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Förord 
Detta notat motsvarar i princip dokumentationen från den kompletterade förstudie 
som skickades in till VINNOVA och Banverket september/oktober 2002, inför 
deras respektive beslut om finansiering av en körsimulator för spårburen trafik 
(SST). En viss redaktionell översyn av texten har gjorts, och budget och 
finansiering av simulatorn har tagits bort ur detta notat. 

Notatet bygger på Anders Janssons analys av behoven av forskning, utveckling 
av ny teknik och utbildning med hjälp av en simulator, på Johan Förstbergs 
förstudie, vilken är redovisad i VTI notat 5-20021 samt på möjligheterna för de 
deltagande organisationerna/företagen att deltaga i denna innovations- och 
utvecklingsprocess av en ny simulator.  

 
Övrig kommentar 
Antalet körsimulatorer, som är tillgängliga för forskning i järnvägs- och 
spårvägsmiljö, är få. De flesta simulatorer som finns är utvecklade och används 
för utbildning och träning av förare och ägs därför av olika järnvägs-
företag/operatörer.  

Det är viktigt att kunna samverka i existerande och kommande europeiska 
forskningsprojekt, dvs. i kommande nätverk och projekt inom sjätte ram-
progammet. Ett exempel på sådan samverkan är EU-projektet European Driver’s 
Desk (EUDD) inom femte ramprogrammet. En simulator skulle kunna 
förbättra/vidga möjligheterna att utvärdera de förslag till förarbord för 
höghastighetståg och godståg som utvecklas inom EUDD. Ävenledes är en 
samverkan med existerande forskningsmiljöer, t.ex. hos SNCF i Lille, viktig för 
att nå en god forskningsnivå på denna kommande simulator.  
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1 Inledning 
Ansökan, om finansiering av en körsimulator för spårburen trafik, inlämnades i 
februari 2002 till Banverket och VINNOVA med stöd av dels VTI notat 5-2002 
Förstudie angående möjligheterna att realisera en järnvägs-/spårvägssimulator 
och dels VTI PM ”Projektbeskrivning: Utveckling av körsimulator för spårburen 
trafik.” Ett antal intressenter möttes på VINNOVA den 13 juni 2002, där det 
bestämdes att komplettera förstudien med en fördjupad behovsinventering och att 
industripartnerna uttrycker sitt deltagande i projektet med någon form av ”Letter 
of intent”, se bilaga 4.  

Ansökan avsåg att utveckla och färdigställa körsimulatorer baserade på PC-
datorer samt en fullständig simulator med en kabin placerad på en 
rörelseplattform hos VTI. Körsimulatorn kan användas för att generera 
köregenskaper och trafikmiljöer för järnväg, men kan även bytas mot 
motsvarande för exempelvis spårväg, light rail etc. Simulatorn kommer att utgöra 
en nationell basresurs, vilket innebär att så mycket som möjligt av källkoden är 
öppen för dem som medverkar i projektet och att den kan användas lika för alla 
mot skälig hyreskostnad. Genom meranvändning av existerande rörelseplatt-
formar vid VTI samt personalens erfarenheter och kunskaper vid utveckling av 
körsimulatorer, kan stora kostnadsbesparningar göras. 

 
 

2 Syfte 
Detta komplement till förstudien beskriver de delar som saknades i den förstudie 
som presenterades under våren 2002. Framför allt betonas vilka behov det finns 
av simulatorer för spårburen trafik, vad behoven leder fram till i form av krav 
på en simulator, vilka intressenter och avnämare det finns inom varje 
behovskategori, samt på vilket sätt initial samverkan mellan de olika parterna 
utgör en förutsättning för att kunna skapa en nationell basresurs av simulatorkraft 
för spårburen trafik. En sådan resurs består, i ett första skede, av en komplett 
simulator som senare relativt enkelt kan dupliceras och utvecklas till flera 
simulatorer inom olika tillämpningsområden. 

 
2.1 Målsättning 
Vi avser att skapa en simulator i form av programmoduler, som senare kan brukas 
av och utvecklas hos de intressenter som deltar. Detta innebär att programkoden 
till stora delar kommer att vara öppen och distribuerad för att möjliggöra lokal 
utveckling och anpassning hos respektive intressent. En komplett uppsättning 
moduler kommer att finnas både på VTI i Linköping och vid avdelningen för MDI 
i Uppsala vid projekttidens slut. Till detta inköps relevant hårdvara så att det finns 
en komplett och fullt brukbar fullskalesimulator på VTI i Linköping. En central 
resurs i projektet är den rörelseplattform som redan finns på VTI i Linköping och 
som kommer att anpassas för projektets syften. Även avdelningen för MDI vid 
Uppsala universitet kommer att ha tillgång till relevant mjuk- och hårdvara som är 
anpassad för att möjliggöra tester och utveckling av de frågeställningar som 
undersöks närmare i Uppsala. Övriga partner kommer att ha tillgång till relevant 
mjukvara för utveckling. 
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3 Avgränsning 
Det finns fler tillämpningsområden för simulatorer för spårburen trafik än de 
nedan angivna. Trafikplanering och trafikstyrning sker idag inte lokalt hos den 
enskilde föraren utav tåget utan på trafikledningscentraler. Simulatorer för 
spårburen trafik är naturligtvis av intresse även för trafikledning och 
trafikstyrning. Vi bedömer dock att en inkludering av intressenter från även dessa 
områden skulle medföra att projektet blir alltför omfattande. Vi har därför valt 
att avgränsa simulatorprojektet till den del av den spårburna trafiken som 
föraren kommer i direkt kontakt med. Syftet är dock att utforma modulerna i 
simulatorn på ett sådant sätt att de kan utvecklas för att användas av motsvarande 
verksamheter och organisationer inom trafikplanering och styrning. På MDI-
avdelningen vid Uppsala universitet pågår forskning och utveckling av 
simulatorer för tågtrafikplanering, vilket borgar för att utveckling av 
programmoduler i simulatorprojektet görs på ett sådant sätt att de är kompatibla 
med de simulatorer som utvecklas av Uppsala universitet i samarbete med bl.a. 
Ångpanneföreningen AB och som finansieras av Banverket. 

 
 

4 Behovsinventering 
Behoven av en simulator kan beskrivas och kategoriseras på fler än ett sätt. Någon 
systematisk metod för att inventera behoven har inte tillämpats, utöver att de 
intressenter som finns angivna i denna fördjupade förstudie har fått möjlighet att 
lämna synpunkter på den beskrivning som framställs nedan. Först följer en 
behovsinventering per tillämpningsområde, därefter en uppdelning i forskning och 
utveckling.  

 
4.1 Tillämpningsområden 
Behoven av en simulator som en nationell basresurs är stora. Vi vet också att 
behoven varierar till karaktär och omfattning. Vi har identifierat fem olika 
tillämpningsområden för simulatorer för spårburen trafik. 
 
1. Beteendevetenskaplig grundforskning 
2. Utbildning och träning av förare  
3. Utvärdering och anpassning av tekniska lösningar 
4. Utveckling och användning av ny teknik 
5. Utredningar och projekteringar 
 
4.1.1 Beteendevetenskaplig grundforskning 
Det första tillämpningsområdet handlar om att, med hjälp av experimentell 
metodik, använda simulatorn för att utvärdera effekter av olika typer av 
påverkningar på förarna, t.ex. alkohol, sömnproblem och mediciner. Sådan 
forskning bedrivs idag av VTI inom framför allt vägtrafik och det finns ett behov 
av att utföra liknande forskning för spårburen trafik. Erfarenheterna från mer än 
tjugo års användning av simulatorer för biltrafik visar att när väl en simulator är 
etablerad som basresurs så är det lätt att hitta frågeställningar som är lämpliga att 
undersöka genom användning av en simulator. Dessutom visar resultat från 
TRAIN-projektet att trötthet och sömnstörningar är vanliga problem hos 
lokförare, och en naturlig avnämare av en simulator för att undersöka sådana 
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frågeställningar är de forskare inom VTI som är särskilt inriktade mot 
experimentell utvärdering av effekter på människan. Vi ser även att andra 
forskningsinstitutioner, t.ex. IPM vid Karolinska Institutet, kan vara intresserade 
av den basresurs som en komplett simulator skulle utgöra. Förändringar i förarens 
informationsmiljö är också lämpliga att studera i en sådan simulatormiljö. 
Exempel på sådana förändringar omfattar en högre grad av automatisering av 
funktioner som idag utförs av förarna. En sådan utveckling leder oundvikligen till 
förändrade rutiner, och här kan beteendevetenskaplig grundforskning från 
närliggande områden utgöra en relevant bakgrund för jämförelser och anpassning 
till de omständigheter som råder inom järnvägssektorn. Även Uppsala universitet, 
avdelningen för MDI vid IT-institutionen, har således intresse av att i en mer 
komplett simulator göra fördjupade studier om situationsmedvetenhet samt 
forskning om bedömningar hos lokförare vid förändring av lokförarnas 
informationsmiljö. 

