
i

Intelligent Stöd för Anpass-
ning av hastighet (ISA)

Resultat av storskalig försöksverksamhet i Borlänge, Lidköping, Lund och
Umeå under perioden 1999-2002.

Publikation 2002:89



ii

Titel: Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA), Resultat av storskalig försöksverksamhet i
Borlänge, Lidköping, Lund och Umeå under perioden 1999-2002

Författare: Torbjörn Biding, Vägverket / Gunnar Lind, Transek

Huvudinnehåll: Vägverket har under 1999-2002 genomfört ett omfattande väginformatikprojekt, som
innefattar storskaliga försök med Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet i tätort. Flera tusen bilar har
utrustats med smarta, stödjande, frivilliga system för att hjälpa fordonsförarna att inte överskrida gällande
hastighetsbestämmelser. Borlänge, Lidköping, Lund och Umeå är försöksorter och är ansvariga för att driva
försöken på respektive ort. Vägverket har finansierat projektet med 75 Mkr över tre år och svarar också för
samordningen av projektet vad gäller teknik och jämförande utvärdering av för- och nackdelar med de skilda
systemen.

Under 1999 planerades genomförande och utvärderingen av försöken och år 2000 påbörjades installationen i
fordonen. Huvuddelen av försöken genomfördes under år 2001.

Föreliggande rapport redovisar bakgrund, genomförande och resultat av den jämförande utvärderingen av de
skilda systemen som sker centralt av Vägverket. Rapporten avser att ge information och vägledning inför
fortsatta överväganden av ett eventuellt införande av hastighetsanpassningssystem i stor skala.

Publikation: 2002:89

Utgivningsdatum: 2002-09

ISSN: 1401-9612

Distributör: Vägverket, Butiken, 781 87 Borlänge, telefon: 0243-755 00, fax: 0243-755 50, e-post: vagver-
ket.butiken@vv.se



iii

Förord
Vägverket har under 1999-2002 genomfört ett omfattande väginformatikprojekt, som innefattar
storskaliga försök med Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet i tätort. Flera tusen bilar har
utrustats med smarta, stödjande, frivilliga system för att hjälpa fordonsförarna att inte överskrida
gällande hastighetsbestämmelser. Borlänge, Lidköping, Lund och Umeå är försöksorter och är an-
svariga för att driva försöken på respektive ort. Vägverket har finansierat projektet med 75 Mkr
över tre år och svarar också för samordningen av projektet vad gäller teknik och jämförande utvär-
dering av för- och nackdelar med de skilda systemen.

Under 1999 planerades genomförande och utvärderingen av försöken och år 2000 påbörjades in-
stallationen i fordonen. Huvuddelen av de praktiska försöken genomfördes under år 2001. Under
2002 har alla data från försöken sammanställts och analyserats. Samtidigt har en mängd erfarenhe-
ter för diskussion av det fortsatta införandet samlats.

Föreliggande rapport redovisar bakgrund, genomförande och resultat av den jämförande utvärde-
ringen av de skilda systemen som sker centralt av Vägverket. Rapporten avser att ge information
och vägledning inför fortsatta överväganden av ett eventuellt införande av hastighetsanpassnings-
system i stor skala.

Ett stort tack riktas till alla medverkande kommuner, bilindustri och företag samt alla privatförare
och tranportföretag som bidragit med försöksfordon, enkätsvar och goda utvecklingsidéer.

Torbjörn Biding

Projektledare, ISA-projektet



iv

Abstract
Between 1999-2002 the Swedish National Road Administration conducted a large-scale trial in-
volving Intelligent Speed Adaptation (ISA) in urban areas. Several thousand vehicles were
equipped with voluntary, supportive and informative systems to help keep drivers from exceeding
the speed limit. Over the three years of the project, the Swedish National Road Administration pro-
vided SEK 75 million in funding, and was also responsible for the overall co-ordination of the
technology involved, as well as for evaluating the comparative advantages and disadvantages of the
various systems.

The aim of the trial, which was conducted jointly by the Swedish National Road Administration
and four Swedish municipalities, was to learn more about:

! driver attitudes and how they use the systems
! the impact on road safety and the environment
! the integration of the systems in vehicles
! the prospects for Intelligent Transport Systems (ITS) on a large scale.

The systems were tested in Borlänge, Lidköping, Lund and Umeå, where the local authorities were
responsible for running the trials in their respective municipalities.

1999 saw the planning of how the trial would be implemented and evaluated, and in 2000 the sys-
tems started being installed in the vehicles. Most of the actual field trial was carried out in 2001,
when up to 5 000 vehicles, driven by over 10 000 drivers were out in traffic. This means that there
are many people who can testify first-hand about what it is like to drive using an ISA system. Nu-
merous surveys and interviews were conducted throughout the trial period. All the data collected
trial was compiled and analysed in 2002. At the same time, invaluable experience was gained from
which to continue discussing the future introduction of ISA on the market.

The main findings were:

! Better road safety without increasing travel time
! If everyone had ISA, there could be 20% fewer road injuries in urban areas
! High acceptance of ISA, and after the trial most test drivers were of the opinion that ISA

should be compulsory in urban areas
! ISA vehicles were found to have a positive influence on surrounding traffic
! Minor differences between the systems, with an average speed reduction of 3-4 km/h on

stretches between intersections
! The systems must be improved to become more attractive.

Based on the experience from the Swedish ISA project as regards implementation, evaluation,
technology, information and the dialogue on the issues involved in a market introduction, the fol-
lowing recommendations can be made as input in the continuation of this dialogue.

! The results from the project are clearly positive from a road safety point of view and do not
appear to have any essential negative side effects. We therefore strongly recommend that the
public and private sectors work in partnership to launch the system on the market as soon as
possible.
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! The Swedish National Road Administration should immediately start drawing up regulations
that ISA systems be standard in future vehicles (either as compulsory by law, or through volun-
tary agreement with the automotive industry). These regulations should be fully drawn up by
no later than 2005. In the negotiations with the automotive industry, a decision should be made
that the regulations would apply from a specific year (like somewhere between 2008 and 2010)
which would give the automotive industry a reasonable amount of time to develop and install
ISA systems as a standard feature.

! The Swedish National Road Administration should set a good example by having ISA systems
installed in its own vehicle fleet by 2005.

! In conjunction with this, the speed limit system and surveillance policies must be revised with
a view to the new potential provided by ITS.
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Sammanfattning

Världens största ISA-försök

Vägverket har under 1999-2002 genomfört storskaliga försök med Intelligent Stöd för Anpassning
av hastighet (ISA) i tätort. Beteckningen ISA är från början internationell och står då för ”Intelli-
gent Speed Adaptation”. Flera tusen bilar har utrustats med frivilliga, informerande och stödjande
system för att hjälpa fordonsförarna att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser. Vägverket
har finansierat projektet med 75 Mkr över tre år och svarar också för samordningen av projektet
vad gäller teknik och jämförande utvärdering av för- och nackdelar med de skilda systemen.

Försöket som genomförts i samarbete med fyra kommuner har syftat till att öka kunskapen om:

• bilisternas användning och attityd
• trafiksäkerhets- och miljöeffekter
• systemens integrering i bilen
• förutsättningar för väginformatik i stor skala.

Borlänge, Lidköping, Lund och Umeå har varit försöksorter och har också ansvarat för att driva
försöken på respektive ort.

Regeringen och Vägverket anser det generellt sett viktigt att utröna hur och om väginformatik-
lösningar kan användas för att framförallt förbättra trafiksäkerheten. ISA är framförallt en tillämp-
ning för städerna men även för bostadsområden och andra känsliga miljöer där det idag är vanligt
med vägbulor. System för hastighetsanpassning ska givetvis även kunna användas för andra vägar
än 30 och 50 km/tim, men i försöken knöts intresset till tätortsmiljö, där ingen spontan utveckling
för närvarande sker via fordonsutvecklingen. System för hastighetsanpassning kan vara informe-
rande eller stödjande. Informerande kan vara i form av t.ex. ljudsignal och stödjande kan vara mot-
stånd i gaspedalen vid en överträdelse av hastighetsgränsen.

Under 1999 planerades genomförande och utvärdering av försöken och år 2000 påbörjades installa-
tionen i fordonen. Huvuddelen av försöken genomfördes under år 2001 då som mest 5000 fordon
var i trafik, vilka körts av mer än 10000 bilförare. Det innebär att försöken är de största hittills med
ISA i världen. Många kan därför vittna om hur det är att köra med ISA. En mängd mätningar och
intervjuer har genomförts under försöksperioden. Under 2002 har alla data från försöken samman-
ställts och analyserats. Samtidigt har en mängd erfarenheter för diskussion av det fortsatta införan-
det samlats.

Föreliggande rapport redovisar bakgrund, genomförande och resultat av den jämförande utvärde-
ringen av de skilda systemen som sker centralt av Vägverket. Rapporten avser att ge information
och vägledning inför fortsatta överväganden av ett eventuellt införande av hastighetsanpassnings-
system i stor skala.

