
 

 

 

 

 

 
 

 

Pressmeddelande 

Stockholm, 21 augusti 2019 

 

 

 

Bublar Group utvecklar Virtual Reality för Norges största 

tågoperatör, Vy  

 

Bublar Groups helägda dotterbolag Vobling, har fått VR-uppdrag från den norska 

tågoperatören Vy, tidigare NSB, Norske Statsbaner. Vy är en av Nordens största 

transportgrupper. 

 

Vobling ska utveckla en avancerad applikation för träning och simulering i Virtual Reality 

med fokus på brand- och rökutveckling ombord. Simulatorn baseras initial på HTC Vive 

Pro och kan anpassas för flera olika plattformar med både 2D-skärmar, augmented 

reality och andra medier.  

 

“Samarbetet med Vy är spännande och i teknisk framkant. Vi har de senaste åren 

utvecklat flertalet VR-applikationer inom visuell träning och utbildning vilket är i linje 

med vår produktstrategi i VR/AR”, säger Anders Ribbing, VD för Vobling. 

 

“Med VR-tekniken kan vi träna vår personal på ett säkert och skalbart sätt. I denna VR-

applikation används objektigenkänning och genom att replikera eld- och rökspridning, 

syretillgång och temperatur kan vi öva i en så realistisk träningsmiljö som möjligt. Det 

här blir ett nytt och kraftfullt redskap för vårt omfattande träningsprogram inom Vy”, 

säger Ole Johnny Haugen, Head of Education på Vy Kompetansesenter.   

 

Om Vy 

Vy, formellt Vygruppen AS, tidigare NSB, är en norsk transportkoncern verksam med 

persontrafik med tåg och buss i Norge och Sverige. Koncernen ägs av den norska staten 

genom Samferdselsdepartementet. Koncernen äger även godstågsoperatören Cargonet. 

Vy är Norges största tågbolag för inrikes passagerartrafik med tåg.  

 

Vy Kompetansesenter utvecklar och ansvarar för utbildningar inom Vy Train.  

 

 

 

 

 



 

 

Om Bublar Group AB (publ) 

Bublar Group (www.bublar.com) är det ledande nordiska noterade bolaget inom 

Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Koncernen utvecklar spel och 

upplevelser för konsument- och företagsmarknaden baserat på den senaste tekniken. 

Spelutvecklingen drivs i dotterbolaget Virtual Brains AB och produkt- och 

tjänsteutveckling mot företagsmarknaden i dotterbolagen Vobling AB 

(www.vobling.com) samt Sayduck Oy (www.sayduck.com). Vobling utvecklar AR/VR-

lösningar för bolag som SAAB, Electrolux, SJ och Tobii. Sayduck levererar AR-

visualisering som SaaS på en global marknad. Bublar Group är noterat på NGM Nordic 

MTF (NGM: BUBL MTF, ISIN: SE0010270793).  

Bolagets mentor är G&W Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50. 

Kontakt 

Bublar Group AB (publ), Kungstensgatan 18, 113 57 Stockholm, Telefon: 08-559 251 

20, www.bublar.com 

För mer information: 

Anders Ribbing, VD Vobling: anders.ribbing@bublar.com. Telefon: 070-936 88 68 

Maria A Grimaldi, VD Bublar Group: maria.grimaldi@bublar.com. Telefon: 070-828 38 34 
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