för rörelser och med 
digitalt generade bilder för samordning av forsknings- och utbildningsresurser. 
 
VINNOVA och Banverket gav VTI i uppdrag att genomföra en förstudie. Denna 
skulle innehålla en behovsanalys och en bedömning av möjligheterna att realisera 
en simulator för järnvägs-/spårvägstrafik. Beviljade medel för förstudien var 250 
000 kronor varav 200 000 kronor från VINNOVA och 50 000 kronor från 
Banverket.  

Redovisning av förstudien sker via detta VTI notat. Dessutom har arbetet 
tidigare redovisats vid en workshop om körsimulator för järnväg/spårväg i 
Borlänge (2002-02-05)2. Ett PC-baserat demo-program3 har tagits fram inom 
ramen för förstudien. Detta program visar de visuella möjligheterna för PC-grafik 
samt visar en enkel integrationen av en ATC-panel med några få funktioner. 
 
 
2 Problemkomplex  
Dagens järnvägssystem går emot allt större komplexitet. Detta innebär dels högre 
hastigheter hos tågen, dels att tågen ska kunna framföras säkert med mindre rums-
/tidsluckor. Detta innebär större krav på säkerhetssystemen, ATC eller 
motsvarande. 

Sverige har i högre grad än andra länder enkelspår, vilket innebär stora 
optimeringsproblem för tågledningscentralerna4. Det ställs allt högre krav på 
föraren samt på kommunikationen mellan föraren och ledningscentralen. 
Infrastrukturens säkerhetssystem (ledningscentraler etc.) ska garantera att inga tåg 
har tågvägar som korsar varandra, och att tågen kan framföras säkert. Föraren ska 
i sin tur garantera att han framför tåget säkert, och inte överskrider gällande 
hastighetsnivåer eller bryter mot erhållna signalbesked. Föraren bör även optimera 
sitt körsätt ur energisynpunkt.  

Vårt nuvarande ATC-system (Automatic Train Control) är i design och 
funktion en produkt från 80-talet, vilket har anpassats för att passa en allt snabbare 
                                                 
2 Deltagare var bl.a. Banverket, Bombardier, Järnvägsinspektionen, Svensk Tågkompetens, Train 
Competence Centre, NSB, Jernbaneverket, ÅF-industriteknik, Uppsala Universitet, Institutt för 
energiteknikk. Diskussion vid workshopen redovisas i kapitel 8 och programmet återges i Bilaga 
4. 
3 Programmet kan visas efter förfrågan hos Johan Förstberg eller Mats Lidström, VTI. 
4 Forskning för att underlätta och optimera arbetet inom ledningscentralerna utförs bl.a. av prof. 
Bengt Sandblad vid Uppsala Universitet, avd människa-dator-interaktion. 
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trafik (ATC2). En ny europastandard (ETCS) har antagits, men hur ska denna 
anpassas till de förutsättningar som finns i nordisk miljö? Moduler för 
översättning från, och anpassning av, ETCS till ATC2 och omvänt behöver testas 
ur ett antal aspekter innan de kan lanseras (Löwenberg, 2002). Frågan kvarstår, 
vilka stödfunktioner behöver föraren från diverse olika informationskällor 
(signaler, ATC, tågledningscentraler), och hur ska kommunikationen utformas, för 
att han ska kunna framföra sitt tåg säkert och optimalt?  

På spårvagnssidan kommer det att ställas större krav på förarna pga. den mer 
komplexa gatumiljön. Förslag finns på att spårvagnar ska kunna framföras dels i 
stadens gatunät och dels på järnvägssträckor. Två skilda trafikeringskulturer 
(järnväg kontra spårväg) ska samsas och fungera med samma förare. Vilka 
stödfunktioner behöver föraren? Behöver han verkligen två kompletta set med 
säkerhetsutrustningar5 som t.ex. i DUO-spårvagnen från Saarbrücken? 
 
 
3 Bakgrund 
VTI har minst 20 års erfarenhet av att utveckla körsimulatorer för personbil. VTI 
har även konstruerat och byggt en lastbilsimulator för Trygg-Hansa med placering 
vid Protectum i Arlandastad. Denna simulator har nu flyttats tillbaka till VTI och 
byggs åter upp under 2002. Lastbilssimulatorn kommer att bli mer tillgänglig för 
”annan” forskning än personbilssimulatorn. Lastbilshytten kan ersättas med 
förarkabinen/förarhytten till ett spårbundet fordon. Med denna simulator som bas 
öppnas även möjligheten till ett nytt forskningsområde för spårburen trafik. Detta 
kan inriktas mot samspelet mellan föraren och (visuell och auditiv) information 
från förarbord, säkerhetssystem samt omgivande järnvägs- och spårvägsvärld. 
Detta skulle ge en unik möjlighet att knyta VTI:s beteendevetenskapliga kompe-
tens till tekniska systemlösningar i järnvägsmiljö, dvs. att forska kring människa-
maskin-interaktion (MMI) inom området spårburen trafik.  
 