Tre ISA-varianter har testats

Umeå, Borlänge, Lund och Lidköping utgör försöksorter i det storskaliga försöket med Intelligent
Stöd för Anpassning av hastighet (ISA). Projektet har finansierats och samordnats nationellt av
Vägverket och den praktiska försökstiden har sträckt sig över ca ett och ett halvt år från augusti
2000 till december 2001. Totalt har Vägverket satsat drygt 75 miljoner kronor på projektet.
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På de olika försöksorterna har olika system och olika tekniska lösningar testats. I Umeå testade
man ett varnande system där föraren får en varningssignal (ljud och ljus) om den gällande hastig-
hetsbegränsningen överskrids. Systemet i Umeå benämns i fortsättningen för varnande ISA.

I Borlänge testades ett system som med ljud och ljus varnar för hastighetsöverträdelser och som
dessutom på en display informerar föraren om gällande hastighetsbegränsning på den aktuella vä-
gen. Detta system kallas i fortsättningen för informerande ISA.

I Lund testade man ett system som stödjer förarens hastighetsanpassning genom en så kallad "aktiv
gaspedal", vilket innebär att när föraren uppnått gällande hastighetsbegränsning ges ett mottryck i
gaspedalen. Även i Lund visas gällande hastighetsbegränsning på en display. Detta system kallas
för i fortsättningen aktiv gaspedal eller förkortat aktiv gas. I Lidköping testas både informerande
och aktiv gaspedal.

Totalt har ca 5000 försöksfordon ingått i ISA-försöket. De flesta, ca 4000, har varit baserade i
Umeå. Övriga är fördelade mellan Borlänge, Lund och Lidköping. Olika funktioner har testats i
olika städer:

• Borlänge: 400 fordon med informerande system.

• Lund: 290 fordon med aktiv gaspedal.

• Lidköping: 150 fordon med informerande system och 130 med aktiv gaspedal.

• Umeå: 4000 fordon med varnande system.

Det skall tilläggas att i Borlänge (och Lund) har varje fordon som deltar i försöket loggats1 under
hela försöksperioden. Loggningen var nödvändig för att kunna analysera hur fordonen körts under
försöket och ingick som en viktig del i utvärderingen. Detta var känt för förarna i Borlänge. För
den samhällsbetalda yrkesmässiga trafiken där har dessutom framhållits att loggade data kan kom-
ma att användas för uppföljning av villkor i upphandlingen. Ett villkor är att fordonen skall hålla
aktuella hastighetsgränser. På så sätt har systemet i viss mening varit registrerande för yrkestrafiken
i Borlänge. I förlängningen kommer erfarenheterna av detta användas för att utveckla former för
kvalitetssäkring av transporter med hänsyn till säkerhet.

Försöket ska ses som en viktig kärna i ett program för ISA som innefattar flera parallella aktivite-
ter. ISA-projektet har därför medverkat till en diskussion om utformning av ett framtida system för
anpassning av hastighet parallellt med försöken. Detta omfattar bl.a. behov av incitament, legala
aspekter, ansvarsfrågor, standardisering och möjligheten till internationalisering. Det har också va-
rit viktigt att samarbeta internationellt för att kunna införa standardiserade lösningar.

Viktiga funktioner för ISA

Den funktion som eftersträvas vid ”Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet” är att ge föraren
stöd att anpassa hastigheten. I det genomförda försöket har stödet avsett att hjälpa föraren att inte
överskrida lagstiftad hastighetsgräns, men i framtiden kan ISA komma att bli mer intelligent och då
ta hänsyn till t ex väder, trafikförhållanden och andra omständigheter.

ISA-system har följande grundfunktioner:

1 Automatisk registrering av hastighet och position.
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• Beräkna lämplig högsta hastighet (för den tidpunkt och plats fordonet befinner sig på).

• Mäta fordonets hastighet.

• Stödja föraren i anpassning av hastighet.

Dessa funktioner har genomförts på olika sätt i försöksorterna, och med olika typer av system till-
verkade av flera olika företag:

ISA-stad
(tillverkare)

Positionering Kommunikation med for-
don

Stöd till förare

Umeå
(Hogia)

Transponder,
kompass, hastig-
hetsgivare

Sändare på belysnings-
stolpar. Sändarna ej on-line
anslutna till centralsystem.

Visar ej hastighetsbegränsning
Diod+ljud vid överträdelse.

Borlänge
(Itinerary)

GPS, kompass,
hastighetsgivare,
map matching

GSM Display visar hastighetsbegränsning.
Diod+ljud vid överträdelse.

Borlänge
(Invexor)

GPS,
map matching

GSM Display visar hastighetsbegränsning.
Diod+ljud vid överträdelse, eller
vibration i gaspedal

Lund
(IMITA/Itinerary)

GPS, kompass,
hastighetsgivare,
map matching

Nej. Display visar hastighetsbegränsning.
Motstånd i gaspedal vid överträdel-
se.

Lidköping varnande
(Itinerary)

GPS, kompass,
hastighetsgivare,
map matching

Nej. Display visar hastighetsbegränsning.
Diod+ljud vid överträdelse.

Lidköping stödjande
(IMITA/Itinerary)

GPS, kompass,
hastighetsgivare,
map matching

Nej. Display visar hastighetsbegränsning.
Motstånd i gaspedal vid överträdel-
se.

Resultat

Nedan anges kort de huvudsakliga resultaten av försöket. I kapitel 4 ges mer detaljer och förklar-
ingar till resultaten. I stort sett kan man säga att de förväntade positiva effekterna bekräftats och
t.o.m. förstärkts, medan resultatet är blandat när det gäller uteblivna eller negativa effekter. Förarna
upplever t.ex. att de blivit bättre bilförare med ISA samtidigt som det finns tendenser till att man
blir både något mer aktiv och mer passiv med ISA i bilen.

Bättre trafiksäkerhet utan att restiden förlängs

Sammantaget visar utvärderingen att det är rimligt att tro att trafiksäkerheten har förbättrats väsent-
ligt med ISA. Om alla hade ISA skulle förbättringen kunna bli 20% färre skadade personer i tätort.

Medelhastigheten på sträcka har minskat klart med ISA. ISA-bilarna kör mer enhetligt och med
mindre hastighetsspridning, vilket troligen ökar säkerheten än mer. Uppmärksamheten på fotgäng-
arna har ökat.
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Ankomsthastigheten till korsningar (i början av inbromsningsförloppet) har också minskat med
ISA, mer än halva effekten mot mitt på sträckan. Även lägsta hastighet mitt inne i korsningen har
minskat för trevägskorsningar (ej fyrvägskorsningar och cirkulationsplatser).

Restiden blir oförändrad i tätort trots lägre körhastigheter i enskilda punkter. Förklaringen är att det
blir färre stopp och bromsningssituationer med ISA. På så sätt minskar fördröjningen i kösitua-
tioner och vid korsningar, så att den genomsnittliga restiden inte påverkas. Trafikanterna upplever
restiderna som oförändrade eller marginellt längre. Mätningar för aktiv gas visar att restiden t.o.m.
är marginellt kortare.

Acceptansen för ISA är hög

En klar majoritet av förarna tycker att man ska hålla hastighetsgränserna på 30- och 50-gator.

Acceptansen för ISA i tätort är mycket hög. Till och med högre än vad som gällde för säkerhetsbäl-
te innan lagkrav infördes. Omkring 35% använde säkerhetsbälte innan det blev lagkrav. När lagen
infördes ökade användningen till ca 80%.

Man upplever att man blivit en bättre bilförare med ISA. Ungefär två av tre vill behålla systemet
om det är gratis medan omkring en av tre t.o.m. kan tänka sig att betala några hundralappar. En av
tio i Lund använder systemet helt frivilligt utanför testområdet. (Hastighetsgränsen väljs då manu-
ellt.)

Testförarna tillräckligt representativa

Rekryteringsgruppen representerar ganska bra genomsnittet bland bilförarna. De som valt att ställa
upp är något mer positiva till försöken än de som valt att inte vara med, vilket är helt naturligt. Sär-
skilt på 30- och 50-gator och i känsliga/trafikfarliga miljöer vill man ha stöd av ISA. I Umeå repre-
senterar fordonsflottan - 4000 fordon - så mycket som 10% av trafikarbetet, vilket gör att resultaten
bör vara tillräckligt representativa för att dra hållbara slutsatser. Det är främst tekniska skäl som
gjort att man ej kunnat vara med i försöket. Kvinnor är dock underrepresenterade bland testförarna
p.g.a. att de kör något äldre bilar än män.

Testförarna tycker att det är lättare att hålla hastighetsgränserna med ISA. Det är bra att kunna se
hastighetsgränsen på en display. 70-80% tycker att grundidén med ISA är bra, även om tekniken
(GPS-täckning, framdrivning hos aktiv gaspedal) inte varit helt tillförlitlig i försöken.

Problem och krångel har stört försöken, men förarna har i bedömningen ändå i viss mån kunnat
skilja på utrustningen i försöken och funktionen som sådan. Utan problem skulle troligen omdö-
mena blivit ännu bättre, särskilt för aktiv gas. Aktiv gas har krånglat mest (ibland, ofta eller mkt
ofta 37% i Lund, 46% Lidköping) därefter informerande (41% i Borlänge, 14% i Lidköping) och
minst varnande (5% i Umeå).

ISA-bilar ger spridningseffekter på övrig trafik

Resultaten i Umeå visar att även övrig trafik påverkas av ISA. Det innebär att stora effekter kan nås
även vid en mindre andel ISA-bilar i trafik.