Mottagare av forskningsresultat är i det här fallet, förutom det vetenskapliga 
samfundet, branschföreningen (Tågoperatörerna) samt tillsynsmyndigheten 
(Järnvägsinspektionen). Som infrastrukturägare har även Banverket ett intresse av 
resultaten på samma sätt som man hade intresse av resultaten från TRAIN-
projektet. Det förefaller därför naturligt att Banverket stödjer uppbyggnaden av en 
simulator som en nationell basresurs om denna basresurs sedan kan utvecklas och 
användas även inom de andra tillämpningsområdena. 

 
4.1.2 Vilka krav kommer att ställas på en simulator för beteende-

vetenskaplig grundforskning?  
För att genomföra grundforskning på problemställningar av det slag som 
framgångsrikt genomförts inom vägtrafikforskningen behövs en mer eller mindre 
komplett simulator. När väl en basresurs finns etablerad kan isolerade 
frågeställningar brytas loss och undersökas experimentellt. Den experimentella 
metodiken bygger på att så många ovidkommande (störande) variabler som 
möjligt kan konstanthållas, vilket endast är möjligt om simulatorn är en näst intill 
komplett förarmiljö. Mätutrustning för att registrera och analysera data kan också 
tas om hand på ett systematiskt sätt i en fullskalesimulator. Kompetens och 
infrastruktur för att tillhandahålla en sådan resurs under lång tid finns idag endast 
hos VTI i Linköping. Sådan erfarenhet av att utforma och genomföra experiment 
utgör en av hörnstenarna i projektet. 

En väsentlig del av fullskalesimulatorn utgörs av den visuella "yttre miljön". 
Med det menas återgivning av spårmiljö och annan fysisk miljö av intresse för 
föraren under körning. Någon identisk återgivning av bestämda järnvägssträckor 
behövs inte, däremot typiska och/eller representativa drag hos de sträckor en 
förare möter i sitt arbete. Däremot anses vibrationer samt krängningar vid 
spårbyte vara ett väsentligt inslag i upplevelsen av att köra tåg, vilket motiverar att 
den infrastruktur som redan finns vid VTI vidareutvecklas och anpassas för att ge 
ytterligare drag av realism i upplevelsen av att framföra ett tåg. 
 
Huvudsaklig infrastrukturägare: VTI i Linköping 
Användare: Forskningsinstitutioner såsom VTI, Uppsala universitet (MDI), 
Karolinska Institutet (IPM) m.fl. 
Avnämare av resultat: Banverket, Trafikoperatörer, Järnvägsinspektionen 
Huvudsaklig finansiär: Banverket 
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4.1.3 Utbildning och träning av förare 
Det andra tillämpningsområdet handlar om att använda simulatorer för att träna 
särskilda och enskilda moment i körningen. Företag som bedriver utbildnings- och 
fortbildningsverksamhet kommer troligtvis att använda simulatorer som en del av 
förarutbildningen. Simulatorer är särskilt väl lämpade för att öva moment i 
körningen som är sällan förekommande och därvidlag svåra att förbereda sig på. 
Utbildningsmodeller hämtas idag från flygindustrin, men de tekniska resurserna 
för att öva kritiska moment saknas helt på järnvägssidan i Sverige. Simulatorerna 
kommer därför att ha en viktig roll i framtidens förarutbildning, särskilt 
utfärdande av licenser för förare kommer att vara en utbildningsmarknad som kan 
förväntas växa i omfattning. Tilläggas ska att även Järnvägsinspektionen i sina 
framtida riktlinjer kommer att kräva att vissa moment i förarutbildningen 
genomförs i en simulator. VTI har också ett intresse av att vetenskapligt utvärdera 
förarutbildningarnas effektivitet på samma sätt som man idag utvärderar 
körkortsutbildning på vägsidan. 

Utbildningsföretag är redan igång med projektering och planering inför den 
förväntade ökningen av utbildningsuppdrag. I minst ett fall finns redan idag 
kontakter med mjukvaruföretag som vill utveckla en bärbar simulator för tränings- 
och utbildningssyften. Ett av problemen inledningsvis är att det innebär en ganska 
stor kostnad att utveckla en egen simulator. Mjukvaruföretag söker därför hitta 
lösningar där forskningsinstitutioner kan stå för en del av uppbyggnaden av 
infrastrukturen i form av mjukvara, men inte heller forskningsinstitutioner kan 
bekosta en sådan utveckling utan stöd från finansiärer. I det här fallet är det inte 
självklart att sektorsansvaret för forskning och utveckling finns hos Banverket. 
Det är snarare branschorganisationerna själva (både trafikoperatörer och 
utbildningsföretag) som bör ha ett övergripande ansvar för att det sker en 
utveckling inom området. Tågtrafikmarknadens avreglering har dock inneburit att 
det inte finns några generella resurser hos branschföretagen att satsa i en sådan 
utveckling. Vi ser det därför naturligt att VINNOVA bidrar i utvecklingen av en 
nationell simulatorresurs för att möjliggöra för utbildningsföretag att erbjuda 
trafikoperatörerna förarutbildningar som inkluderar träning i simulatormiljö. 

Inom tågtrafikstyrningsprojekten FTTS/CATD, som drivs av MDI-avdelningen 
i Uppsala, har ett antal olika syften med simulatorträning för tågtrafikplanerare 
identifierats. Dessa syften måste tolkas i relation till lokförarens arbetsmiljö, men 
det råder stor enighet om att en gemensam syn på trafikplaneringen är ett viktigt 
delmål för att överbrygga de motsättningar som idag finns mellan de två 
yrkeskategorierna. 
 
4.1.4 Vilka krav kommer att ställas på en simulator för träning och 

utbildning? 
Träning och utbildning inom det här området bygger på att så många olika 
moment som möjligt i den vardagliga och representativa föraruppgiften kan 
återskapas och tränas i förväg. För ett sådant ändamål är naturligtvis en simulator 
alldeles utmärkt. Den simulator som idag finns i Mjölby är också i princip 
fullbelagd, men simulatorns begränsade flexibilitet gör att många moment inte går 
att träna. Vad som behövs är scenarier där så många vanliga moment som möjligt, 
men även sällan förekommande sådana, kan tränas. 
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Den kompletta simulator som planeras byggas på VTI i Linköping kan stå som 
modell för en tränings- och utbildningssimulator, men skillnaden ligger i att 
många fler scenarier måste skapas för det senare syftet. 
 
Huvudsaklig infrastrukturägare: VTI i Linköping och/eller Utbildningsföretag 
Användare: Utbildningsföretag, Mjukvaruföretag 
Avnämare av resultat: Trafikoperatörer, Järnvägsinspektionen 
Huvudsaklig finansiär: VINNOVA 

 
 

4.1.5 Utvärdering och anpassning av tekniska lösningar 
Det tredje tillämpningsområdet handlar om att analysera och utvärdera 
förändringar i förarnas informationsmiljö. Med informationsmiljö menas här stöd- 
och styrsystemet ATC, signaler och tavlor i spårmiljön, all instrumentering i 
förarbordet, samt kommunikationer med tågtrafikledning m.m. Tonvikten i den 
här behovskategorin ligger på de förändringar man känner till och med säkerhet 
vet kommer att införas på relativt kort sikt. Aktuella frågeställningar rör sådant 
som bestäms och utformas inom t.ex. EU-DD, ETCS/ERTMS, STS m.fl. projekt. 
Detta är alltså en behovskategori som i stor utsträckning handlar om att anpassa 
standardutrustningar från leverantörer av förarmiljöer till nationella särkrav. 
Järnvägsinspektionen kommer även här att kräva att ny utrustning är utvärderad 
och analyserad ur ett MTO-perspektiv. En omfattande förändring av förarbordet i 
loket innebär delvis nya arbetsmoment för lokföraren. I sådana fall är det viktigt 
att veta om de nya momenten tillför risker eller ej. Riskanalyser och analyser av 
förändringarnas betydelse för arbetsmiljön är med andra ord centrala delar i det 
säkerhetstänkande som bör karakterisera förhållningssättet till ny teknik ombord 
på loket. Sådana analyser kommer att vara naturliga delar i den här kategorin av 
simulatoranvändning. MDI-avdelningen vid Uppsala universitet arbetar med en 
särskilt utvecklad metodik (användarcentrerad systemutveckling) för att skapa 
lättanvända och begripliga stödsystem inom olika tillämpningsområden, och en 
simulator av det slag som här struktureras kommer att utgöra en central del för att 
utvärdera och testa sådana lösningar som är tänkta att införas i olika förarmiljöer. 
I projektet LINS har utvecklingen av en simulator med begränsad kapacitet redan 
påbörjats för att möjliggöra inledande tester av de frågeställningar som nämns 
ovan. Simulatorkapacitet av det slag som skissas här kommer att utgöra en 
naturlig förutsättning för att fördjupa studiet av dessa frågeställningar i en mer 
komplett miljö. 