3.1 Loksimulatorn i Mjölby 
Loksimulatorn i Mjölby är Sveriges enda simulator med rörelsesystem för 
järnvägsmiljö. Simulatorn ägs och drivs av företaget Svensk Tågkompetens AB. 
Den byggdes i slutet på 80-talet med dåtidens datorteknik och programmerings-
miljö. Det ursprungliga bildsystemet byggde på växling mellan olika skivor med 
videosekvenser, men i det nya bildsystemet är videosekvenserna lagrade på en 
hårddisk och visas på en plasmaskärm placerad strax framför lokhyttens fönster. 
Systemet är statiskt och kan inte byggas ut med nya funktioner om inte både dator 
och programvara byts ut. Den befintliga programvaran kan inte uppgraderas av 
simulatorpersonalen eftersom källkoden aldrig ingick i simulatorköpet (Ståhl, 
2002).  

Loksimulatorn används i grund- och vidareutbildningen av förare, samt vid 
utbildning av utländska förare som ska köra under svenska signal- och säkerhets-
system. Användare är olika tågoperatörer i Sverige, utbildningsföretag (Svensk 
Tågkompetens och Train Competence Centre, TCC), samt de norska och danska 
järnvägarna (NSB, DSB). 

                                                 
5 Fråga från Hans Råberg, Banverket vid visningen av demoprogrammet vid Light Rail projektets 
styrgruppsmöte 02-01-24. 
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Loksimulatorn behöver en genomgripande uppgradering av både dator- och 
bildsystem. Utveckling av en järnvägssimulator för forskningsbruk på VTI skulle 
ge nödvändig kunskap som kan användas vid en sådan uppgradering av lok-
simulatorn. En utveckling av PC-baserade simulatorsystem skulle dessutom kunna 
ge ett ökat stöd och bättre effektivitet i utbildningen. 

 
 

4 För- och nackdelar med en simulator 
Nedanstående punkter avser att ge en bild över några för- och nackdelar med att 
använda (järnvägs-)simulatorer i forskning och träning/utbildning.  
 
Fördelar 
De generella fördelarna med en simulator är att man kan:  
• Studera förare i kritiska situationer, vilket inte går att åstadkomma i ett 

realistiskt försök i verklig trafik. 
• Utsätta alla förare för exakt samma förhållanden/situationer i ett försök. 
• Variera olika variabler på ett systematiskt sätt medan andra variabler hålls 

konstanta. 
 

Nackdelar 
Realismen i en körsimulator är inte fullständig. Förarna ”vet” att de inte framför 
ett riktigt fordon. Validering av simulatorer mot verkliga situationer är därför 
nödvändigt (Törnros, Harms & Alm, 1997).  
 
Övrigt 
En fullständig simulator inklusive rörelsesystem är dyr, dock kan en simulator 
byggas upp av moduler och i etapper för att minska kostnaden.  
• Den stora kostnaden är rörelsesystemet. Ett sådant finns redan hos VTI 

(lastbilssimulators rörelsesystem) och i loksimulatorn i Mjölby.  
• Om både det visuella systemet och rörelsesystemet görs PC-baserade kan 

kostnaderna för datorhårdvaran nedbringas kraftigt. Skälet är att motsvarade 
kostnader för minidator och för specialhårdvara för grafik är mångdubbelt 
högre.  
 
 

5 Behov av forskning och utbildning 
En körsimulator utvecklad och anpassad för spårburen trafik kan fylla stora behov 
inom forskning, undervisning och utredningsarbete. 

 
5.1 Undervisning 
De svenska tågoperatörernas undervisningsbehov inom Sverige är mycket stort. 
Om utbildningstiden för att utbilda nya förare skulle kunna minskas med  
10–20 %, med bibehållen kvalitet, skulle stora kostnadsbesparningar6 kunna 
erhållas. Effektivitetsvinster skulle kunna fås genom att lokförareleverna kan träna 
på riskfyllda händelser, och samtidigt få en allsidig praktik, i simulerad miljö. PC-

                                                 
6 ITEC-seminariet 2001 i Lille. 
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baserade simulatorer kan också göra det möjligt att träna på hemorten istället för 
att delta i dyra kursveckor på annan ort.  

Utbildning och träning i en simulator kan inte bara genomföras under normala 
trafikförhållanden, utan träningen kan även genomföras under tidspress eller 
under uppträdande av ett antal felfunktioner som t.ex. fordonsfel, fel i säkerhets-
utrustningen (ATC), signalfel, störningar i trafiken, etc. Detta är viktiga moment 
för att träna föraren att hantera situationer som man inte kan generera på annat sätt 
utan att riskera säkerheten (Ståhl, 2002).  

En certifiering av förare kan även vara möjlig (Pussepp, 2002). Loksimulatorn 
i Mjölby bör kunna byggas ut för att i framtiden tillhandahålla dessa funktioner 
och därmed uppfylla kraven från undervisningen. 
 
Utomstående exempel  
Exempel på fördelar med simulatorträning ges i nedanstående lista som är hämtad 
från ett datablad över Dornier’s körsimulator för järnvägstillämpningar (se Bilaga 
3). Dessa egenskaper gör att simulatorträning av lokförarelever är mycket 
effektiv, och kan jämföras med träning av piloter för luftfart. Simulatorträning kan 
genomföras fram till certifiering. 