ISA kan vara den bästa idén hittills jämte polisövervakning för att lösa trafiksäkerhetsproblemen på
50-gator i tätort. Det är där de flesta personskador inträffar och acceptansen för alternativa fysiska
åtgärder t.ex. gupp är lågt.
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Små skillnader mellan systemen

Påverkan på hastigheten skiljer sig mycket lite mellan systemen. För samtliga system sänks körhas-
tigheten på sträcka med upp till 3-4 km/tim. Skillnaden mellan systemen för hela gatunätet vid 30-
50 km/tim, som är huvudsakligt fokus i försöket, uppgår dock bara till 0,3-0,4 km/tim. Skälet är
bl.a. att ljudsignalen i det varnande systemet upplevs så irriterande att man försöker undvika den.
Detta leder till i stort sett samma hastighetssänkning som för den aktiva gaspedalen. Val av system
bör därför grundas även på andra kriterier som t.ex. kostnad, driftsäkerhet och användarsynpunkter.

Varnande och informerande system föredras i förväg av de flesta bland såväl allmänheten som i
rekryteringen. Endast ca hälften så många anser att aktiv gas verkar bra. Efter försöken är det kän-
netecknande att testförarna tycker att det system som man själv testat är mest effektivt för att öka
trafiksäkerheten. Rangordningen rakt av för alla testförarna är: varnande, informerande, aktiv gas,
men som sagt, skillnaderna är små! Den parallella körsimulatorstudien visar att förarna har bestäm-
da uppfattningar om vilket system som är att föredra. Det kan därför vara önskvärt att utveckla ett
system där användaren själv kan välja mellan ett aktivt och passivt system.

Man måste gasa något mer med varnande/informerande, något mindre med aktiv gas. Man känner
sig vara något mer ”i vägen” med varnande, ytterligare något mer med informerande och mest med
aktiv gas. Man tittar något mer på hastighetsmätaren med varnande, men något mindre med aktiv
gas. För samtliga minskade blickarna på hastighetsmätaren över tiden.

Uppmärksamheten på hastighetsskyltar har ökat något för varnaren, som ju saknar display. Den är
oförändrad för informerande och den har minskat något för aktiv gas.

Bensinförbrukningen tror man har minskat något för informerande, men endast marginellt för var-
nande och aktiv gas. Enligt testförarnas egna bedömningar har hastigheten minskat i försöks-
området: för samtliga sträckor (30, 50, 70 km/tim). Minskningen upplever man är störst för aktiv
gas ca 2 km/tim. Minst effekt för varnande (10-20 % mindre), men detta är ändå i samma storleks-
ordning. Mätningar stödjer att körhastigheten minskat med 1-2 km/tim, medan reshastigheten inkl.
stopp är oförändrad.

Systemen måste förbättras för att bli mer attraktiva

ISA upplevs effektiv för ändamålet, men utrustningen är inte så tilltalande när det gäller design
m.m. Man vill kunna ställa in ljudsignalen själv. Knappt 20% har ofta eller ganska ofta velat stänga
av ljudet.

Körglädjen är oförändrad för varnande och informerande system, men har minskat något med aktiv
gas.

Förarna har märkt att varningen kommer några km/tim över hastighetsgränsen på den egna hastig-
hetsmätaren. Större krav bör ställas på att mätarna i bilen visar korrekt hastighet vid användning av
ISA (eller att ISA ersätter hastighetsmätaren).

Subventioner eller andra incitament (lägre försäkringspremier etc) kan behövas för att stimulera
frivillig anskaffning.

Frågetecken kring införande av ISA!

När man är ensam om att ha ISA känner man sig vara mer i vägen. Enligt förarna är det därför vik-
tigt att ISA på sikt införs för alla!
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Många tycker att ISA ska introduceras som ett lagkrav och för speciella grupper (nya körkorts-
innehavare, notoriska fortkörare och rattfyllerister).

Stat och kommun kan gå före genom att utrusta den egna fordonsparken och genom att ställa krav
på ISA för offentligt köpta transporter.

Yrkes- och tjänstebilsförare är allmänt negativa till försöken och införande av ISA. Sabotage av
utrustning har förekommit under försöket. Yrkesförarnas negativa inställning måste påverkas ge-
nom dialog med både förare och arbetsgivare och genom att se över den stressiga arbetssituationen.

Tekniken i ISA-försöket

De frivilliga, stödjande och informerande system som utvärderades genom de fyra lokala projek-
ten syftade till att hjälpa föraren att inte överskrida lagstiftad hastighetsbegränsning. I framtiden
kan ISA komma att utvecklas till en mer intelligent funktion som kan användas exempelvis dyna-
miskt eller i samband med olika väder- och trafikförhållanden.

Ett hastighetsanpassningssystem bör kunna utföra följande grundfunktioner för att kunna ge föraren
ett effektivt stöd (jfr även figur 7.1):

• Beräkna lämplig högsta hastighet för den tidpunkt och plats fordonet befinner sig på.
• Mäta fordonets hastighet.
• Stödja föraren i anpassning av hastighet.

Beräkning av lämplig högsta hastighet

För att ISA-systemet ska kunna beräkna lämplig högsta hastighet (här gällande hastighetsgräns)
måste det veta tid och plats för fordonet samt vilka hastighetsbegränsningar som gäller på olika
platser och eventuellt tider. Det som behövs är alltså:

• Ett "positioneringssystem” som håller reda på var fordonet befinner sig
• En karta (databas) med gällande hastighetsgränser
• En programvara som matchar positionen mot kartan och hittar gällande hastighetsgräns på

aktuell plats och tidpunkt.

Dessa uppgifter kan utföras på flera olika sätt, vilket ger några väsentliga tekniska vägval i skapan-
det av ett ISA-system.

Val av positioneringssystem

Positioneringssystem består normalt av komponenter i fordonet som tar emot signaler som sänds ut
från referenssändare och beräknar fordonets position relativt dessa. Dessutom måste positionen
kompletteras med uppgifter från givare som mäter fordonets hastighet, riktning mm. Här finns två
huvudvägar att gå:

• Bygga ett eget nät av referenssändare i aktuellt område.
• Använda befintliga positioneringssystem (t ex GPS).

Att bygga ett eget nät av referenssändare kan göras med t ex mikrovågsteknologi (transponder-
teknologi). Denna teknologi har använts i försöken i Umeå där 200 sändare placerades ut. Att byg-
ga upp denna infrastruktur är mycket dyrbart, varför denna teknologi lämpar sig bäst när ett stort
antal fordon ska positioneras inom ett begränsat område, vilket var fallet i Umeåförsöken där 4000
fordon deltog. Fördelarna med denna teknologi är möjligheter till god och stabil precision i positio-
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neringen, oberoende av andra system och billigare fordonsenheter. Genom att istället använda ett
befintligt positioneringssystem undviks dyra investeringar i egen infrastruktur och installationer i
gaturummet.

GPS (Global Positioning System), USAs system för satellitpositionering, ger en precision på ca 10
m i positioneringen och kan även mäta hastighet. Den främsta nackdelen är att positioneringen en-
dast fungerar när fordonsutrustningen har fri sikt mot minst 3 satelliter, vilket begränsar täckning
och precision i tätort, tunnlar mm. Det går dock att minimera detta problem genom att komplettera
fordonsutrustningen med sensorer som mäter hastighet och riktning, och som därmed kan navigera
kortare tider utan satellittäckning. Utöver detta brukar även sk map-matching användas, som bl.a.
”snappar” positionen till närmsta väg. Med dessa kompletteringar blir dock själva fordonsdatorn
dyrare än motsvarande transponderteknologi.

GPS ansågs vara det tillgängliga positioneringssystem som bäst lämpade sig för projektets ändamål
i Borlänge, Umeå och Lund.

Förmedling av karta (databas) med hastighetsbegränsningar till fordonen

Problemet att kommunicera en karta med gällande hastighetsbegränsningar till fordonen består i
att:

• hastighetskartan lokaliseras centralt och måste förmedlas till samtliga fordon
• hastighetsgränser ändras, vilket gör att hastighetskartan uppdateras i samtliga fordon
• hastighetskartan kan vara för stor för att rymmas i små fordonsdatorer
• hastighetskartan kan vara för stor för att överföras med ”vanlig telekom”.

Eftersom det främsta syftet med ISA-försöken var att utvärdera effekt på trafiksäkerhet och förar-
nas attityder, och inte att lösa problem kring teknisk infrastruktur, så kringgicks dessa problem ge-
nom att definiera så små försöksområden att kartan rymdes i fordonsdatorerna och att uppdatering-
en av kartorna begränsades eller sköttes manuellt.

Med den transponderteknologi som användes i Umeå överfördes vid varje sändare en mycket lokal
karta som innehöll gällande hastighetsbegränsningar fram till nästa sändare. Systemet möjliggjorde
därmed ändringar av hastighetsgränser så länge själva vägnätet inte ändras. I Lund och Lidköping
laddades hela kartan in i fordonsdatorns minne. Uppdatering kunde endast göras genom depåbesök.
I Borlänge fanns möjlighet att överföra och uppdatera kartor via GSM, för att slippa depåbesök.

Mäta fordonets hastighet

Här kunde en av två huvudprinciper väljas:

• Använda fordonets befintliga hastighetsmätning.
• Mäta hastighet med hjälp av positioneringssystemet.