Tilläggas kan att leverantörer av förarbord och liknande utrustning förväntar 
sig att det alltid finns tillräcklig kompetens inom beställarorganisationerna när det 
gäller sakfrågor som utformning av förarbord. Praktiska erfarenheter visar dock 
att så ofta inte är fallet. Av den anledningen kan man förstå att aktiviteter inom 
den här behovskategorin kommer att fungera som stöd för beställarorganisationer 
när upphandlingar av nya tåg görs. 
 
4.1.6 Vilka krav kommer att ställas på en simulator för utvärdering  

och anpassning av tekniska lösningar? 
Det som kännetecknar den här behovskategorin är att simulatorn måste vara så 
flexibel i sin hårdvaru- och mjukvaruutformning att förändringar snabbt kan 
dokumenteras och arbetas in i nästa generation av ett förargränssnitt, eller delar av 
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ett gränssnitt. Underlaget för förändringar kommer från de verkliga 
systemexperterna, dvs. förarna själva, och arbetet med att förändra och anpassa 
förarbord och andra delar av informationsmiljön borde i framtiden kunna göras i 
utvecklingsprojekt hos beställar- och/eller leverantörsorganisationerna. 

En simulator för denna behovskategori är med andra ord ganska annorlunda till 
sin uppbyggnad och användning än de två första kategorierna. I de två första 
fallen måste simulatorn ha en ganska stabil grundstruktur, samt vara relativt 
komplett. I det här fallet är det snarare flexibla moduler av mjuk- och hårdvara 
som utgör simulatorns kärna. En yttre miljö måste dock finnas även i det här 
fallet, men precis som med de övriga delarna så ska även den yttre miljön vara 
konfigurerbar. En ganska nära förestående förändring, som kommer att påverka 
förarnas arbetsuppgift på ett relativt omfattande sätt, är införande av 
hyttsignalering som ersättning för yttre signalering ute på linjen. Här måste den 
yttre miljön vara möjlig att förändra för att man ska kunna undersöka skillnaderna 
mellan olika presentationssätt. Experimentell metodik kommer att användas vid 
behov för att utvärdera t.ex. ett givet gränssnitt. En simulator som till sin struktur 
är uppbyggd i moduler kommer att kunna möta kraven från de här behoven på ett 
flexibelt sätt. 

Banverket har det övergripande ansvaret för den här typen av forskning och 
utveckling av samma skäl som man finansierade TRAIN-projektet. 
 
Huvudsaklig infrastrukturägare: Uppsala universitet (MDI), (VTI) 
Användare: Uppsala universitet, Leverantörer, (VTI) 
Avnämare av resultat: Leverantörer, Trafikoperatörer, Banverket, Järnvägs-
inspektionen 
Huvudsaklig finansiär: Banverket 

 
4.1.7 Utveckling och användning av ny teknik 
Parallellt med utvärdering och anpassning av teknik, som är färdig att introduceras 
i förarmiljön, sker en ständig teknikutveckling. Denna utveckling pekar ofta fram 
emot nästa generation av tekniska plattformar. Syftet med det fjärde 
tillämpningsområdet är därför att visualisera och utprova för föraren helt nya sätt 
att interagera, kommunicera och använda tekniska hjälpmedel. Tonvikten ligger 
på att skapa och upprätthålla en beredskap inför nya tekniska lösningar, t.ex. 
presentation av information på helt nya sätt. Här finns innovativa idéer som måste 
ges tid och plats för att kunna utvecklas och testas i laboratoriemiljö. Det är också 
här innovativ produktutveckling kan ske. Leverantörer kan genom medverkan i 
den här fasen vinna konkurrensfördelar, samt ta med sig goda exempel och på så 
sätt påverka t.ex. standardiseringsarbetet inom t.ex. EU. VINNOVA bör här ha ett 
intresse av att uppmuntra innovativ produktutveckling. 

Under rubriken beteendevetenskaplig grundforskning nämndes att en högre 
grad av automatisering, av funktioner som idag utförs av förarna, måste studeras i 
en simulerad miljö innan den implementeras i skarp drift. Ett näraliggande 
problem att studera är hur ny teknik förändrar relationen mellan trafikplanerare 
och lokförare. De förändringar som det idag planeras för inom trafikplaneringen 
innebär att förare och klarerare kommer att dela på, i princip samma information. 
Hur ska då rollfördelningen mellan dessa yrkeskategorier se ut? Hur mycket av 
den aktuella trafiksituationen bör föraren få information om? Inom LINS-
projektet kommer frågeställningar av det här slaget att undersökas, men för att 
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testa nya lösningar för den gemensamma informationsmiljön kommer en 
simulator att vara mycket användbar. 
 
4.1.8 Vilka krav kommer att ställas på en simulator för utveckling 

och användning av ny teknik? 
Även den här behovskategorin kännetecknas av att simulatorn måste vara så 
flexibel i sin hårdvaru- och mjukvaruutformning att snabba förändringar är 
möjliga att genomföra och testas. Regelrätta experiment där t.ex. olika sätt att 
presentera information visas, olika sätt att kommunicera prövas, eller där olika 
former av interaktion med paneler och konsoler jämförs utgör mer av 
grundforskning inom området MDI/MMI än vad som var fallet i behovskategori 
tre. Sådan innovativ teknikutveckling måste, på ett helt annat sätt än i kategori tre, 
teoretiskt ha stöd från beteendevetenskaplig forskning inom områden som 
perception och kognition. Den här formen av beteendevetenskaplig forskning 
skiljer sig från den i behovskategori tre på så sätt att den är mindre experimentell, 
men istället mer teoretiskt förankrad då den utgår från principer om formativ 
och/eller användarcentrerad design. 
 
Huvudsaklig infrastrukturägare: Uppsala universitet (MDI), (VTI) 
Användare: Uppsala universitet, Leverantörer, (VTI) 
Avnämare av resultat: Leverantörer, Trafikoperatörer 
Huvudsaklig finansiär: VINNOVA 

 
 

4.1.9 Utredningar och projekteringar 
Det sista tillämpningsområdet utgörs av möjligheterna att analysera olyckor och 
incidenter samt möjligheterna att effektivisera och förbättra projekteringsarbete 
med hjälp av en simulator. Simulatorn kan användas vid utredningar av incidenter 
eller olyckor genom att den aktuella situationen kan återskapas. Ny teknik och nya 
rutiner kan prövas för att undersöka hur liknande incidenter och olyckor kan 
undvikas i framtiden, samt hur ny teknik och nya rutiner påverkar förarens 
prestationer. När det gäller projekteringar så underlättas planeringen av nya 
sträckor, samt placering av växlar och signaler om en simulator kan användas. 
Resultatet blir en mer optimal trafik för en given kostnad. Utveckling av viss ny 
teknik kan göras utan att det stör den normala trafiken. 
 
4.1.10 Vilka krav kommer att ställas på en simulator för utredningar 

och projekteringar? 
Här finns återigen en ny grupp av krav som delvis skiljer sig från behoven i 
kategori ett till fyra. Utredningar av olyckor, med hjälp av en simulator, ställer 
krav på att de förhållanden som rådde vid det aktuella tillfället kan återskapas så 
identiskt som möjligt. Samma sak gäller vid utprovning av nya rutiner och 
användning av ny teknik. Detta innebär krav på videofilmning av en viss sträcka 
samt överföring av sträckan till den yttre miljön i simulatorn. Sådant arbete är 
kostnadskrävande och konsumerar tid, icke desto mindre kan det vara värdefullt 
att genomföra i vissa, annars svårutredda incidenter. Arbetet med att utreda 
konsekvenserna av de förändringsstrategier som Banverket har initierat påbörjas 
2003 i LINS-projektet vid MDI-avdelningen, Uppsala universitet, och redan nu 
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kan man konstatera att det finns behov av en simulator där man kan testa och 
utvärdera kommande förändringar på ett mer kontrollerat sätt.  
 