 
• Förbättring av utbildningskvaliteten genom  

- individuell träning, 
- träning av stressituationer, 
- olycks- och säkerhetsträning, 
- träning vid felfunktioner (fordon och trafik), 
- standardisering av bas- och vidareutbildning, 
- repetition av träningssekvenser, 
- skapande av loggfil med alla gjorda aktiviteter under ett träningspass för 

analys av måluppfyllelse och planering av träningspass. 
• Minskning av utbildnings- och fordonskostnader genom 

- att färre fordon och mindre användning av spår behövs, 
- minskning av utbildningstiden, 
- utbildning av energibesparande körsätt, 
- utbildning på nya fordonstyper, linjer och andra trafikeringsmodeller, 
- förbättrad säkerhet. 

 
5.2 Forskning 
Forskningsbehovet är troligtvis mångskiftande och sträcker sig från förarens 
beteende och inhämtning av information från säkerhetssystem och tågledning, till 
ergonomisk utformning av förarbord. Nedanstående punkter är en listning av 
förslag till intressanta framtida forskningsprojekt.  

 
• Förarens informationsinhämtning från en komplex miljö. Föraren ska i allt 

högre grad detektera, tolka och använda information från signalsystem som 
placeras i hytten. Framtida trafik kommer att ske med allt högre hastigheter 
och mindre tidsluckor mellan tågen. Vid hög hastighet är de optiska 
signalsystemen ej tillräckliga (Löwenberg, 2002). Vad krävs för att föraren 
ska reagera och agera på ett riktigt sätt? 

• Effektiva ATC-system. Förarens samspel med säkerhetssystemen (ev. olika 
system för olika miljöer) är avgörande för säkerheten. Föraren kan vara en 
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passiv eller aktiv övervakare av tågets framförande. Förare kör med olika 
ATC-system, signalsystem och språk, dvs. mellan olika länder med olika 
säkerhetssystem. Vilken information behöver föraren för att lösa sina olika 
uppgifter och hur ska denna information presenteras för föraren? 

• Olika systemområden. Behov finns att förbättra situationen för förare som kör 
mellan olika systemområden med olika säkerhetsbestämmelser, t.ex. duo-
spårvagnar som trafikerar både gatumiljö och järnvägsspår. Hur kan man 
sammanföra de olika systemen till en gemensam informationskälla? 
 

Dessa projektförslag bör kunna komplettera pågående forskning inom t.ex. 
TRAIN och TOPSim projekten7 (Kecklund, 1999; Kecklund et al., 2001; Olsson, 
Stjernström, Borälv, Jansson & Kecklund, 2001). TRAIN och TOPSim beskrivs 
kortfattat nedan. 

 
TRAIN projektet 
Projektets syfte var att beskriva och analysera tågförarens informationsmiljö och 
arbetssituation och dessa faktorers påverkan på förarbeteendet och på trafik-
säkerheten; att identifiera trafiksäkerhetsmässiga effekter av förarens speciella 
arbetssituation i trafiktäta områden, exempelvis i Stockholms pendeltågsområde; 
och att skapa underlag för att förbättra tågförarens informationsmiljö och 
arbetssituation (http://www.hci.uu.se/projects/train/). 
 
TOPSim-projektet 
The objective of the project has been to develop a new simulator system that can 
contribute to improved methods for train traffic planning and operation, and to the 
creation of an experimental environment for development of new control support 
systems and operator user interfaces. The new simulator system is based on a 
previously developed simulation kernel, SIMON, which has been used by the 
Swedish National Rail Administration for off line planning experiments. The 
SIMON system has now been redesigned into an interactive, real-time simulator 
where external control and presentation systems can be connected via a 
communication module. The simulator system will be used for different purposes. 
Some of the most important experimental scenarios are to perform experiments 
with new user interfaces for train traffic control operators; to test the usefulness of 
decision support systems for train dispatchers; to evaluate alternative strategies for 
solving conflicts in train traffic control and to provide a simulator environment for 
education and training of train traffic operators 
 (http://www.hci.uu.se/projects/topsim/). 

                                                 
7 En projektbeskrivning enligt projektens hemsida (www.hci.uu.se/projects) finns under kapitlet 
förklarningar. 

http://www.hci.uu.se/projects/train/
http://www.hci.uu.se/projects/topsim/
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5.3 Övrigt 
En ”spårburen” körsimulator kan även användas till utredningar och planering. 
Nedanstående punkter är exempel på frågeställningar eller projekt.  
• Undersökning av nya linjer och stationer under projekteringsskedet. Hur ska 

signaler placeras för optimal funktion? 
• Forskning om vilka hjälpmedel en förare behöver för att optimalt kunna 

framföra sitt tåg, t.ex. ur diverse synvinklar såsom energiåtgång, komfort, hålla 
tidtabellen, etc.  

• Forskning om komfort och åksjuka. 
• Undersökningar med anledningar av incidenter eller olyckor där förarens 

beteende kan ha spelat roll (”haveriundersökningar”). 
 
 
6 Simulatorteknik 
6.1 Principiell uppbyggnad av en simulator 
Figur 1 visar den principiella uppbyggnaden av en simulator bestående av 
styrdator, rörelsesystem, visuellt system, ljudsystem, förarkabin med operatörs-
bord, och operatör. Det visuella systemet visar en perspektivriktig bild över spåret 
och dess omgivningar, synkroniserad med tågets rörelse. Bilden kan vara en 
videofilm eller digitalt genererad. De digitalt genererade bilderna hämtas från en 
databas, vilken kan bytas ut från en körning till en annan. Ljud och vibrationer i 
kabinen förstärker förarens intryck av fordonets rörelse längs med spåret. 
Accelerations- och bromsförlopp måste återges realistiskt med de fördröjningar 
som normalt resulterar vid framförandet av tåg. Målet är att föraren ska få en så 
realistisk återkoppling från bild, ljud och rörelse att han upplever att det är han 
som framför tåget.  
 