I Umeås system användes fordonets befintliga hastighetsmätning, genom inkoppling till en sk puls-
givare som på de flesta fordon är indata till hastighetsmätare och km-räknare. För att få bra nog-
grannhet krävdes kalibrering vid installation. Denna mätmetod var reaktionssnabb vid hastighets-
förändringar och gav konsekventa hastighetsuppgifter, men även konsekventa mätfel om systemet
var felkalibrerat, t ex efter byte till andra däck. Ett praktiskt problem var även att äldre bilar saknar
elektronisk pulsgivare och att hastighetspulsen på riktigt nya bilar endast är åtkomlig via bilens s.k.
CAN-bus, som i vissa fall är krypterad. Detta problem kringgicks i Umeåförsöken genom att såda-
na fordon gallrades bort vid rekryteringen.
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I det GPS-baserade systemen i Borlänge användes enbart hastighetsuppgiften från fordonets GPS.
Denna mätmetod gav något fördröjd effekt och ingen eller dålig hastighetsuppgift vid dålig satellit-
täckning. Å andra sidan var förekommande mätfel jämnt spridda uppåt och nedåt kring rätt hastig-
het och gav därmed ett mycket bra medelvärdet. Mätning av hastigheten med GPS krävde ingen
anslutning till fordonet (utöver strömförsörjning) eller anpassning till olika fordonsmodeller.

I de GPS-baserade systemen som var baserade på navigatorer, vilka användes i Borlänge, Lidkö-
ping och Lund, användes både hastighetspulsen och hastighetsuppgiften från GPS. Därmed möjlig-
gjordes mycket noggrann hastighetsmätning. ISA-systemen gav i de flesta fall en bättre hastig-
hetsmätning än vad som presenteras på många fordons hastighetsmätare.

Stöd till föraren

Med underlag i form av gällande hastighetsbegränsning och fordonets hastighet återstår en jämfö-
relse av dessa och därefter att informera och stödja föraren. De metoder som hittills använts för
information till föraren i ISA-sammanhang (var för sig eller tillsammans) är följande:

• visa gällande hastighetsgräns på display.
• indikera på display, med diod eller lampa att hastigheten är för hög.
• indikera med ljudsignal att hastigheten är för hög.
• indikera via feedback i gaspedalen att hastigheten är för hög.
• försvåra att fordonet överskrider aktuell hastighetsgräns.
• förhindra att fordonet överskrider aktuell hastighetsgräns.

Samtliga metoder utom den sistnämnda testades inom ISA-försöken. Se sammanställning tidigare i
tabell 3:1. Mer detaljer om tekniken i ISA-försöket återfinns i kapitel 5.

Informationen i ISA-projektet

Syftet med detaljerat arbete kring informationsfrågor har varit att skapa en god samordnad kom-
munikation, såväl inom projektet som med omvärlden och medverka till att effektivisera genomfö-
randet av projektet. För ISA, där uppmärksamheten från media och press har varit stort, har ett väl
planerat arbete inom information och kommunikation varit en framgångsfaktor i projektet. Genom
att börja informationsarbetet redan i startskedet av projektet har informatörerna varit med och for-
mat projektet. Fokus har genom detta arbetssätt kunnat ligga på individen istället för på tekniken,
vilket inte är ovanligt för ITS-projekt. Information har använts för att generera kunskap och påver-
ka attityder. Utmaningen har varit att skapa ett bra klimat för forskningen kring ISA och belysa de
potentiella möjligheterna utan att samtidigt påverka testförarna.

Mediastrategi

En separat mediestrategi utvecklades för att kunna hantera kontakten med media på ett effektivt
och konsekvent sätt. Innehållet i strategin överensstämmer väl med innehållet i informationsplanen
men redogör för detaljerna i kontakterna med media. Utgångspunkten för ISA-projektet har varit
tidigare antaganden att det endast med frivilligt system är möjligt att få en marknad och en accep-
tans för ISA. Det viktiga har varit att försöka hålla en neutral debatt i Sverige. Projektets målsätt-
ningar har varit att arbeta för en bra hantering i media genom att:

• låta många testförare uttala sig, gärna både positiva och negativa till ISA för att förmedla ett
bredare perspektiv,

• arbeta aktivt med demonstrationskörningar,
• lämna kontinuerlig information till media
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• förmedla nyttan med ISA
• hålla en bred journalistgrupp informerade och en snävare journalistgrupp väl informerade

om ISA.

För att skapa en tydlig profil för projektet beslöts att projektledaren för ISA-projektet i första hand
skulle hålla i kontakterna med media. Om större händelser inträffade under projektet skulle press-
konferenser kunna bli aktuellt och då projektet hade något intressant att förmedla skulle pressmed-
delanden skickas ut. För att skapa en större förståelse kring ISA användes testkörningar i stor ut-
sträckning.

Projektet lanserade ISA genom värderingarna prestige och mjuka värden. ISA skall behandlas som
ett varumärke laddat med dessa värden. Nationellt fokuserades budskapen på nyttan med ISA, att
projektet var världens största inom området och att användningen är frivillig (till skillnad från and-
ra tvingande system).

Projektsite

För att underlätta den interna kommunikationen utvecklades och etablerades en projektsite på In-
ternet. Denna har haft till uppgift att vara en kunskapsbank över projektet, där information kunnat
hämtas och lämnas.

Även en extern projektsite, www.vv.se/isa, utvecklades i anslutning till Vägverkets hemsida. Via
Internet har information om projektets bakgrund och vad som är aktuellt i projektet spridits. Allt
material som distribuerats från det nationella projektet är också tillgängligt via hemsidan. Länkar
finns även till de fyra försöksorternas hemsidor. Mer om informationen i ISA-projektet framgår av
kapitel 6.

Hur kan ISA introduceras på marknaden?

Erfarenheter från ISA-försöket

Resultaten tyder entydigt på att ISA ger ett positivt bidrag till trafiksäkerheten. De bekräftar tidiga-
re erfarenheter från mindre försök i Eslöv och Umeå avseende användaracceptans och trafikeffek-
ter. Befarande negativa effekter har varit överdrivna, men ergonomin behöver förbättras.

Hastighetsmätningarna i Umeå och resultat från fordonsloggningar i Lund och Borlänge visar otve-
tydigt att medelhastigheten sänks för ISA-utrustade fordon. Dessutom blir hastighetsspridningen
mindre. Desto högre medelhastighet ju större blir hastighetsreduktionen förutsatt att medelhastighe-
ten före är över eller nära aktuell hastighetsgräns. Enda säkra skillnaden mellan systemen är att ef-
fekten på hastighetsspridningen är mindre för informerande och varnande system än för aktiv gas.
Reduktionen av medelhastigheter ligger i samma storleksordning.

ISAs utformning och funktion har vållat problem men man litar på systemet. Störst problem har
uppkommit med aktiv gas, som i den testade versionen bl. a. påverkat en del fordons köregenskaper
i samband med gaspådrag. Detta har troligen påverkat förarna i deras bedömning av teknik och
funktion. Dessa brister måste man komma till rätta med inför ett införande.

Många har klagat på ljudsignalen för varnande respektive informerande ISA och detta har accentu-
erats under försöksperioden. Man vill ha en mjukare ton. Även ljussignalen har vållat vissa pro-
blem och det har för många varit svårt att se hastighetsuppgiften i displayens fönster då solen står
direkt på.
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En idé med ISA är att föraren uppmärksammas när hastighetsgränsen uppnås och därmed skulle
man inte behöva titta på hastighetsmätaren eller hastighetsskyltar i lika stor utsträckning som utan
ISA. För aktiv gas anger 40% av förarna att de tittar mindre på såväl hastighetsmätare som skyltar.
För informerande ISA finns ingen större skillnad medan man med varnande ISA istället tittar något
mer än tidigare. Ungefär hälften av förarna med varnande ISA ökar uppmärksamheten på både has-
tighetsmätaren och hastighetsskyltar. Eftersom varnande system saknar display är detta en rimlig
reaktion.

Flera förare med varnande och informerande system menar att de måste gasa och bromsa mer än
tidigare medan det är tvärtom för aktiv gas-förarna. En trolig förklaring är att funktionen i aktiv gas
automatiskt ger en hastighetsjustering då hastighetsgränsen uppnås medan förarna med informe-
rande och varnande ISA måste vidtaga en aktiv handling (sänka gaspådraget och kanske bromsa).
Resultaten visar också att man med aktiv gas försöker uppnå maximalt tillåtna hastigheten där detta
är möjligt. Gaspådraget är alltså något starkare när man accelererar än utan ISA. Troligen gäller
detta också för de informerande och varnande systemen.

Även om en viss ökning kan noteras för en del faktorer med avseende på mental belastning så tycks
dessa inte påverka körningen negativt i någon nämnvärd omfattning. Denna ståndpunkt underbyggs
av att det finns en klar uppfattning att ISA inte stjäl uppmärksamheten från andra, viktigare saker
när man kör.

Försöken visar att testförarna är övervägande positiva till systemen trots de tekniska och funktio-
nella brister som systemen varit behäftade med. Om ISA skall få genomslag i ett större samman-
hang är det ändå viktigt att utrustningen är ergonomiskt utprovad, fungerar problemfritt och är till-
förlitlig. Eftersom betalningsviljan är svag är det också viktigt att spridningen vid en frivillig intro-
duktion stimuleras genom subventioner eller andra incitament.