Huvudsaklig infrastrukturägare: VTI i Linköping och/eller Banverket 
Användare: Uppsala universitet (MDI), Järnvägsinspektionen, Banverket, (VTI) 
Avnämare av resultat: Järnvägsinspektionen, Banverket 
Huvudsaklig finansiär: Banverket 
 
En sammanställning av information ovan ges i bilaga 5. 

 
4.2 Forskning och utveckling 
4.2.1 Forskning 
Behovsinventeringen visar att forskning och utveckling är integrerade i alla 
behovskategorier. Tonvikten på vetenskaplig forskning ligger i den första, samt 
den fjärde behovskategorin, men delvis även i kategori två, tre och fem. Den 
beteendevetenskapliga forskningen på VTI hävdar sig väl inom vägtrafikområdet, 
och det borde kunna anses vara en strategisk uppgift för VINNOVA och 
Banverket att tillse så att sådan forskning även kommer till stånd inom 
järnvägssektorn. Visionär teknikutveckling sker idag på MDI-avdelningen i 
Uppsala, t.ex. presenteras nu i höst studier där radarinformation för 
höghastighetsfärjor visualiseras på vindrutan för att undvika onödiga 
uppmärksamhetskonflikter vid navigering i mörker och dimma. Den typen av 
teknikutveckling har goda möjligheter att leda fram till produktutveckling även 
inom järnvägssektorn. Men teknikutveckling måste gå hand i hand med 
säkerhetstänkande, och eftersom en högre grad av automatisering förändrar 
interaktionen mellan föraren och de tekniska systemen han är beroende av, så 
måste noggranna studier av konsekvenserna av dessa förändringar göras. Även 
inom behovskategori två finns intressanta forskningsfrågeställningar kopplade till 
utbildningarnas effektivitet. Inom kategori tre är det intressant att utvärdera vilka 
effekter hyttsignalering har på förarnas arbetsrutiner. I kategori fem är det framför 
allt analyserna av incidenter och olyckor som har ett visst vetenskapligt värde. En 
del av forskningsbehoven har Banverket som naturlig finansiär, medan andra 
forskningsfrågeställningar har sin hemvist inom VINNOVAS ansvarsområde. 
 
Intressanta forskningsfrågeställningar är: 
• Hur påverkas förarens informationsinhämtning av alkohol, mediciner, sömn-

störningar? 
• Hur kan man mäta förarutbildningarnas effektivitet? Hur kan urvalsprocessen 

förbättras? 
• Hur påverkas förarens informationsinhämtning av hyttsignalering? Vilka 

körstilar hos förarna (reaktiva-proaktiva) påverkas mest av den nya tekniken? 
• Hur påverkas förarens bedömningar och beslutsfattande av en mer komplex 

och krävande informationsmiljö? 
• Vilka effekter får en högre grad av automatisering på föraren? Vilka risker 

(MMI, MTO) kan det finnas i förlängningen? 
• Vilka nya interaktions- och kommunikationsformer stödjer förarens naturliga 

sätt att arbeta? 
• Hur kan incident- och olycksrapportering utvecklas med hjälp av simulator-

kapacitet? 
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4.2.2 Utveckling 
Idéer till produktutveckling finns framför allt inom behovskategori två och fyra, 
men även i kategori tre. Det är lätt att inse att Järnvägsinspektionens krav på 
träning av ovanliga och oväntade händelser i simulatorer kommer att leda till en 
ökad efterfrågan på simulatorkapacitet i utbildningarna. Detta behov kommer 
utbildningsföretag troligtvis att behöva ta hjälp av mjukvaruföretag för att kunna 
möta. Bättre tillgång till förarutbildningar, där simulatorövningar ingår, kommer 
ganska naturligt att leda till krav på att utbildningarnas kvalitet ska förbättras. 

Produktutveckling och forskning måste ske i nära samarbete i kategori fyra för 
att de produkter som ska lanseras på marknaden ska ha en chans att konkurrera 
med liknande produkter från andra länder inom EU. Dessutom kommer en viss 
produktutveckling att ske inom behovskategori tre. Idag har t.ex. flera av 
leverantörerna ingen beredskap för integrering av applikationer och system på 
förarnivå, utan nästan all integrering sker på tekniknivå, vilket kommer att leda till 
samma problem som finns inom flyg- och fartygsindustrierna. Allt för sent har 
man där insett att de olika tekniska stödsystemen måste sammansmältas till en bra 
förarmiljö för att tekniken ska kunna användas effektivt och på ett säkert sätt. 
Alltså finns möjlighet att utveckla väl integrerade produkter även här. Det bör 
också påpekas att Järnvägsinspektionen har indikerat behovet av aktiviteter i 
kategori två och tre ovan. 

 
Intressanta (produkt)utvecklingsområden är: 
• Hur ska beslutade standarder för utformning av förarbord anpassas till 

svenska (nordiska) förhållanden? 
• Hur ska nya (beslutade) informationssystem och beslutsstöd integreras på ett 

bra sätt i förarhytten? 
• Hur kan systemanvändningsexperterna (förarna) involveras i den slutliga 

utformningen av förarbordet? 
• Hur kan förarutbildningen utvecklas och förbättras med hjälp av 

simulatorkraft? 
• Hur kan simulatorn användas vid certifiering av vissa moment i ut- och 

fortbildning?  
• Hur kan vidareutbildning och träning av sällan förekommande händelser 

utvecklas? 
• Hur kan ekonomi, energi- och komfortaspekter integreras i 

förarutbildningarna på ett bättre sätt? 
• Vilka nya sätt att tekniskt interagera och styra tåget kan utvecklas till 

produkter? 
• Hur ska nya system som ska underlätta kommunikationen mellan 

tågtrafikplanerare och förare utformas? 
• Hur kan simulatorn användas i projekteringsarbete? 

 
Genom deltagande i projektet får leverantörer inom branschen del av kunskaps-
utvecklingen inom området, och omvänt gäller att branschen förser forskning och 
utveckling med kunskap om de förutsättningar som gäller för framförande av ett 
tåg. På så sett sker en unik kompetensspridning och kompetensöverföring mellan 
deltagande företag och forskningsinstitutioner. 
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4.3 Existerande körsimulator 
I Sverige finns det idag en existerande loksimulator, ägd av Svensk Tågkompetens 
AB i Mjölby. Den har övertagits från dåvarande SJ-skolan, som hade 
lokförarutbildning delvis förlagd till Mjölby. Simulatorn är byggd på 80-talet och 
består av en förarhytt, som är identisk med utrustningen i lok Rc5/6, ett 
maskinrum och en instruktörsplats för övervakning och styrning av övningar. Ett 
komplett ATC-system är integrerat i förarhytten. Det visuella systemet är 
videobaserat och lagrat i en dator. Bilden presenteras med hjälp av en 
plasmaskärm i förarhyttens frontruta. Övriga system är ljud och rörelse. Samtliga 
system koordineras av en Micro-VAX-dator. Systemet är fastlåst till de funktioner 
som finns eftersom källkoden till simulatorprogrammet inte ingick i köpet. 
Simulatorn behöver uppgraderas på programsidan för att man ska kunna uppnå en 
ökad flexibilitet.  

På marknaden finns det flera företag som säljer simulatorer, bl.a. Siemens och 
Dornier. De simulatorerna ser ofta mycket imponerande ut med fullständiga 
förarhytter, datorgrafik, operatörsplatser, program för utbildning, etc. Nackdelarna 
är de stora kostnaderna (50–100 Mkr), den begränsade flexibiliteten (endast 
utbildning), samt att tillgången till källkoden är begränsad och kostar vid varje 
förändring. 

 
 

5 Förteckning över möjliga partners och intres-
senter 

Banverket 
Övergripande sektorsansvar (även finansiering) inom järnvägsområdet. 
Infrastrukturägare spårsystem (men även delvis fordon). 
 
Bombardier Transportation AB (Västerås) 
Leverantör av förarkabiner, förarbord, fordonsmodeller, etc. 
 
Bombardier Transportation AB (Stockholm) 
Leverantör av signalsystem, säkerhetssystem, ATC, etc. 
 