 

Figur 1 Principiell uppbyggnad av en simulator. 

Datorprogrammet har ett antal delprogram för generering av rörelser, händelser, 
ljud, bild, och kommunikation mellan operatör och förare. De olika delpro-
grammen kommunicerar med varandra, och styrs utifrån vilka insignaler föraren 
och operatörer ger till systemet.  

Med den utveckling som sker på PC-sidan kan ett nätverk innehållande flera 
PC ersätta centraldatorn, och samtidigt ge en bättre uppbyggnad av systemet i 
form av moduler. Med PC fås även bättre grafik och prestanda i övrigt till 
betydligt lägre kostnad än tidigare. 
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6.2 Utformning av simulator 
Fullskalig simulator 
En järnvägssimulator/spårvägssimulator innebär att en lämplig kabin byggs upp 
och förses med en förarstol och ett förarbord med lämpliga reglage (broms-, 
dragkraftsreglering, FOB-reglage8, etc.). Ett antal skärmar i förarbordet ger 
föraren information om hastighet, dragkraft, fordonsstatus, felindikering i 
fordonet, säkerhetsrelaterad information (från ATC), samt eventuell information 
från tågledningen. Kabinen har fönster framåt mot en större projektorduk där en 
bild över spåret och omgivningen projiceras. Kabinen placeras på rörelse-
plattformen till VTI:s lastbilssimulator för att realistiska krafter och rörelser ska 
kunna återges. 

Omvärldsmiljön skapas som en PC-genererad bild över spårområdet. Signaler, 
skyltar och lägen på växeltungor ska kunna ses på realistiska siktsträckor och 
kunna ändras allt efter händelseutvecklingen. Annan trafik måste kunna genereras 
för att en realistisk trafikmiljö ska kunna skapas. Olika typer av linjer och miljöer 
(järnväg/spårväg/tunnelbana) ska lätt kunna ändras och bytas ut. Likaså ska olika 
typer av väder- och siktförhållanden kunna skapas. Ljud- och rörelsesystemen ska 
vara realistiska. 
 
Enklare körsimulator 
Enklare körsimulatorer utan rörelsesystem baseras på PC-datorer med datorgrafik 
med eller utan ”förarbord”. Förarbordet med säkerhetssystemet kan simuleras i 
datorn. 
 
6.2.1 Bildsystem 
Bildsystemet ska kunna ge en detaljerad bild över det som är väsentligt för att 
bilden ska uppfattas som realistisk. Spår, växlar, signaler, skyltar m.m. är exempel 
på komponenter som ska vara tydliga och lätta att observera. Omgivningen ges en 
struktur för att ge hastighetskänsla och (eventuellt) möjlighet att identifiera var 
man är. Olika vädertyper (sol, regn, dimma) bör kunna genereras för att göra det 
möjligt för förare att träna på körning med nedsatt sikt. I framtida ATC-system 
(ECTS) kommer all signalinformation som föraren behöver att signaleras via en 
dataskärm i lokhytten (dvs. de yttre signalerna kan tas bort). 

Dagens utveckling leder till att PC-baserade system med videokort i 
mellanprisnivå (5 000 kr) ger en tillräckligt bra bild med tillräcklig bildupp-
dateringsfrekvens för att simulera järnvägsmiljö med tillräcklig kvalitet till en 
rimlig kostnad.  

 
6.2.2 Rörelse och ljud 
Ljud och rörelser ska ge återkoppling till föraren, för att bidra till att han får 
uppfattningen att han verkligen framför fordonet. Rörelserna består dels av 
vibrationer från fordon och spår, och dels av accelerationer från hastighets-
ändringar och från kurvkörning. Ljudet ska ge återkoppling från fläktar, motorer, 
spårljud, och ska vara kopplat till hastigheten. Bilderna ska vara synkroniserade 
med rörelserna och ljudet. 

 

                                                 
8 FOB = Fram och Back. De centrala reglagen på ett förarbord är pådraget som reglerar 
dragkraften, bromshandtag för reglering av bromsen samt fram och back väljaren.   
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6.2.3 Instruktör/försöksledare 
Instruktören/försöksledaren ska ha kontroll över uppgiften i simulatorn, kunna 
ingripa och vid behov styra skeendet, och sedan utvärdera övningen. 

 
6.2.4 Exempel – första lektion 
Ett exempel på hur en första lektion i en PC-baserad simulator kan se ut visas i 
bilaga 1 (Wall, 2001). Eleven ska lära sig benämningar och namn på ett antal 
typiska järnvägsföreteelser. Lektionernas svårighetsgrad kan efterhand stegras 
med uppgifter som inkluderar signaler, signalbeteckningar, användning av ATC 
etc. 