Man kan tolka resultaten som att aktiv gas ger något större effekter på hastighetsöverträdelserna
och därmed säkerheten. Acceptansen är dock högre för de varnande och informerande systemen.
Funktionskrångel har nog bidragit till detta mer än inverkan på hastigheten för aktiv gas. För att få
hög acceptans i introduktionsskedet är det nog viktigt att ge möjlighet för föraren att välja mellan
de olika funktionsvarianterna. Helst skulle de byggas ihop i ett integrerat system. Det förefaller
lättare att acceptera de varnande och informerande systemen till en början. Så småningom upplever
många att ljudsignalen är irriterande och önskar byta ut den mot en mer diskret varning. Aktiv gas
eller någon annan systemvariant kan då vara att föredra.

Införande ur ett teknikperspektiv

Om viljan finns att införa ISA i större skala, så finns tekniken. Tydliga gränser bör då dras mellan
myndigheternas roll och industrin. Myndigheterna bör stå för att tillhandahålla en heltäckande och
uppdaterad vägdatabas med hastighetsgränser, och låta industrin ta fram nödvändig fordonsutrust-
ning. Svårigheterna i att kommunicera ut gällande hastighetsgränser till stora fordonsflottor bör inte
underskattas. Särskilt om denna hastighetsinformation i framtiden ska vara såväl dynamiskt anpas-
sad till gällande omständigheter samt juridiskt gällande. Valet att vilken nivå av hastighetsstöd som
kan anses lämplig begränsas inte av tillgänglig teknik. Allt från diskret informerade system till mer
aktivt stödjande eller fordonspåverkande är fullt genomförbara redan idag.

Införande ur ett bilindustriperspektiv

För att ett ISA-system skall bli tillräckligt attraktivt, ha hög acceptans och hög efterlevnad bör dy-
namiska hastighetsgränser införas. Dynamiska hastigheter ökar förarnas förståelse för hastighets-
gränsen och gör det också mer meningsfullt att ha ett stöd för att följa hastighetsgränsen i bilen.
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Marknaden kan främjas av stöd som t ex skattelättnader eller sänkta försäkringspremier. Detta
kommer förmodligen att bli nödvändigt för att t ex ett GPS-baserat ISA-system skulle bli möjligt
runt 2008 till ett rimligt pris för användaren. Det borde också vara rimligt eftersom nyttan för sam-
hället med ett sådant här system initialt kommer att bli större än för den enskilde.

Systemharmonisering inom åtminstone Europa är nödvändig för att få med sig bilindustrin på tek-
nikutveckling och hålla ner kostnaderna för systemen.

Införande ur ett samhällsperspektiv

Mot bakgrund av ISA-försökets resultat bör samhället stödja införande av frivilliga, stödjande och
informerande ISA-system i stor skala. Hastighetsinformerande system förväntas bidra till ökad tra-
fiksäkerhet och ett minskat antal dödade och skadade på våra vägar.

För att stödja och underlätta införandet av ISA under tidsperioden 2002-2008 bör samhället vidta
följande åtgärder:

• Vägverket förser samtliga intresserade aktörer med information och kunskap från det genom-
förda ISA-försöket. I detta ingår rekommendationer om projektplanering, information och
marknadsföring (förankring), kostnader, teknisk utrustning, drift och underhåll etc.

• Vägverket påskyndar via regionala NVDB2-samordnare utvecklingen av NVDB i de geogra-
fiska områden där hastighetsinformerande system efterfrågas.

• Vägverket koordinerar vid förfrågan upphandlingar av ISA-system för att underlätta samord-
ning av beställningar. Vid större beställningar kan priserna reduceras. Beställningar kan också
fördelas på olika leverantörer eftersom det är av intresse både för Vägverket och fordonsindu-
strin och dess kunder att ha flera tillverkare på marknaden. Ett upphandlingsmaterial/teknisk
kravspecifikation tillhandahålls av Vägverket.

• Vägverket tillhandahåller rekommendationer för hur monteringar av hastighetsinformerande
system bör göras baserat på erfarenheter från ISA-försöket. Rekommendationerna utarbetas i
samarbete mellan fordonsavdelningen och kontrakterade montörer inom ISA-projektet.

• Vägverket förser den interna fordonsflottan med hastighetsinformerande system.

• Vid upphandling av Vägverkets transporter skall hastighetsinformerande system efterfrågas.
Vägverket verkar också för att andra aktörer gör likaledes.

• Vägverket undersöker tillsammans med Näringsdepartementet möjligheten till statliga subven-
tioner för fordon utrustade med hastighetsinformerande system.

Rekommendationer med ledning av det svenska ISA-projektet

Med ledning av erfarenheterna från det svenska ISA-projektet – genomförande, utvärdering, teknik,
information och medverkan från bilindustrin kan följande rekommendationer lämnas inför den fort-
satta diskussionen om introduktionen på marknaden.

2 Nationell vägdatabas (NVDB)
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a) Projektresultaten är klart positiva ur trafiksäkerhetssynpunkt och synes inte ha några väsentliga
negativa sidoeffekter. Vi rekommenderar därför starkt att samhället och bilindustrin i samver-
kan arbetar för ett så snabbt införande som möjligt.

b) En majoritet av testförarna anser att ISA-system borde vara standard i framtidens fordon. Väg-
verket bör omedelbart initiera att regler (lagkrav, alternativt frivillig överkommelse med bilin-
dustrin) utarbetas om att ISA-system skall finnas som standard i framtidens fordon. Reglerna
bör vara klara senast 2005. I förhandling med fordonsindustrin skall beslut tas att reglerna skall
gälla from ett fastställt år som ger fordonsindustrin rimlig tid att utveckla och installera ISA-
system som standard (exempelvis någon gång mellan 2008-2010).

c) Företag som kan påvisa ett seriöst intresse av att utveckla och att erbjuda ISA-system på ef-
termarknaden bör erhålla stöd från staten genom VINNOVA m.fl. för att stimulera uppkomsten
av väl utvecklad teknik för eftermonterade system under perioden 2003-2015.

d) Möjligheter bör skapas att installera ISA nationellt eller inom begränsade områden för fordons-
flottor genom att en tillförlitlig och kontinuerligt uppdaterad hastighetsdatabas föreligger senast
2005.

e) Vägverket bör gå före genom att installera ISA i sin egen fordonsflotta senast 2005. Statliga
och kommunala myndigheter bör stimuleras att installera ISA i de egna flottorna. Krav på före-
komst av hastighetsinformerande system bör ställas vid upphandling av offentliga transporter
senast år 2008.

f) Subventioner eller andra incitament bör införas under åren 2003-2010 för att stimulera använd-
ning av ISA även på privatmarknaden. Utredning om effekter av olika incitament bör påbörjas
omedelbart.

g) Sverige bör verka för ett internationellt införande av hastighetsinformerande system främst
inom EU. Detta bör ske genom att sprida kunskap om ISA-systemens effekter och acceptans
samt att sträva efter internationella överenskommelser om HMI, standarder m.m. Krav bör ock-
så ställas på att fordonens hastighetsmätare ska vara mer exakta än för närvarande.

h) Parallellt bör hastighetsbegränsningssystemet och övervakningspolicyn ses över med hänsyn
till de nya förutsättningarna som väginformatiken ger. Frågan om teknik för att hålla gällande
hastighetsgränser och vilka gränser som är lämpliga bör om möjligt hållas isär.

Ett tänkbart införandescenario

Med ledning av rekommendationerna är följande introduktionsförlopp tänkbart:

2002-2004

• Förhandlingar pågår mellan staten och industrin om regler för ISA i nya fordon.

• Statliga subventioner för de som installerar ISA frivilligt införs

• Vägverket påbörjar installation av ISA i samtliga egna fordon samt kräver det i samband med
upphandling av transporter.
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• VINNOVA m.fl. finansiärer stödjer företag som utvecklar och saluför ISA-system på efter-
marknaden.

• Arbetet med att lägga in hastighetsgränser i den nationella vägdatabasen intensifieras

• Introduktion av dynamiska hastighetsgränser

• Ökat samarbete mellan myndigheter och bilindustrin i Europa.

2005-2009

• År 2005 presenterar staten nya regler för ISA som standard i nya fordon

• Funktion och tillförlitlighet för eftermonterade system har förbättrats m.h.a. det statliga stödet

• Tidigt under perioden har ISA installerats i 5 % av äldre fordon m.h.a. av bl.a. Vägverket och
andra myndigheters agerande i samband med upphandling av transporter.

• I slutet av perioden har penetrationen ökat med upp till 35 % eftersom privatpersoner i allt
större utsträckning efterfrågar ISA

• Standardisering pågår inom fordonsindustrin för att ISA skall kunna fungera i hela Europa

2010-2014

• Samarbetet mellan staten och fordonsindustrin har resulterat i att 2010 gäller som tidpunkt för
att ISA blir obligatoriskt som standard i samtliga nya fordon

• ISA har installerats i 60 % av alla fordon

• Ökad efterfrågan och större tillverkningsserier resulterar i så låga kostnader att ISA inte längre
behöver subventioneras av staten.