Järnvägsinspektionen 
Myndighet ansvarig för utbildning och säkerhet. 
 
Branschföreningen Tågoperatörerna 
Samarbetsorgan för tågoperatörerna (Citypendeln, Connex, SJ AB, Green Cargo, 
Tågkompaniet m.fl.). 
 
Svensk Tågkompetens AB 
Utbildningsföretag med inriktning mot lokförarutbildning, tågdrift, säkerhets-
förordningar samt ATC. 
 
TCC 
Utbildningsföretag med inriktning mot förarutbildning, tågdrift, säkerhetsförord-
ningar samt ATC. 
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Aerotechtelub AB 
Mjukvaruföretag med inriktning mot prototyping, MMI, ergonomi, och system-
säkerhet m.m. 
 
Dot Art 
Mjukvaruföretag med inriktning mot visualisering, grafisk återgivning. De 
samarbetar bl.a. med TCC. 
 
Sightline Vision AB 
Mjukvaruföretag med inriktning mot systemutveckling och grafikprogrammering. 
Samarbete är planerat med Svensk Tågkompetens för att utveckla interaktiva 
lektioner. 
 
Uppsala universitet, IT-institutionen, MDI-avd. 
Forskning kring lokförares och tågtrafikledares arbetssituation samt om 
utformning av användargränssnitt. Aktiva i projekt (LINS) finansierat av 
Banverket, tidigare även TRAIN-projektet. 
 
VINNOVA 
Finansiär av innovationssystem, forskning i samarbete med industri för att skapa 
utvecklingsmiljöer. 
 
VTI 
Forskning inom "human factors" med bl.a. användning av en körsimulator för 
vägtrafik. Intressanta forskningsområden är förarens situation i trafiken, 
användning av olika hjälpmedel, störningar från droger/alkohol/mobiltelefoner, 
projektering av nya vägar i tunnlar etc. 

Initiativtagare till projektet simulator för spårburen trafik (SST). Simulatorn är 
tänkt som en nationell basresurs. Kabinen och rörelseplattformen är tillgänglig 
för seriösa aktörer mot en hyreskostnad. Programkoden är tillgänglig och öppen 
för deltagarna i detta partnerskap. 
 
ÅF Industriteknik AB 
Konsultuppdrag bestående av ingenjörsinsatser inom el-, signal- och telesystem 
(EST-system) inom ramen för olika infrastrukturprojekt, t.ex. kontaktlednings- 
och signalsäkerhetssystem avseende järnvägsdrift. 

 
 

6 Styrning av projektet 
För att säkerställa att både forskningsinstitutioner och industri kan påverka och 
utnyttja SST som en nationell basresurs, bör projektet styras av en styrgrupp med 
representanter från medverkande partner, dvs. ovanstående intressenter. 
Styrgruppen ansvarar inför finansiärerna för att budgeten följs och att tidsplanerna 
hålls samt allokerar vid behov resurser. Styrgruppen bör sammanträda ca två 
gånger per år. På motsvarande sätt inrättas flera projektgrupper, t.ex. för 
utveckling, kunskapsöverföring, samverkan och standardiseringsfrågor, med 
representanter från ovanstående nämnda intressenter samt andra experter inom 
området. Dessa projektgrupper bör knytas till de olika systemen som simulatorn är 
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uppbyggd kring (grafik, fordonsdynamik, säkerhetssystem, ATC, ETCS, 
hyttutformning, förarbord, etc.). Intressenter och partner från industrin med ansvar 
för dessa respektive system i fordon är naturliga medlemmar i motsvarande 
projektgrupp.  

Naturligtvis kan forskning och utveckling påbörjas i simulatorn i den takt som 
projektet medger. 

 
6.1 Budget 
Den dagliga styrningen av projektet sker genom en projektledare med ansvar för 
projektbudgeten och koordineringen av det totala projektet. Styrgruppen förfogar 
över denna budget och fördelar medlen mellan projektets olika delprojekt. Varje 
delprojekt leds av en delprojektledare med ansvar för sitt område. 

Bombardier Signal bidrar med know-how och sin ”vehicle simulator” samt 
mjukvara för simulering av ATP/ATC. Genom detta uppskattas att projektet 
vinner minst ett halvt år i tid pga. minskad programmering.  

När det gäller Bombardier Fordon kan de inte utlova något bidrag förrän 
Bombardier centralt har angivit vem som får utvecklingsansvaret inom koncernen. 
Om Kalmar får detta, så tar det i storleksordningen ett halvt år innan 
organisationen har anpassat sig till detta. Detta innebär att Bombardier Fordon, 
även om deras intresse är stort i dagsläget, tidigast kan vara intresserad av att 
deltaga i detta projekt om ett år under förutsättning att Kalmar får 
utvecklingsansvaret. Bombardier Fordon kommer att använda sig av detta 
simulatorprojekt i sin argumentering för att få utvecklingsansvaret för förarmiljön.  

Övriga företag som kommer att bli inblandade är bl.a. SightLine Vision, som 
kommer att ansvara för programmering av grafiska objekt. Även andra företag 
kan komma att bli direkt inblandade i arbetet. Banverkets och 
Järnvägsinspektionens insatser är inte specificerade, men kan antas bli några 
hundra timmar per år. Övriga intressenter/partner beräknas bli inblandade i 
projektet mer eller mindre. Detta innebär att industrin och det privata näringslivet 
kommer att omsätta minst 25 % av den totala omsättningen i projektet.  
 
6.2 Övrigt 
Projektet bör följa den internationella utvecklingen, varvid deltagande i 
internationella konferenser bör ske med föredrag om utvecklingen av denna 
simulator. Kontakter tas bl.a. med EU-projektet EUDD (European Driver’s Desk) 
för att kunna följa utvecklingen av förarbord och motsvarande utveckling och 
användning av simulatorer hos järnvägsföretag.  
 

 
7 Simulator för spårburen trafik (SST) 
De problem som identifierats i behovsinventeringen kan lösas genom utveckling 
av en eller flera körsimulatorer för spårburen trafik. Simulatorerna bör utvecklas 
så att de kan användas för olika spårburna trafikslag (järnväg, spårvagn med light 
rail och duospårvagn, tunnelbana etc.). Detta kan ske genom byte av förarbord, 
visuell bakgrund, trafikmiljö, säkerhetssystem etc.  

Som en första etapp kan en PC-baserad simulator utan rörelsesystem men med 
realistiska ljud och relevant grafik utvecklas. Resultatet av etapp ett är en 
simulator uppbyggd i moduler. En andra PC-baserad simulator byggs därefter upp 
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på MDI-avdelningen i Uppsala med hjälp av de moduler som utvecklats vid VTI i 
Linköping. Vitsen med att omedelbart sprida programkoden är att göra den 
tillgänglig för industri- och tjänsteföretag på fler ställen än ett. Exempelvis kan 
företagen för lokförarutbildning dra nytta av att ge utbildning på PC och 
utvecklingsföretagen för järnvägsfordon och signal kan dra nytta av att ha 
utvecklingscentra i sina lokaler. 

I etapp två integreras förarbord och en kabin/lokhytt med simulatorn med PC-
programvaran. Kabinen görs flyttbar, så att den vid behov kan transporteras till 
andra partner än VTI. 

I etapp tre utvecklas en fullständig körsimulator där förarkabinen, inklusive 
förarbord och kommunikationsutrusning, integreras på den existerande 
rörelseplattform som finns på VTI. Under alla dessa etapper kan erfarenheterna 
och kunskaperna genererade i utvecklingen av SST användas för att identifiera 
problem och uppgradera loksimulatorn i Mjölby. (Denna uppgradering finansieras 
inte genom det beskrivna simulatorprojektet, vilket ändå kan bistå med råd.) Dock 
kan utvecklingen av PC-baserade simulatorer utgöra plattformar för utbildning 
och träning av nya förare, vilka kan användas av utbildningsföretagen (se ovan). 

 
7.1 Teknik 
Demoprogrammet, som har skapats under förstudien, visar att PC-genererad 
grafik är av hög kvalitet och kan genereras utan besvärande ryck och avbrott 
(hackningar av bilden). Ett stort arbete behöver dock läggas ner för att skapa 
lämpliga databasstrukturer, som beskriver olika linjer i olika miljöer och lämpliga 
omgivningar med stationer, hus, korsande gator etc. Förarbord behöver integreras 
med PC och olika PC måste integreras i nätverk. I samverkan med tågstyrnings-
projekten på MDI-avdelningen i Uppsala kan genom denna nätverkslösning 
kommandon från exempelvis en tågledardator förmedlas via Internet.  