 
 

7 Synpunkter från ITEC-konferensen i Lille 2001 
Mycket av det som visades vid ITEC-konferensen (International Training and 
Education Conference & Exhibition) handlade om simulatorer för bil, flyg och 
militära tillämpningar. Endast ett fåtal utställare visade järnvägstillämpningar. 
Kännetecknade för de flesta simulatorerna var att de, till skillnad från VTI:s 
simulator, använder mycket datorkraft för att modellera omgivningen, dvs. 
byggnader, terräng, träd, berg etc., men relativt lite för att modellera vägen. 
Resultatet kan då bli att vägen återges med mycket skarpa hörn i kurvor med 5–30 
graders vinklar. Även höjdskillnader i vägen blir då mycket orealistiskt återgivna. 
Ett företag som visade en version med en grafikaccelerator använde inte den 
ökade beräkningsförmågan till att göra vägen/bilden bättre, utan till att låta 
programmet exekveras snabbare.  

På järnvägsstrimman diskuterade föredragshållarna bl.a. en åtgärd efter 
olyckan utanför Paddington Station (Southall) där en relativt ny förare körde förbi 
en stoppsignal och kolliderade med ett annat tåg. Åtgärden innebar att ett 
träningsmoment i simulator infördes, där förarna tränades att köra de möjliga 
tågvägarna ut från och in till Paddington stationen. Syftet var att förarna skulle bli 
förtrogna med var de olika signalerna står och med de möjliga tågvägarna, för att 
minimera olycksriskerna i framtiden. Ett brittiskt järnvägsföretag höll på att köpa 
upp och installera ett antal simulatorer för utbildnings- och träningsändamål, och 
för att bibehålla personalens kompetensnivå på en hög nivå.   

 
 

8 Workshop: Körsimulator för järnväg / spårväg 
VTI och Banverket inbjöd till en workshop om möjligheterna att utveckla en 
svensk körsimulator för järnväg/spårväg. Workshopen genomfördes i Borlänge 
den 6 februari 2002. Målsättningen var dels att presentera den här rapporterade 
förstudien, och dels att samla in de medverkandes synpunkter och diskutera deras 
möjligheter att deltaga i projektet. Programmet för workshopen visas i bilaga 1.  

Deltagare i workshopen var förutom Banverket och VTI, Bombardier 
Transportation (Stockholm), Svensk Tågkompetens (Mjölby), Train Competence 
Center (TCC – Bollnäs), Institutt för energiteknikk (Halden), NSB BA (Oslo), 
Jernbaneverket (Oslo), Branschföreningen Tågoperatörerna (Stockholm) 
representerad av Svensk Tågkompetens pga. annat prioriterat uppdrag, Avd 
människa-dator-interaktion vid Uppsala Universitet (Uppsala), ÅF-Industriteknik 
AB (Stockholm), Dotart (Bollnäs) och Järnvägsinspektionen (Borlänge).   
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Synpunkter från Workshopen 
• Utbildarna (Svensk Tågkompetens, TCC, NSB) menade att det är svårt att 

beräkna nyttan av och effektiviteten med en simulator, dock var de eniga om 
att en sådan behövs. NSB ska undersöka möjligheterna att anskaffa en 
körsimulator för utbildningsändamål. 

• Loksimulatorn i Mjölby, som togs i bruk i slutet av 1980-talet, ansågs vara en 
bra resurs för viss utbildning. För närvarande får dock varje elev en begränsad 
tid i simulatorn, vilken skulle kunna utökas om man kompletterade 
loksimulatorn med ett antal enkla simulatorer för grundläggande utbildning i 
järnvägsbegrepp och i ATC-funktioner. Man ansåg att simulatorn i stort sett 
uppfyller sitt syfte, men att datorsystemet behöver uppdateras, och den 
visuella miljön kompletteras framförallt med signalbilder. Mjölby-simulatorn 
används både i Svensk Tågkompetens’ egen utbildning och i TCC’s 
utbildning. NSB (och även DSB) använder sig också av simulatorn för att 
utbilda förare i gränsöverskridande trafik.  

• Dotart, som är ett VR-företag från Bollnäs, meddelade att man till sommaren 
kommer att kunna presentera en järnvägssimulering där ett ATC-system är 
anslutet som en extern enhet. 

• Institutt för energiteknikk såg stora fördelar med en forskningssimulator och 
ville ha ett samarbete i framtiden. De redogjorde för den norska brukarens syn, 
och berättade att NSB utreder en satsning på en körsimulator för träning av 
förare.  

• Branschföreningen för Tågoperatörerna önskar en enhetlig utbildning och i 
framtiden en certifiering av förare. Järnvägsinspektionen meddelade att de 
arbetar med frågan. 

• Forskningsvärlden, här representerad av Uppsala Universitet och Institutt för 
energiteknikk, såg många tillämpningar där de skulle kunna använda sig av en 
simulator i sin forskning kring förarens informationsinhämtning, beetende och 
stress. Enhetliga tester skulle kunna genomföras för att sortera bort 
ovidkommande faktorer.  

• Både ÅF-industriteknik och Bombardier har erfarenheter av att utveckla olika 
typer av egna simulatorer och simulering av tågtrafik. De såg många 
beröringspunkter och möjligheter till ömsesidiga samarbetsprojekt i framtiden. 

• Möjligheterna att använda en simulatormiljö för att studera och förbättra 
kommunikationen mellan tågledare och lokförare diskuterades liksom 
möjligheten att bygga upp en tågsimulator som en Nationell Basresurs, där ett 
antal parter har gemensamt ansvar för och tillgång till simulatormiljön på lika 
villkor. 