• ISA är en självklarhet och en opinion har på frivillig väg skapats för regler om obligatorisk
användning.

2015-2019

• Mer än 80% av alla fordon har ISA-system och redan 2015 beslutas helt odramatiskt att an-
vändning av ISA blir obligatoriskt i Sverige. Ett flertal länder inom EU tar samtidigt samma
beslut.

• Tillgången på en väl uppdaterad vägdatabas i Sverige och i stora delar av Europa har resulterat
i att ett stort antal telematiktjänster såsom trafikinformation, navigering, ett antal s.k. ”may-
day” funktioner etc., har kopplats ihop med ISA-systemen.

2020-2024

• Utbyggnaden av mobildatakommunikation har kommit så långt att i princip 100% av det euro-
peiska vägnätet är täckt.
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• I Sverige och stora delar av Europa har väghållarna etablerat trafikinformationscentraler (TIC)
vars uppgift är att ständigt uppdatera samtliga fordon på vägen med nödvändig vägvisning, tra-
fikinformation och eventuella restriktioner.

2025-2030

• Samtliga fordon är enligt lag uppkopplade mot en TIC

• I slutet av perioden monterar Vägverket och andra väghållare successivt ner samtliga vägskyl-
tar eftersom all nödvändig information visas för föraren m.h.a.. av det fordon som används för
resan eller för transporten.
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1. Inledning
Vägverket har under 1999-2002 genomfört storskaliga försök med Intelligent Stöd för Anpassning
av hastighet (ISA) i tätort. Beteckningen ISA är från början internationell och står då för ”Intelli-
gent Speed Adaptation”. Flera tusen bilar har utrustats med frivilliga, informerande och stödjande
system för att hjälpa fordonsförarna att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser. Vägverket
har finansierat projektet med 75 Mkr över tre år och svarar också för samordningen av projektet
vad gäller teknik och jämförande utvärdering av för- och nackdelar med de skilda systemen.

Försöket som genomförts i samarbete med fyra kommuner syftar till att öka kunskapen om:

• bilisternas användning och attityd

• trafiksäkerhets- och miljöeffekter

• systemens integrering i bilen

• förutsättningar för väginformatik i stor skala.

Borlänge, Lidköping, Lund och Umeå har varit försöksorter och har också ansvarat för att driva
försöken på respektive ort.

Regeringen och Vägverket anser det generellt sett viktigt att utröna hur och om väginformatik-
lösningar kan användas för att framförallt förbättra trafiksäkerheten. Några av de viktigaste trafik-
säkerhetsproblemen är för höga hastigheter, trötthet/alkohol, dåligt väglag/väder, tät trafik, kors-
ningspunkter och möten mellan bilar och oskyddade trafikanter. Exempel på väginformatikidéer
som kan bidra till lösningar på dessa problem är dynamisk hastighetsanpassning, bältespåmminna-
re, alkolås, trötthetsdetektor, friktionsmätare, adaptiv farthållare, kommunikation mellan fordon
och trafiksignaler samt fotgängardetektorer.

ISA är framförallt en tillämpning för städerna men även för bostadsområden och andra känsliga
miljöer där det idag är vanligt med vägbulor. System för hastighetsanpassning ska givetvis även
kunna användas för andra vägar än 30 och 50 km/tim, men till en början knyts intresset till tätorts-
miljö, där ingen spontan utveckling för närvarande sker via fordonsutvecklingen. System för has-
tighetsanpassning kan vara informerande eller stödjande. Informerande kan vara i form av t.ex.
ljudsignal och stödjande kan vara motstånd i gaspedalen vid en överträdelse av hastighetsgränsen.
Systemen kan vara allt ifrån omställbara skyltar vid vägkanten som mäter enskilda fordons hastig-
het till automatisk inställning av lämplig hastighet med hänsyn till rådande väg- och trafikförhål-
landen.

Under 1999 planerades genomförande och utvärdering av försöken och år 2000 påbörjades installa-
tionen i fordonen. Huvuddelen av försöken genomfördes under år 2001 då som mest 5000 fordon
var i trafik, vilka körts av mer än 10000 bilförare. Många kan därför vittna om hur det är att köra
med ISA. En mängd mätningar och intervjuer har genomförts under försöksperioden. Under 2002
har alla data från försöken sammanställts och analyserats. Samtidigt har en mängd erfarenheter för
diskussion av det fortsatta införandet samlats.

Föreliggande rapport redovisar bakgrund, genomförande och resultat av den jämförande utvärde-
ringen av de skilda systemen som sker centralt av Vägverket. Rapporten avser att ge information
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och vägledning inför fortsatta överväganden av ett eventuellt införande av hastighetsanpassnings-
system i stor skala.

2. Bakgrund och syfte

2.1 Tidigare ISA-försök och förstudier
Sverige har varit pionjärer inom ISA. Lunds Tekniska Högskola har bedrivit forskning inom ISA-
området sedan början av 80-talet. Ett mindre försök med ISA genomfördes i Eslöv 1996. Samtidigt
gjordes försök i Umeå med 100 försöksfordon. Bägge försöken föll mycket väl ut. Svenska kom-
munförbundet drev 1997-98 ett projekt i Borlänge för att prova ISA som ett sätt att kvalitetssäkra
kommunala transporter. 20 försöksfordon deltog.

De lyckade småskaliga ISA-projekten utgjorde en del av bakgrunden till att regeringen beslutade
att Vägverket skulle genomföra ”Storskaliga försök med Intelligent hastighetsanpassning”, som
senare kom att döpas till ”ISA – Intelligent stöd för anpassning av hastighet”. Projektet har pågått
sedan 1999 och avslutas med avrapporteringen under 2002.

Förstudier av ISA i form av regeringsuppdrag under 1997-983,4 förordade frivilliga stödsystem som
trafikanter stimuleras att använda för att få hjälp att köra trafiksäkert och i ett jämnare tempo. I ett
första skede prioriteras stöd för att hålla statiska hastighetsgränser på 30 och 50 km/tim. I ett senare
skede är det önskvärt att ompröva nuvarande statiska hastighetsgränser och införa mer differen-
tierade hastighetsgränser, som den nya tekniken tillåter. Försök med dynamiska hastighetsgränser
har påbörjats under 2001. Det är också nödvändigt att på sikt studera kompletterande tekniska lös-
ningar som ger bättre kommunikation mellan konflikterande fordon och mellan fordon och oskyd-
dade trafikanter så att antalet risksituationer i korsningar reduceras.

2.2 Syften och målsättningar på lång och kort sikt
På lång sikt gäller det att:

…finna kostnadseffektiva väginformatiklösningar som ökar trafiksäkerheten genom bättre anpass-
ning av körhastigheten till rådande väg- och trafikförhållanden.

Målet kan enkelt uttryckt sägas vara att minska hastigheten kraftigt i kritiska situationer som dåligt
väglag, upphinnande, passage av tätortskorsningar och vid övergångsställen utan att framkom-
ligheten i alltför hög grad påverkas generellt. Tidigare utredningar (TRICS+5, TOSCA6,
MASTER7 samt regeringsuppdragen) har visat att det finns stor potential hos hastighetsanpass-

3 Vägverket (1997). Förutsättningar för och effekterna av att genomföra ett storskaligt försök med has-
tighetsanpassningssystem. Del 1.

4 Vägverket (1998). Regeringsuppdrag om hastighetsanpassningssystem. Rapport del 2.
5 Vägverket. (1995). TRICS+ för att nå Nollvisionen.
6 Lind G. (1996) Test-site-Oriented Scenario Assessment. KFB report 1996:13.
7 Várhelyi, A och Mäkinen, T (1998). Evaluation of in-car speed limiters. MASTER.
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ningssystem att förbättra trafiksäkerheten, men att det är osäkert huruvida sådana system är bättre
än andra alternativ om man väger in systemkostnader samt effekter på miljö, framkomlighet och
transportkostnader. För att få erfarenheter om de potentiella effekterna också kan uppnås i verklig-
heten måste praktiska pilotförsök genomföras som ett första steg i införandet.

Intelligent stöd för hastighetsanpassning definieras enligt följande:

… processer som dels övervakar relationen mellan ett fordons aktuella hastighet och en lämplig
hastighet, dels verkar korrigerande när denna relation är felaktig.

I definitionen ovan är det viktigt att tydligt ange vad lämplig betyder t.ex. högsta tillåtna hastighet,
högsta rekommenderade hastighet, rekommenderad hastighet vid aktuella förhållanden (väglag,
sikt, linjeföring, oskyddade trafikanter osv.). I de storskaliga försöken har lämplig betytt högsta
tillåtna hastighet, således samma som dagens system med fasta skyltar. Vidare ska funktionen att
hålla hastigheten ses oberoende av teknik. Korrigering kan ske såväl genom automatisk hastighets-
begränsare som genom förarens eget agerande när t.ex. en signal ljuder p.g.a. överträdelse av has-
tighetsbegränsning.