 
7.2 Beskrivning av simulatorn  
Målsättningen är att skapa en öppen simulator, som kan användas av samtliga 
parter i denna samverkan. Lokal utveckling och implementering på PC-nivå kan 
göras för senare försök i en kabin på rörelseplattform. 
 
Indelning av simulatorn i moduler 
En fullständig körsimulator (se figur 1) kan grovt indelas i funktionella 
delar/moduler:  
• programvara för grafik, integrering av förarbord, ATC/ETCS, fordonsmodeller, 

styrning av rörelsebord etc. 
• förarbord, dvs. kontrollpaneler med manöverorgan, datorskärmar, visare för 

hastighet, bromstryck etc., ljud, ATC 
• lämplig kabin 
• rörelseplattform. 
 
Programvaran kontrollerar alla moduler och har lämpliga fordonsmodeller, 
visualiserar terrängen, väg/spår, säkerhetssystem (ATC/ETCS), integrerar 
förarbord och andra manöverorgan i hytten, etc. Det finns en ingång från operatör 
för styrning av händelseförloppet samt ingångar via Internet/nätverk för t.ex. 
kommunikation med ledningscentraler.  
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Förarbord med manöverorgan för pådrag och broms, visare för bromstryck, 
motorströmmar, linjespänning etc., krävs för att användaren ska kunna framföra 
fordonet. Manöverorganen kan realiseras som en box med lämpliga reglare och 
skärm eller som ett riktigt förarbord. Förarbordet kan integreras i en kabin eller 
vara fristående. Kostnaden för detta kan variera mycket beroende på vilken typ av 
realism man önskar uppnå. 

Kabinen kan sedan sättas på en rörelseplattform för att skapa ett så realistisk 
förarscenario som möjligt. Rörelseplattformen är den dyraste av de tre delarna, 
varför man bör utnyttja de redan befintliga rörelseplattformarna som finns på VTI. 

Körsimulatorn är tänkt som en nationell basresurs, vilket skulle kunna 
realiseras genom att programvaran är tillgänglig för alla som önskar vara med, s.k. 
öppen kod. Detta innebär att programvara kan utvecklas av andra institutioner, 
företag och myndigheter än VTI och MDI, och integreras i den ”totala” 
programvaran. Detta kräver att programvaran är definierad i moduler och att 
gränssnitten mellan modulerna definieras på ett klart och entydigt sätt. 
Programkoden kan finnas och köras på andra ställen än VTI och MDI om 
lämpliga kontroller finns. En kabin med förarbord kan utvecklas inom ett företag, 
ev. i samarbete med någon institution eller myndighet och när man vill köra ett 
fullständigt försök med rörelser så fraktas kabinen till VTI och monteras på 
lämplig plattform. 
 

 

Realisation av en körsimulator Yttre påverkan  
Försöksledare, trafikstyrning, etc. 

Kabin Ljud 

Datorprogram 

Förarbord 
reglage, 
visare, 
etc. 

Styrkontroll Fordonsmodeller 
etc. Hastighet, tillryggalagd väg, 

tid, pådrag, broms Förare 

Bild 
Bild-
system 

Grafik Databaser 
Terräng 
Spår, stationer, 
signaler, ATC, etc. 

Rörelsegenerator 
Fordonsmodell, spårgeometri, 
spårlägesfel 

Rörelseplattform 

Figur 1 Fysisk uppdelning av en komplett körsimulator i funktionsblock.  
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Hur simulatorn är uppbyggd i logiska enheter visas i figurerna 2 och 3. Skillnaden 
mellan figurerna är storleken på systemet, en fullskalig körsimulator på 
rörelseplattform vs. ett litet PC-baserat system som kan användas av alla.  

Figur 4 visar en tänkt förarkabin placerad på ett vibrationsbord för vertikala 
och rollrörelser med frekvenser mellan 1 och 20 Hz. Vid lägre frekvenser, typiska 
för körning i kurva, krävs kombinerade lateral- och rollrörelser hos rörelse-
plattformen. Bildskärmen är fäst vid denna plattform och är oberoende av 
vibrationerna i kabinen men följer med i de långsamma rörelserna. Vid behov 
eller utveckling kan kabinen monteras av från rörelseplattformen och placeras på 
golvet. Detta för att möjliggöra andra försök men även att kabinen kan 
transporteras med lastbil till andra inom partnerskapet för utveckling och försök. 
 

 

Simulator vid VTI (maximalt system) 

Trafik/signal Manöverenheter Försöks-
ledare styrning 

(UU-HCI) 
(externt förarbord 
eller pc)

Internet/ 
nätverk 

Pc – program Databaser 
Fordons-  Styr- manöver- andra Spår,   
modell kontroll input fordon signaler,  

terräng, 
fordon 
etc.

Nätverk 

Presentations-
enheter 

Ljud- Rörelse-
system 

Grafikpc Intern 
kommunikation system (storbilds-

skärm/pc) (förarbord eller 
pc)  

(pc) (alfa-
dator)

Figur 2 Uppbyggnad av ett fullständigt simulatorsystem med rörelsesystem och 
rörelseplattform (maximalt antal enheter). 
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Kundsystem (Minimalt system en PC) 

Manöverenheter Trafik/signal Försöks-
ledare (pc - joysticklåda) styrning 

Internet/ 
nätverk 

Pc – program Databaser 
Fordons-  Styr- manöver- andra Spår,   
modell kontroll input fordon signaler,  

terräng, 
fordon 
etc.Ljudkort Grafikkort 

(option) (pc-bild-
skärm) 

1 PC-dator 

Instrumentpanel Intern 
kommunikation (option) 

Figur 3 Uppbyggnad av ett pc-baserat simulatorsystem (minimalt system). 
 

Lateral rörelse 

Vibrations- 
plattform 

Kabin 
Bild-
skärm 

Figur 4 Skiss över en tänkt förarkabin placerad på ett vibrationsbord som i sin 
tur är placerad på en rörelseplattform.  
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Bilaga 1 
Sid 1 (3) 

Etappindelning och tidplan 
Nedanstående tabell 1 visar en uppdelning av arbetet i olika system samt vilka 
typer av utbildning och/eller forskning som möjliggörs efter att de olika 
systemen/modulerna är klara. 

Tabell 1 Exempel på indelning i olika system. 

Simulator system Aktiviteter Utbildning Forskning 
Planering  Skapa en grundstruktur, dvs. 

programmoduler, interface 
mellan moduler, etc. 

  

Visuellt system   Skapa en grundstruktur för 
omvärld 

  

Omvärld 
(järnväg, spårväg, 
tunnelbana, 
kollektivtrafik) 
 

Skapa scenario, dvs definiera en 
linje: 

 Horisontell och vertikal 
linjeföring 

 Signaler, växlar 
 Övriga markeringar 
 Omgivning  

– Stationshus 
– Andra byggnader 
– Landskap 

 Annan trafik 
 Förarbord integrerat i bildskärm 

och reglage i tangentbord och 
muspekare 

Utbildning av 
grundläggande 
begrepp (järnväg, 
spårväg, tunnelbana 
etc.) 
 

 

Säkerhetssystem 
 

Emulera ATC2 (ETCS) som 
programkod i PCn 

Utbildning av olika 
säkerhetssystem  

Utformning av olika 
gränssnitt 

Fordonsmodell 
 

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 med mer 
fullständiga 
övningar 

Utökade möjligheter 
till MMI-forskning 

Hyttmiljö 
Rörelsesystem 
 

Integrera en kabin/hytt på 
existerande plattform i VTI:s 
lastbilssimulator 
 

Fullständig simulator 
 

Fullständiga 
möjligheter till MMI-
forskning när det 
gäller föraren och 
förarens miljö 

Möjlig 
fortsättnings-
uppdrag 

Uppgradera loksimulator i Mjölby 
med nytt visuellt system och 
integrera existerande rörelsesystem 
med nytt styrsystem 

Slututbildning av 
förare, ev. 
certifiering av förare 
Större friheter till 
val av övnings-
scenario 
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Preliminär tidplan för genomförandet av simulatorprojektet 
Tabell 2 visar en möjlig indelning i etapper och aktiviteter samt en möjlig tidsplan 
för dessa aktiviteter. Tabell 3 visar vilka organisationer som är ansvariga och 
medverkar i de olika aktiviteterna. 

Tabell 2 Exempel på etappindelning och tidplan för olika aktiviteter. 