 
 
9 Realisering av simulatorer för tillämpningar 

inom spårburen trafik 
Realiseringen av en simulator bör ske i etapper. Varje etapp kan beskrivas som ett 
delsystem med tillhörande aktiviteter. Varje sådan etapp ger också möjlighet att 
bedriva både utbildning och forskning, se tabell 1. 
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Tabell 1 Olika etappers, delsystems och aktiviteters inverkan på möjligheterna 
till utbildning och forskning. 

Simulator 
system 
(etapper) 

Aktiviteter Utbildning Forskning 

Visuellt 
system 

 Skapa en grundstruktur för 
omvärld 

 Skapa scenario 

  

Omvärld 
(järnväg, 
spårväg, 
tunnelbana, 
kollektiv-
trafik) 
 

Definiera en linje: 
 Horisontell och vertikal linjeföring 
 Signaler 
 Växlar 
 Övriga markeringar 
 Omgivning  

- Stationshus 
- Andra byggnader 
- Landskap 

 Annan trafik 
 Förarbordet visas i bilden och 

reglagen regleras med tangent-
bord och muspekare 

Utbildning i grund-
läggande begrepp 
(järnväg, spårväg, 
tunnelbana etc.) 
Se exempel i 
bilaga 1 

 

Säkerhets-
system 

Emulera ATC2 (ETCS) som 
programkod i PC:n 
Ljud 

Utbildning i olika 
säkerhetssystem  

Utformning av 
olika gränssnitt 

Fordons-
modell 

Implementera olika fordonsmodeller 
-  tågtyp, antal vagnar 
-  dragkraft  
- bromsning 

Implementera ljud (fordon, omgivning) 

Utbildning i körning Utformning av 
olika gränssnitt, 
kommunikation 
med tågledning, 
etc. 

Externa 
system 

Integrera externa objekt 
- förarbord (reglage) 
- ATC 
- ETCS 

Utbildning i körning Utökade 
möjligheter till 
MMI-forskning 

Fullständig 
simulator, 
dvs. med 
hyttmiljö och 
rörelse-
system 

Integrera en kabin/hytt på existerande 
plattform i VTI:s lastbilssimulator 
Uppgradera loksimulatorn i Mjölby 
med nytt visuellt system och integrera 
existerande rörelsesystem med nytt 
styrsystem 

Slututbildning av 
förare 
Ev. certifiering av 
förare 

Fullständiga 
möjligheter till 
MMI-forskning  
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10 Slutsatser 
VTI har minst 20 års erfarenhet av att utveckla körsimulatorer för vägtrafik och 
mycket lång forskningserfarenhet inom området människa-maskin-samspel 
(bilaga 2). Tillsammans ger detta mycket goda förutsättningar för att skapa en 
realistisk körsimulator för spårburen trafik, och genomföra forskning om 
förarbeteende, förarens uppgift och arbetsmiljö, samt samspelet mellan människa 
och maskin.  

 
Utvecklingsetapper 
Utvecklingen av en simulator bör ske i flera etapper: 
• Utveckling av program för generering av en visuell databas för en godtycklig 

linje, utifrån bandata och kompletterande videofilmning av närliggande objekt.  
• Integrering av yttre reglage såsom pådrag, bromshandtag och ATC samt av 

förarbord och enklare ljud etc. 
• Generering av ljud från lok, spår etc. 
• Skapande av rörelser för rörelsesystemet och integrering av dessa i simulator-

systemet. 
• Uppbyggnad av en fullständig simulator med kabin, förarbord, ljud- och 

bildsystem.  
 

Som steg på vägen kan ett antal PC förses med programvara för simulering av 
förarbord och järnvägsmiljö, anpassade för svenska förhållanden, utbildning etc. 
Dessa erfarenheter kan sedan användas för att uppgradera nuvarande loksimulator 
i Mjölby med ett digitalt genererat visuellt bildsystem och ett nytt datorstyr-
system.  

Möjligheterna är stora att genomföra detta på VTI:s lastbilssimulator. Den 
kunskap som då inhämtas kan sedan användas för den nödvändiga uppgraderingen 
av loksimulatorn i Mjölby. En sådan kombinerad utveckling innebär att det finns 
personal som kan underhålla och vidareutveckla både simulatorn hos VTI och 
simulatorn hos Svensk Tågkompetens.  

Behovet av en körsimulator för forskning kring spårburen trafik bedöms vara 
stor. Modern informationsteknik kommer allt mer att integreras i förarmiljön. 
Förarna möter en allt mer komplexare miljö med krav på en precis tågkörning 
genom att fler tåg per timme i kritiska sektioner (getingmidjan) behövs. Både 
forskning kring vilka hjälpmedel föraren behöver samt träning av korrekt 
beteende behövs.  
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Exempel på en första simulatorövning för nyintagna 
lokförarelever  
Förslag från Anders Wall (2001). 