Det formulerades tre huvudsyften med att genomföra de storskaliga försök vid starten 19998:

• ge kunskap om hinder för och möjligheter till ett generellt införande

• ge kunskap om effekterna på trafiksäkerhet, miljöpåverkan, framkomlighet och transportkostna-
der

• fungera som en katalysator för skapandet av en marknad för hastighetsanpassningssystem

Det fanns år 1998 så mycket erfarenhet från olika fältförsök att delar i det stora konceptet hastig-
hetsanpassningssystem var moget för att prövas i en större skala. Detta innebär inte att alla delar
ansågs eller anses vara färdigutvecklade. Fortfarande krävs det mycket utveckling och fältförsök
för att olika tekniker skall kunna produceras och användas. En satsning på hastighetsanpassning bör
ses som ett steg mot att införa väginformatiklösningar som ett komplement till traditionella lös-
ningar på olika problem i trafiken. En försöksverksamhet av denna karaktär förväntades därför få
effekter långt utöver själva försöket. Man insåg därför att skulle komma att vara svårt att isolera
effekterna av själva väginformatiken. Det är dock viktigt att kunskap kring de indikatorer som går
att mäta byggs upp och att effekterna klarläggs. De fyra kommuner som blev utvalda för genomfö-
rande av försöken är Borlänge, Lidköping, Lund och Umeå.

Att genomföra försök samtidigt i fyra kommuner har gett många fördelar:

• Ett flertal funktioner och tekniska lösningar kunde testas

• Ett flertal olika trafikmiljöer och stadsstorlekar kunde testas

• Olika organisatoriska lösningar kunde testas

• Olika andelar av utrustade fordon kunde studeras

• Mer kunskap om införandemässiga problem och utmaningar erhölls

8 Vägverket (1998). Regeringsuppdrag om hastighetsanpassningssystem. Rapport del 2.
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• Olika geografiska förutsättningar kunde testas

• Olika typer av transporter och förarkategorier kunde testas

• Samordnings- och erfarenhetsvinster erhölls genom att försöken inte behöver starta samtidigt

Det storskaliga försöket är ett viktigt led i en strategi för att åstadkomma ett större införande av
hastighetsanpassningssystem. Införandet är tänkt att börja i det lokala, med varje försökskommuns
specifika förutsättningar, för att sedan sprida sig till andra lokala, regionala, nationella och interna-
tionella processer. I tre av de fyra medverkande kommunerna fanns det redan innan försöken ett
embryo till en marknad för den nya tekniken. En nyckelaktör i detta är den kommunala organisa-
tionen.

Grundläggande förutsättningar för införande av hastighetsanpassningssystem i tätort ansågs vara:

! Användarbehov är centralt - vi ska inte använda tvångsmetoder

! Systemen måste lösa angelägna problem både ur ett användar- och samhällsperspektiv

! Försöken måste bygga på lokalt engagemang och lokala behov, dvs att kommunen anser att
hastigheterna är ett problem och man är villig att prioritera området.

! Frivilliga och informerande system är de som för närvarande efterfrågas, systemen är enbart ett
stöd till föraren, ansvaret att hålla fartgränser ligger kvar hos föraren.

! Myndighet och operatörer driver området och efterfrågar system för kvalitetssäkring av sam-
hällsbetalda transporter. För dessa transporter är det marknaden, den kollektiva konsumenten,
som driver fram lämpligt verktyg

! Väghållarna måste stödja infrastrukturen för ett framtida system för hastighetsanpassning

! Fordons- och elektronikindustrin utvecklar och säljer systemen i fordonen

! Standardisering- och harmoniseringsfrågor bör drivas separat för området i vilka svenska lös-
ningar ska framföras

! Tydlig rollfördelning mellan myndighet, operatörer av infrastruktur och industri är viktigt

Statens direkta påverka av den lokala marknaden bör begränsas till, förutom att stötta mångfald, i
huvudsak bidraga med kunskap av teknisk karaktär och standardiseringsarbete, bevaka lagtekniska
spörsmål samt bidraga med riskkapital och ansvara för kvalitetsäkring och utvärdering. Staten bör
koncentrera sig på att utvärdera försöket och sprida både goda och dåliga erfarenheterna till andra
lokala, regionala, nationella och internationella aktörer.

Det viktigaste målet var med hänsyn till det övergripande målet för hastighetsanpassning att med
ledning av de storskaliga försöken kunna föreslå regeringen ett ISA-system för införande. Detta
innebär att försöken skulle hjälpa oss att:

… hitta en genomförbar frivillig lösning som ger väsentligt ökad trafiksäkerhet, medför måttliga
sidoeffekter och är minst lika kostnadseffektiv som traditionella trafiksäkerhetsåtgärder.

Det föreslagna systemet kan vara ett av de testade systemen, en kombination av dessa, något sy-
stem i modifierad form eller ett helt nytt system med andra egenskaper. Det gäller att förena målet
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att åstadkomma påtagliga trafiksäkerhetsförbättringar med målet att åstadkomma acceptans och
frivillighet. Målet att åstadkomma påtagliga trafiksäkerhetsförbättringar innebär att hastighetsan-
passningen i första hand bör ske i korsningar, vid möten med oskyddade trafikanter och för trafi-
kanter med de högsta körhastigheterna. Målet att erhålla hög acceptans innebär att hastighetsan-
passningen bör påverka den genomsnittliga framkomligheten så lite som möjligt.

Som ett första steg på vägen mot ett införande av hastighetsanpassningssystem för tätortsmiljöer
behövde ett storskaligt försök genomföras. Försöket skulle tjäna som en stimulans och utgöra en
initiering av en längre införandeprocess. Tidigare försöksresultat på området pekade på acceptans,
förståelse och inte minst en viss betalningsvilja för systemen. Följande ramverk för utvärderingen
beskriver målsättningen och vad som förväntades uppnås med försöket.

Huvudmotiv för storskaligt försök med Intelligent stöd för anpassning av hastighet:

• Problem med att körhastigheterna i tätort är för höga vilket leder till olyckor och framförallt
svårare konsekvenser av olyckor

• Medverka till införande av och långsiktig utveckling av dynamisk hastighetsanpassning som
passar väl in i en överordnad strategi för att uppnå nollvisionen

• System som stödjer hastighetsanpassning i tätort är högt rankat i undersökningar samt
påvisar mycket god acceptans och viss betalningsvilja i försöken i Eslöv och Umeå

• Försökspersoner uppger att de ändrar sitt beteende (lugnare, bättre samspel, säkrare) med
stöd i bilen, vilket verifierats av mätningar i form av konfliktstudier i Eslöv

Syften i form av kunskapshöjande moment vid genomförande av försök.

• Ge kunskap om hinder och möjligheter vid ett generellt införande

• Fungera som en katalysator för skapandet av en marknad för hastighetsanpassningssystem

• Bygga upp kunskap om olika trafikantkategoriers syn på ISA-konceptet och vad som krävs (in-
citament m.m.) för att öka användningen och därmed förstärka säkerhetseffekterna

• Utveckla synen på hastighetsanpassningssystem som en del av en integrerad väginformatikmiljö

• I detalj utreda ansvarsförhållande mellan beställare och tjänsteleverantör och/eller produktleve-
rantör (egentligen vägoperatör och fordonsindustri) inför ett större införande efter 2001.

• Utveckla medvetenhet kring trafiksäkerhet och kunnande kring trafiksäkerhetseffekter av has-
tighetsanpassningssystem

• Bygga upp svensk kompetens och utveckla ny teknik av potentiell industriell betydelse

• Utveckla kunnande kring miljöeffekter från tillämpad hastighetsanpassning (buller, avgaser etc.)

• Utröna hur framkomligheten påverkas

• Studera transportkostnader
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3. Genomförande

3.1 ISA-försöket
Umeå, Borlänge, Lund och Lidköping utgör försöksorter i det storskaliga försöket med Intelligent
Stöd för Anpassning av hastighet (ISA). Projektet har finansierats och samordnats nationellt av
Vägverket och den praktiska försökstiden har sträckt sig över ca ett och ett halvt år från augusti
2000 till december 2001. Totalt har Vägverket satsat drygt 75 miljoner kronor på projektet.

På de olika försöksorterna har olika system och olika tekniska lösningar testats. I Umeå testade
man ett varnande system där föraren får en varningssignal (ljud och ljus) om den gällande hastig-
hetsbegränsningen överskrids. Systemet i Umeå benämns i fortsättningen för varnande ISA.

I Borlänge testades ett system som med ljud och ljus varnar för hastighetsöverträdelser och som
dessutom på en display informerar föraren om gällande hastighetsbegränsning på den aktuella vä-
gen. Detta system kallas i fortsättningen för informerande ISA.

I Lund testade man ett system som stödjer förarens hastighetsanpassning genom en så kallad "aktiv
gaspedal", vilket innebär att när föraren uppnått gällande hastighetsbegränsning ges ett mottryck i
gaspedalen. Även i Lund visas gällande hastighetsbegränsning på en display. Detta system kallas
för aktiv gaspedal eller förkortat aktiv gas. I Lidköping testas både informerande och aktiv gas.

Totalt har ca 5000 försöksfordon ingått i ISA-försöket. De flesta, ca 4000, har varit baserade i
Umeå. Övriga är fördelade mellan Borlänge, Lund och Lidköping. Olika funktioner har testats i
olika städer:

• Borlänge: 400 fordon med informerande system.

• Lund: 290 fordon med aktiv gaspedal.

• Lidköping: 150 fordon med informerande system, 130 med aktiv gaspedal.

• Umeå: 4000 fordon med varnande system.

