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PRESSMEDDELANDE
Premiär för VR-teknik som hjälpmedel i
framtidens förarutbildning
Med hjälp av Virtual Reality-teknik har Sveriges Trafikskolors Riksförbund
tillsammans med Stunlock Studios börjat utveckla simuleringsprogram
där målsättningen är en framtida användning för förarutbildningen. Nu
premiärvisas tekniken allmänt för deltagarna på Tylösandsseminariet i
Halmstad som får prova på att uppleva riskfyllda trafiksituationer i en
säker miljö.
För STR kan VR-tekniken bli ett viktigt redskap i framtidens förarutbildning. Med ny
simuleringsteknik- och program ska körkortstagare få möjlighet att uppleva riskfyllda
situationer utan att någon kommer till skada. Med hjälp av ett slags visir, Oculus Rift,
träder bäraren in i en tredimensionell datorgenererad värld. På insidan av visiret sitter
bildskärmar som ger sådan bildbredd att den som bär visiret känner sig helt omsluten av
simuleringen.
- Kan vi simulera upplevelsen av olyckor i klassrummet, minskar de förhoppningsvis på
vägarna. Vi tror att erfarenheten blir en lärdom för livet. Det är dessutom en riktigt
omskakande upplevelse att få gå in i en datoranimerad tredimensionell värld, säger
Berit Johansson, förbundsordförande STR.
Alltför ofta beror trafikolyckor på medvetna felval eller okunskap. Med den nya VRtekniken kan eleverna på trafikskolan träna och uppleva situationer som annars är svåra
eller helt omöjliga att öva på, t.ex; mörkerkörning i regn, omkörning eller det klassiska
knappandet på mobilen som slutar i en olycka.
– Var denna satsning kommer hamna vet vi inte i dagsläget, men tekniken är så
spännande att vi måste utforska och pröva hur vi bäst kan ta den tillvara, avslutar Berit
Johansson.
För ytterligare information kontakta:
Berit Johansson, förbundsordförande, STR, telefon 0705 -95 85 23
Michael Axelsson, vice förbundsordförande, STR, telefon 0733-36 66 81
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Sveriges Trafikskolors Riksförbund har 630 trafikskolor som medlemmar. Dessa skolor
sysselsätter drygt 2000 trafiklärare, specialiserade på utbildning av förare av bil, buss, lastbil och
tvåhjulingar samt trafiksäker och miljövänlig körning. Förbundet har en rikstäckande
reklamationsgaranti för alla STR-elever.
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