Tidplan SIMULATOR för spårburen trafik 
               
År 2002 2003 2004 2005 
kvartal III IV I II III IV I II III IV I II III IV 
Aktivitet               
Beslut x              
Kontrakt x              
               
Etapp 1               
Planering  x             
Def. av prog. moduler, 
avgränsningar, interface x             
Progr. Av bana, scenario  x x           
Progr enkel ATC  x x           
Enkelt joystick förarbord              
Första prototyp (PC)   X           
               
Etapp 2               
Fortsatt progr. bana     x x x x       
Rörelsemodell (drag-
kraft, broms, etc.)     x x x x       
ATC/ETCS progr.     x x x x       
Anpassningar till 
Internet ingång     x x x x       
Bygga förarbord     x x x x       
Bygga kabin     x x x x       
Andra prototyp        X       
               
Etapp 3               
Rörelsemodell       x x x x     
Anpassningar av rörelse- 
plattform      x x x x     
Klar simulatorprototyp          X     
               
Etapp 4               
Validering och 
anpassningar           x x x x 
Klar körsimulator              X 
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Tabell 3 Ansvariga och medverkande organisationer i de planerade aktiviteterna 
(preliminär). 

Aktivitet Ansvarig Medverkande (preliminärt) 
Etapp 1 VTI  
Planering VTI Alla 
Def. av prog. moduler, 
avgränsningar, interface 

VTI Sightline, MDI, AerotechTelub, 
Bombardier 

Progr. bana, scenario VTI, MDI Sightline (Sv Tågk) 
Progr. enkel ATC VTI Bombardier, Sv Tågk 
Enkelt joystick förarbord VTI AerotechTelub, SvTågk 
Första prototyp (PC) VTI  
   
Etapp 2 VTI  
Fortsatt progr. bana VTI, MDI Sightline 
Rörelsemodell (dragkraft, 
broms, etc.) 

VTI Bombardier, Sv Tågk 

ATC/ETCS progr. VTI Bombardier, BV 
Anpassningar till Internet 
ingång 

VTI, MDI AerotechTelub, (ÅF?) 

Bygga förarbord VTI, MDI AerotechTelub, Bombardier, 
Sv Tågk, BV, J-insp 

Bygga kabin VTI, MDI Bombardier, AerotechTelub,  
Andra prototyp VTI  
   
Etapp 3 VTI  
Rörelsemodell för 
rörelseplattform 

VTI Desolver, (Sv Tågk) 

Anpassningar av rörelse- 
plattform 

VTI  

Klar simulatorprototyp VTI  
   
Etapp 4 VTI, MDI  
Validering och 
anpassningar 

VTI, MDI Bombardier, J-insp, Banverket, 
Sv Tågk 

Klar körsimulator VTI, MDI  
Anm: Sv Tågk = Svensk Tågkompetens, BV Banverket, J-insp,= Järnvägsinspektionen 
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Synpunkter från industrin/intressenterna 
 
Branschföreningen Tågoperatörerna – Sveriges Tågoperatörer Service AB 
Tågoperatörerna stödjer idéerna om en satsning på att utveckla en 
järnvägsimulator. Argument för detta är framförallt följande; utbildning av 
lokförare är ett måste om järnvägssektorn ska ha en chans att svara upp mot den 
efterfrågan som finns i dag och i framtiden. Utbildningen av förare är i dag 
ineffektiv och geografiskt koncentrerad till några få orter i Sverige. 
Ineffektiviteten tar sig också uttryck i att stora delar av utbildningen är förlagd till 
praktik hos operatörer som egentligen inte har vare sig praktiska eller ekonomiska 
möjligheter att ta emot förarna. I dag finns det en "fullskalesimulator" i Sverige 
förlagd till Svensk Tågkompetens AB i Mjölby. Beroende på vem man pratar med 
betingar körning i denna stort värde – eller inget värde alls. Det är dock enkelt att 
konstatera att simulatorn inför framtiden kräver antingen kraftiga reinvesteringar 
eller att den byts ut helt och hållet. Av naturliga skäl är den också geografiskt låst 
till Mjölby och kapaciteten därmed en trång sektor. Å andra sidan ger den ju 
faktiskt en illusion av hur det är att framföra ett tåg. Som komplement till dels 
denna fullskalesimulator och dels till den i dag tämligen omfattande praktiken 
behövs PC-simulatorer för vissa moment i utbildningen. Fördelarna med PC-
miljön är uppenbar; geografiskt oberoende, lätt att uppdatera, billig(?), obegränsad 
kapacitet genom att programvaran går att duplicera, bör kunna gå att koppla till ett 
diagnostiskt/examinationssystem m.m. Nackdelen är att den inte kan förmedla 
"ryggmärgskänslan" av att framföra ett tåg. 
 
Järnvägsinspektionen 
Vi är mycket intresserade av simulatorer för körning av fordon (och för 
trafikledning). De har två viktiga funktioner: 
− Övning av farliga och/eller sällan förkommande situationer. 
− Studier och utbildning av nya koncept och system t.ex. ETCS. 
  
Vi kommer att kräva övning av onormala situationer i vår kommande föreskrift 
om krav på förare av spårfordon.  
 
Aerotechtelub AB 
Vi tycker att det låter intressant med ett deltagande i simulatorutvecklingen. 
Det vi ser som intressant i det här sammanhanget är frågor kring 
informationsutbyte till och från föraren, här kommer även MMI-frågor in. Vi vill 
medverka vid utveckling av produkter kring informationsutbyte, även sett i ett 
större sammanhang där hela informationskomplexet mellan olika aktörer kommer 
in, exempelvis lokförare, TLC, banhållare, trafikoperatörer, trafikanter, andra 
trafikslag (intermodalitet) osv. Vi vill även medverka vid utveckling av MMI-
produkter och funktioner. 
 
Några av våra kompetenser: 
MMI: Vi är duktiga på prototyping, ergonomi etc., se t.ex. ett av våra 
ledningssystem på adressen: www.i-acs.com. 
Säkerhet: Vi är experter på systemsäkerhet, jfr flygsystem och militära system. 
Trafik: Vi arbetar mycket med trafikinformatik, bl.a. mot vägverket, och även 
transportlogistik. 
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Sensorer: Insamling och behandling av sensordata i alla möjliga sammanhang 
(även utveckling av sensorer). 
Kommunikation: Vi behärskar alla typer av kommunikation från radio till 
internet. 
 
Arbetsinsats inom projektet: 
Utveckla generellt förarbord tillsammans med MDI Uppsala och VTI. Värdet av 
denna insats kan uppskattas till 250 000 kr i ett första skede. Aerotechtelub 
kommer i så fall att bidraga till viss del med egen tid. 
 
Bombardier Transportation AB  
Bombardier Fordon är mycket intresserade av att deltaga i simulatorprojektet, 
men osäkerheten kring den framtida lokaliseringen av produktionsenhet som skall 
få producera och utveckla front/förarhytter på samtliga våra fordon gör att 
Bombardier Fordon inte kan binda sig för en medverkan i nuläget. 
 
Bombardier Signal har stor internationell kunskap inom området säkerhetssystem. 
De kommer att aktivt deltaga med know-how kring säkerhetssystem och projektet 
kommer att kunna använda sig av deras ”vehicle simulator”, som är deras 
simulator för ATC/ATP-system. 
 
Arbetsinsats inom projektet 
Projektet får använda sig av Bombardiers ”vehicle simulator”, vilket representerar 
mångmiljonvärde. Projektet skulle vinna på detta dels genom att få tillgång till en 
väl genomarbetad programvara vars beteende exakt motsvarar ett ATC-system 
och dels genom att slippa programmera ett motsvarande program som endast 
kommer att härma ett motsvarande ATC-system. Vinsten är betydande genom 
tillgång till den riktiga programvaran. 
 
I ett senare skede är även värdet av att få tillgång till ett autentiskt förarbord för 
valideringsstudien uppskattningsvis av mångmiljonklass. 
 
Sightline Vision 
Detta företag deltager redan nu i utvecklingen av loksimulatorn i Mjölby och 
kommer troligtvis att vara involverade i utvecklingen av den grafiska miljön i 
detta projekt. 
 