 
Lektion 1: Definitioner av namn 
 
1. Börja din resa med att stå vid en infartssignal, skylt visar stationsgräns. Visa 

INFOruta om betydelsen av linje och station: 

 
 

2. Kör in på stationen. Visa INFO ruta:  

 
3. Lämna stationen och kör ut på linjen. Visa Orienteringstavla. 
4. Kommer fram till en linjeplats som består av en växel till ett sidospår. 
5. Ytterliggare en linjeplats men nu består den av en rörlig bro. 
6. Ny station. Visa tdt med text obev. Visa INFO ruta: 

 
7. Fortsätt ut på linjen. Visa hållplats, visa även tdt och INFO ruta: 

 
8. Nästa station är be

 
9. Inne på stationen 

 
10. Välj bort inforutor
 
Övningen slut 
 
Senare övningar/lektioner kan
växande svårighetsgrader. 
 

Tågklarerare (tkl) = … 
Tågrörelser = … 
Tdt =  

Obevakad = när tkl inte tjänstgör 

Station = särskilt avgränsat 
område  
Linje = … 
Hållplats = 
vakad, välj sidotågväg, visa tdt och INFO ruta: 

finns även ett hållställe. Visa tdt och INFO ruta: 

Huvudtågväg = 
Sidotågväg = 
Hållställe =
 och gör om övningen. Besvara frågorna. 

 sedan introducera olika typer av signaler och säkerhetssystem i 
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Övning 1 grafiskt framställd 
 
 

 

Stationsgräns 

StationLinje 

Linjeplats Linjeplats

Bro
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VTI:s erfarenheter och kompetens inom körsimulator-
utveckling 
VTI har 20-årig erfarenhet av utveckling och forskning inom körsimulatorområdet för bil. 
VTI:s personbilssimulator (figur 2) räknas som av världens främsta inom området och 
kommer att ersättas av en modernare version under hösten 2002. 

 

 
Figur 2 Nuvarande körsimulator för bil vid VTI. 

Simulatorn har både ett yttre rörelsesystem med möjlighet till lateral rörelse, roll- och nick- 
rörelser samt ett inre rörelsesystem (vibrationsbord) som tillåter vibrationer i vertikal samt 
roll- och nickled. Det grafiska systemet är egenutvecklat med endast 25 ms tidsfördröjning 
och med ett synfält på 120° x 30°. Ljudsystemet kan generera olika typer av trafikbuller, från 
däck, motorljud etc. Simulatorn som forskningsverktyg beskrivs i Nilsson (1989; 1993) och i 
Nordmark et al. (1986). 

Dessutom kommer VTI under 2002 att återuppbygga en lastbilssimulator (figur 3) som 
ursprungligen byggdes för Trygg-Hansas räkning och varit placerad på Protectum i Arlanda-
stad. Att kunna samplacera två simulatorer ger stora fördelar vad gäller gemensam utveckling, 
personal och kompetens. 

 

 
Figur 3 VTI:s lastbilssimulator. 
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VTI:s erfarenhet och kompetens inom MMI forskning 
VTI har en väletablerad forskningstradition inom området människa–maskin-interaktion med 
simulatorn som ett viktigt forskningsverktyg. Inom enheterna ’Samspel människa, fordon och 
transportsystem’ och ’Trafikanternas mobilitet och säkerhet’ finns ett antal disputerade 
forskare och doktorander som bedriver MMI-relaterad forskning. 

 
Forskning inom MMI-området har bedrivits i simulatorn under ett tjugotal år. Effekter på 
körbeteende, belastning och acceptans från alternativa sätt att presentera information i och 
utanför fordonet (modalitet, ”timing”, placering etc.) har studerats. Andra frågeställningar har 
rört det perifera seendets betydelse för fordonsförares informationsinhämtning (Nilsson et al., 
1997), fordonsanpassning för funktionshindrade förare, konsekvenserna av att använda 
mobiltelefon under färd (Alm & Nilsson, 1994), och effekter av alkoholpåverkan. I takt med 
den accelererande utvecklingen av olika IT-baserade förarstöd har forskningen fokuserats på 
utformning och utvärdering av sådana systemlösningar (ITS). Exempel på system som 
studerats är adaptiva farthållare, ACC, (Nilsson & Nåbo, 1996; Nilsson, 1995) navigations-
system, siktförbättrande system (Nilsson & Alm, 1996), och kollisionsundvikande system. 
Simulatorn har även använts som projekteringshjälpmedel vid planering och utformning av 
tunnlar, t.ex. skyltplaceringen i södra och norra länken av Ringen i Stockholm.  
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Driver Training Simulator for Railborne Vehicles 
 
Practice makes the perfect ”locomotive driver” 
 
Dornier are mainly busy in the development and manufacturing of different Driver Education 
Systems for railborne and wheeled vehicles, e.g. the Train Simulators for the Deutsche Bahn 
AG and the Truck Driver Training System (AAFR) for the German Armed Forces, which is in 
operation since 1999. 
 
Dornier – part of the DaimlerChrysler AG – and their partner company are the only 
companies in Germany which can look back on a broad experience of many years in the 
relatively new area of complex driving school simulators for track- and ground-based 
vehicles. Within the field of Simulation and Training, I'm responsible for the Product 
Management and Design of Driving Simulator applications.  
 
Why Training with Simulators? 
 
For safety reasons, we simulate not only standard service but also operation in the event of a fault. 
Thus training does not end – as it has done in the past - where uncontrolled situations endanger man 
and material. Our simulators confront the vehicle driver with technical failures in the train and 
operating failures on the track requiring actions by the driver. Due to the reproducibility of processes, 
replay of the driver’s behavior is possible. Thus, the learning process can be improved and training 
can be performed more efficiently. 
 