Arbetsinsats inom projektet 
Sightline Vision kommer att deltaga i utvecklingen av den visuella miljön i 
simulatorn, dvs. bygga upp en grafisk miljö från data om banans geometri, 
videofilmningar etc. och i denna miljö infoga signaler, rörliga växlar, andra 
rörliga objekt etc.  
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Svensk Tågkompetens AB 
Svenska Tågkompetens har haft möjligheten att initialt medverka i projektet 
"Simulator för spårburen trafik". Vårt företag erbjuder utbildning och kompetens 
för järnvägstrafik där våra kunder är samtliga järnvägsföretag i Sverige samt 
operatörer även i Norge och Danmark. En stor del av vår verksamhet utgörs av 
utbildning av tågförare. 

En viktig resurs i förarutbildningarna är vår tågsimulator som tidigare har 
funnits i SJ:s ägo och som har varit i bruk sedan 1987. 

Simulatorn ger oss mycket stora möjligheter att öva och träna onormala 
händelser och sällan förekommande situationer, främst inom områdena 
trafiksäkerhet och ATC. Utan tvekan är simulatorn en mycket användbar 
utrustning för att nå hög kvalitet i utbildningar och för att säkerställa nödvändig 
utbildning och träning. 

Vår nytta av att medverka i projektet är naturligtvis att kunna tillgodogöra oss 
ny forskning och utveckling inom området för att kunna förbättra vår egen 
användning av vår nuvarande simulator. Dessutom ser vi en stor möjlighet att det 
nu påbörjade projektet kan leda till en utveckling och uppgradering av vårt 
simulatorsystem. 
 
Arbetsinsats inom projektet 
Svenska Tågkompetens kommer att bidraga med kunskap inom modern tågföring, 
lokföraraspekter, ATC-kunnande och validering av grafik och rörelsemiljö. 
 
Desolver AB 
Desolver är ett litet företag med spetskompetens inom området gångdynamisk 
simulering. Utifrån spårdata och fordonsdata kan programmet GENSYS beräkna 
fordonets rörelser. Detta ger en möjlighet att i realtid på ett korrekt sätt simulera 
det simulerade fordonets rörelser på en bana med rätt geometri och med aktuella 
spårlägesfel. Detta görs inte på simulatorer idag (utan man använder sig av 
inspelade accelerationer för att åstadkomma en realistisk vibrationsmiljö) men 
skulle ge denna simulator en unik fördel. 
 
Arbetsinsats inom projektet 
Desolver kan bidra med att utveckla en avpassad gångdynamisk 
simuleringsmodell av ett generellt fordon på godtyckligt spår eller på ett av 
Banverket uppmätt spår. Fordonsmodellerna kan varieras från lok till motorvagn 
till spårvagn.  
 
Övriga synpunkter 
Simulatorn är tänkt i första hand som en forskningssimulator, dvs. krav från 
Järnvägsinspektionen, Banverket och Tågoperatörerna kommer att vara styrande 
på utvecklingen och användningen av simulatorn. Det kan vara myndighetskrav, 
exempelvis Järnvägsinspektionens krav om träning av onormala situationer, eller 
krav från Tågoperatörerna på exempelvis förarbord (interface mellan förare och 
omgivning som tågledningscentraler, signalsystem, säkerhetssystem) som 
underlättar och hjälper föraren i hans/hennes arbete, motverkar trötthet och 
utmattning. Detta innefattas bl.a. i banverkets sektorsansvar. 
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Simulatorn är även tänkt som ett utvecklingsverktyg där industrin kan utveckla 
och prova sina nya produkter. 
 
Simulatorn byggs som en nationell basresurs, där ansvaret delas mellan 
myndigheter, forskningsinstitut, universitet och industri för att skapa ett 
innovationssystem. 
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Work-shop: Körsimulator för järnväg/spårväg 
VTI och Banverket inbjöd till workshop angående körsimulatorer för järnväg och 
spårväg den 6/2 2002 i Borlänge. Målsättningen var dels att presentera förstudien 
och dels att diskutera de medverkandes synpunkter och möjligheter till att deltaga 
i projektet.  
 
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), Avd 
människa-datorinteraktion vid Uppsala Universitet (Uppsala), ÅF-Industriteknik 
AB (Stockholm), Dotart (Bollnäs) och Järnvägsinspektionen (Borlänge).   
 
Synpunkter från Workshopen: 
• Utbildarna menade att det är svårt att beräkna nyttan och effektiviteten med en 

simulator, dock var de eniga om att en sådan behövs.  
• Loksimulatorn i Mjölby, som togs i bruk på slutet av 1980-talet, ansågs vara en 

bra resurs för viss utbildning. Dock får för närvarande varje elev en begränsad 
tid i simulatorn, något som skulle kunna utökas om man kompletterade 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 
den behöver uppdateras vad gäller datorsystem och kompletteras i sin visuella 
miljö med framför allt signalbilder. Denna simulator används både i Svensk 
Tågkompetens egen utbildning och i TCC utbildning. NSB (och även DSB) 
använder sig av simulatorn för att utbilda förare i gränsöverskridande trafik.  

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

• Institutt för energiteknikk såg stora fördelar med en forskningssimulator och 
ville ha samarbete i framtiden. De redogjorde för norska brukares syn och 
berättade att NSB utreder en satsning på en körsimulator.  

• Branschföreningen för tågoperatörerna önskar en enhetlig utbildning och i 
framtiden en certifiering av förare.  

• Forskningsvärlden, här representerad av Uppsala Universitet och Institutt för 
energiteknikk, såg stora tillämpningar för en simulator i sin forskning kring 
förarens informationsinhämtning, beteende och stress. Enhetliga tester kan 
genomföras där ovidkommande faktorer kan sorteras bort.  

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

• Möjligheter att studera och förbättra kommunikationen mellan tågledare och 
lokförare i simulatormiljö diskuterades liksom möjligheten att bygga upp en 
tågsimulator som en Nationell Basresurs, där ett antal parter har gemensamt 
ansvar och tillgång till simulatormiljön på lika villkor. 
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Simulator för spårburen trafik (SST) 
Minnesanteckningar från möte 13 juni 2002 i VINNOVA:s lokaler. 
 
Närvarande: 
Banverket: Ingemar Frej, Malcolm Lundgren 
Bombardier Transportation: Olle Lilliesköld, Göran Franzon 
Svensk Tågkompetens: Ingvar Ståhl, Lena Olsson 
Uppsala Universitet, Människa-dator-interaktion: Anders Jansson 
VTI: Johan Förstberg, Mats Lidström, Thomas Lange 
VINNOVA: Carl Naumburg 
 
Diskussion 
Diskussionen runt bordet fokuserades på en del nyckelbegrepp som, behov, 
medverkan och åtagande från både industrin och forskningsvärlden, mervärde och 
meranvändning. Resultatet blev att VTI fick i uppgift att göra en kompletterande 
förstudie, som ska presenteras senast i september 2002. Förstudien ska behandla 
behovet av en körsimulator, klargöra vilka som är deltagare i projektet, vilka 
åtagande/överenskommelser dessa kan göra, arbetsinsatser etc. 
 
Johan Förstberg 
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VTI notat 24-2003 

Behov av simulatorer för spårburen trafik 
 
Nedanstående tabell 4 visar en sammanställning av behovsanalys i kapitlet 
behovsinventering. 
 

Tabell 4 Sammanställning av behov av simulatorer för spårburen trafik. 

Simulatoranvändning: 
Kartläggning av 

behovskategorier 

Huvudsaklig 
finansiär 

Huvudsaklig 
infrastruktur-

ägare 

Användare Avnämare 

Beteendevetenskaplig 
grundforskning, förare av 

spårtrafik 

Banverket VTI, Linköping VTI, MDI m.fl. 
forsknings-
institutioner 

Banverket 
Järnvägsinsp. 

Trafikoperatörer 
Träning och utbildning 

av lokförare 
VINNOVA VTI, Linköping 

Utbildningsföretag
Mjukvaruföretag 

Utbildningsföretag 
Järnvägsinsp. 

Trafikoperatörer 
Utvärdering och 
anpassning av 

förarmiljöer 

Banverket MDI, Uppsala 
(VTI, Linköping) 

MDI, VTI 
Leverantörer av 

förarmiljöer 

Leverantörer 
Trafikoperatörer 

Banverket 
Järnvägsinsp. 

Utveckling och 
användning av ny teknik 

VINNOVA MDI, Uppsala 
(VTI, Linköping) 

MDI, (VTI) 
Leverantörer av 

förarmiljöer 

Leverantörer 
Trafikoperatörer 

Utredningar och 
projekteringar 

Banverket VTI, Linköping 
Banverket 

Järnvägs-
inspektionen 

Banverket 
MDI 
(VTI) 

Järnvägsinsp. 
Banverket 
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