Our simulators takes the driver into a virtual world, where the simulation is so realistic that the driver is 
given the impression of acting within the original vehicle. The realistic simulation of the driver’s vision 
as well as the sound and motion simulation prove the authenticity of driver training. Due to our 
modular system concept, our simulators today already consider the requirements of tomorrow. 
 
Improvement of training quality by 
 Individualization of training 
 Standardization of basic and further training 
 Repetition of training sequences 
 Training in stress situations 
 Accident/safety training 
 Malfunction training 

Reduction of training and operating costs by 
 Fewer vehicles and fewer track assignments for training 
 Reduction of training time 
 Training of energy-saving methods 
 Operation-independent training 
 Pre-training for new vehicle types, tracks and modes of operation 
 Enhancement of operating safety 

 
System Overview 
 
The simulators are fix based or mounted on a 6DOF Motion System. They are equipped with visual 
systems providing a large field of view (FOV) with up to 210°horizontal and 52° vertical, e.g. in multi-
channel applications with up to 4 video channels, or 60°H by 40°V in single channel systems. The 
visual systems are normally based on CRT projectors (as an alternative LCD/DLP). Currently the 
mostly used image generators are SGI machines (like Onyx RE3), depending on the requirements as 
an alternative we also use PC based IG's. Images are generated with an update and refresh rate of 
60Hz. The calculated resolution is 1024x768 or 1280 x 1024 Pixel per channel.  
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The modular system design allows the use of different driver cabins (e.g. exchange 
driver cab). Our simulators are usable for vehicle development and driver training 
(driving, emergency procedures, failure detection etc.). From an ergonomically 
designed station, the instructor can prepare, control, monitor, and follow-up exercises 
with the help of user-friendly interfaces and functions. 
 
References 
 
We have delivered 12 train simulators for driver training to the Deutsche Bahn AG 
(German Railroad Company), 1 streetcar simulator, 3 truck simulators for the 
German Army, actually we've 6 further train simulators under contract, and we award 
a contract for 2 bus simulators within the next month. 
 
If you need more information on our products, try our web site at 
http://www.dasa.com/dasa/index_e.htm?/dasa/e/defence.htm 
(http://www.dasa.com/dasa/index_e.htm [Defense and Civil Systems, Ground Forces, Simulation and Training 
Systems]). 
 



Bilaga 4 
Sid 1 (1) 

VTI notat 5-2002 

VTI och Banverket inbjuder till 
Workshop angående körsimulator för järnväg-/spårväg 

6 februari, hos Banverket, Borlänge 
Lokal: Hotell Gustav Wasa 

Bakgrund 
VTI har fått i uppdrag från VINNOVA och Banverket att genomföra en förstudie om behovet, nyttan och 
möjligheterna att realisera en körsimulator för förare till järnväg och spårväg baserad på den kunskap VTI har när det 
gäller körsimulatorer för bilar. VTI vill med detta förslag till en workshop diskutera nyttan och behovet av en 
forskningssimulator i komplement till den loksimulator som finns i Mjölby.  
 
Syfte 
Åstadkomma en utveckling av dels PC-baserade simulatorer, dels en större forskningssimulator vid VTI samt 
uppgradering av loksimulator vid Svensk Tågkompetens i Mjölby 
 
Förslag till dagordning och inledare 
 Aktivitet Inledare 

10:30 Samling, Kaffe  

11:00 Redovisning av förstudie angående järnvägs-/spårvägssimulator 
och en visning av VTIs demoprogram baserat på en PC 

Johan Förstberg, VTI 
 

11:45 Hvor planene om simulatoranvendelse står i Norge innen 
jernbanesektoren 

Kjell Haugset, Institutt for 
energiteknikk 

12:00 Behov och nytta av en simulator i undervisningen. Repr för Svensk 
Tågkompetens and Tågoperatörerna 

Ingvar Ståhl,  
Peeter Puusepp  

12:30 Lunch  

13:30 Nyttan och behovet av en simulator inom spårväg, Light Rail, 
tunnelbana 

Thomas Lange, VTI  

13:45 Nyttan av användningen av en simulator i utformningen, 
utprovningen och utbildningen av nya säkerhetssystem (ATC) 
ETCS, etc 

Banverket  
Bo Löwenborg, Bombardier 

14:00 Informationsutbyte mellan förare - tågledning, forskning ang 
interaktiva hjälpmedel till förare 

Eva Olsson, Uppsala 
Universitet 

14:10 Realiseringsmöjligheter av PC-baserad körsimulator, 
Utvecklingsmöjligheter 

Johan Förstberg, & Mats 
Lidström, VTI 

14:30 Diskussion VTI, Banverket 

Ca 15:00 Avslutning, Kaffe  

 

Svara snarast om du kan deltaga 
Johan Förstberg  Annelie Jämte 
 

VTI, MFT (Järnvägssystem) Banverket, BT 
Tel: 013 –20 40 47 Tel: 0243 – 44 57 49 
E-post: johan.forstberg@vti.se E-post: annelie.jamte@banverket.se  

mailto:johan.forstberg@vti.se
mailto:annelie.jamte@banverket.se
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