Det skall tilläggas att i Borlänge (och Lund) har varje fordon som deltar i försöket loggats9 under
hela försöksperioden. Loggningen var nödvändig för att kunna analysera hur fordonen körts under
försöket och ingick som en viktig del i utvärderingen. Detta var känt för förarna i Borlänge. För
den samhällsbetalda yrkesmässiga trafiken där har dessutom framhållits att loggade data kan kom-
ma att användas för uppföljning av villkor i upphandlingen. Ett villkor är att fordonen skall hålla
aktuella hastighetsgränser. På så sätt har systemet i viss mening varit registrerande för yrkestrafiken
i Borlänge. I förlängningen kommer erfarenheterna av detta användas för att utveckla former för
kvalitetssäkring av transporter med hänsyn till säkerhet.

Det är viktigt att understryka att själva försöken i sig inte är liktydigt med att starta en omfattande
införandeprocess. Försöket ska ses som en viktig kärna i ett program för ISA som innefattar flera
parallella aktiviteter. ISA-projektet har därför medverkat till en diskussion om utformning av ett
framtida system för anpassning av hastighet parallellt med försöken. Detta omfattar bl.a. behov av
incitament, legala aspekter, ansvarsfrågor, standardisering och möjligheten till internationalisering.

9 Automatisk registrering av hastighet och position.
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Det har också varit viktigt att samarbeta internationellt för att kunna införa standardiserade lös-
ningar.

3.2 Systemöversikt
Den funktion som eftersträvas vid ”Intelligent Stöd för anpassning av hastighet” är att ge föraren
stöd att anpassa hastigheten. I det genomförda försöket har stödet avsett att hjälpa föraren att inte
överskrida lagstiftad hastighetsgräns, men i framtiden kan ISA komma att bli mer intelligent och då
ta hänsyn till t ex väder, trafikförhållanden och andra omständigheter.

ISA-system har följande grundfunktioner:

• Beräkna lämplig högsta hastighet (för den tidpunkt och plats fordonet befinner sig på).

• Mäta fordonets hastighet.

• Stödja föraren i anpassning av hastighet.

Dessa funktioner har genomförts på olika sätt i försöksorterna, och med olika typer av system till-
verkade av flera olika företag:

Tabell 3:1 Översikt över system och funktioner som testats i de olika försöksorterna

ISA-stad
(tillverkare)

Positionering Kommunikation med for-
don

Stöd till förare

Umeå
(Hogia)

Transponder,
kompass, hastig-
hetsgivare

Sändare på belysnings-
stolpar. Sändarna ej on-line
anslutna till centralsystem.

Visar ej hastighetsbegränsning
Diod+ljud vid överträdelse.

Borlänge
(Itinerary)

GPS, kompass,
hastighetsgivare,
map matching

GSM Display visar hastighetsbegränsning.
Diod+ljud vid överträdelse.

Borlänge
(Invexor)

GPS,
map matching

GSM Display visar hastighetsbegränsning.
Diod+ljud vid överträdelse, eller
vibration i gaspedal

Lund
(IMITA/Itinerary)

GPS, kompass,
hastighetsgivare,
map matching

Nej. Display visar hastighetsbegränsning.
Motstånd i gaspedal vid överträdel-
se.

Lidköping varnande
(Itinerary)

GPS, kompass,
hastighetsgivare,
map matching

Nej. Display visar hastighetsbegränsning.
Diod+ljud vid överträdelse.

Lidköping stödjande
(IMITA/Itinerary)

GPS, kompass,
hastighetsgivare,
map matching

Nej. Display visar hastighetsbegränsning.
Motstånd i gaspedal vid överträdel-
se.

Utformning av förargränssnitten för de tre varnande systemvarianterna visas i figuren nedan.
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Varnande system “Fartkollare”,
Umeå

Varnande system “Itinerary”,
Borlänge

Varnande system “Invexor”,
Borlänge

Figur 3:1 Systemutformning för varnande system

I bilden nedan visas översiktligt olika systemkomponenter för aktiv gas. Mer om tekniken framgår
av kapitel 5.
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Display på in-
strumentpanelen

GPS-antenn, under vindrutan,
ovanpå instrumentpanelen.

Mekanik, mon-
terad mellan
gaspedal och
motor. Härmar
pedalens rörel-
ser men spjär-
nar emot vid
fartöverträdelse.

Navigator

CPU. Kon-
trollerar
mekaniken
och kom-
municerar
med navi-
gator och
display.

Systemöversikt, Aktiv gas (Lund/Lidköping)

Figur 3:2 Systemutformning för aktiv gas

3.3 ISA - projektorganisation
Vägverket har sedan slutet av -80; talet genomfört ett stort antal utvecklings- och demonstrations-
försök inom området väginformatik. Projekten har genomförts i nära samarbete med industri, uni-
versitet/forskare och kommuner. Erfarenheterna från de försöken är att så länge ansvaret ligger på
huvudmannen, i det här fallet Vägverket, så fungerar genomförandet och organisationen väl. Det
har inte fungerat lika bra när ett lyckat försök i ett senare skede skall implementeras under ansvar
av berörda parters ordinarie linjeorganisation. Det är uppenbart att parternas organisation som an-
svarar för utveckling inte lyckas överföra all den kunskap som genererats, via bl.a fältförsök, till
linjeorganisationen. Erfarenheter visar också tydligt på att personer som varit med under utveck-
lingsfasen, sällan eller aldrig, är med när den nya verksamheten skall etableras. Traditionellt ritas
alltid en organisation med ansvarig beställare högst upp, för att via ett antal steg nedåt, slutligen
landa hos dem som skall genomföra arbetet. Varje steg som passeras nedåt innebär också att ansva-
ret successivt tunnas ut. De som skall utföra arbetet, och som befinner sig långt ner i hierarkin, upp-
fattar att deras ansvar är litet. ”-Man kan alltid lita på att någon annan talar om för en vad man skall
göra”. Med erfarenheten i bagaget att nyckelpersoner kan försvinna till implementeringsfasen be-
slutades att ISA-projektet skulle vända på projektets hierarkiska organisation.
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För att markera att ansvaret för ISA-projektets försök ute i de enskilda kommunerna vilade på
kommunerna, skapades därför en organisation med dessa högst upp i hierarkin. Tanken var att ska-
pa en ”stödjande” organisation där beställaren (Regeringen) och den samordnande organisationen
(Vägverket) skulle fungera som ett stöd för kommunerna när arbetet skulle genomföras.

Som tidigare nämnts har Vägverket under många år byggt upp kompetens inom området väginfor-
matik. Den kunskapen erbjöds kommunerna via två, inom ramen för ISA-projektet, separata del-
projekt, Koordination utvärdering och Koordination teknik/information. De två delprojekten be-
mannades med experter som under många år deltagit i Vägverkets utvecklings- och demonstra-
tionsförsök. Experternas uppgift var att utbilda och vägleda de fyra kommunernas projektdeltagare
under ISA-projektets genomförande.

De två delprojektens ansvar var också att;

 tillse att den nationella utvärderingen genomfördes så att det var möjligt att jämföra försöken i
de fyra kommunerna.

 tillse att tekniska specifikationer samordnades för att underlätta upphandling av för försöken
nödvändiga ISA-system

 utarbeta en gemensam kommunikationsstrategi och ett gemensamt informationsmaterial.

Arbetet inom projektet koordinerades genom en samordningsgrupp med följande sammansättning:

Figur 3:3 Organisation för det nationella ISA-projektet



11

ISA-Umeå
Projektansvarig: Bo Svanholm, Umeå Kommun
Projektledare: Mattias Wärnhjelm, Umeå Kommun (t.o.m. 2000) resp. Jonas Sundberg, Sweco

(fr.o.m. 2000)
(Lokal försöksorganisation Umeå)

ISA-Borlänge
Projektansvarig och projektledare: Håkan Bergeå, Borlänge kommun
(Lokal försöksorganisation Borlänge)

ISA-Lidköping
Projektansvarig: Dan-Eric Sjögren, Lidköpings kommun
Projektledare: Tom Dahlstedt, Lidköpings kommun
(Lokal försöksorganisation Lidköping)

ISA-Lund
Projektansvarig: Göran Eriksson, Lunds kommun
Projektledare: Göran Haglund t.o.m. 2001 och Päivi Elmkvist fr.o.m. 2001, Lunds kommun
(Lokal försöksorganisation Lund)

ISA Nationellt - Vägverket
Philip Gustafsson, Vägverket (koordinering stödfunktioner) t.o.m. 1999
Anneli Johansson, Vägverket (informationsansvarig) t.o.m. 2000
Malin Theorin, Vägverket (informationsansvarig) fr.o.m. 2000
Stefan Myhrberg, SWECO Position (teknikansvarig)
Gunnar Lind, Transek (koordinering utvärdering, redigering av slutrapport)
Anders Lindkvist, Movea (ansvarig användarsynpunkter)
Karin André, Volvo (ansvarig produkt/systemsynpunkter)
Arne Carlsson, VTI (ansvarig trafikeffekter)
Torbjörn Biding, Vägverket (projektledare)

ISA Expertgrupp
Projektet har också haft stöd av en expertgrupp, som lämnat synpunkter på genomförande, utvärde-
ring och införandeproblematiken under försöksperioden. Gruppen har bestått av:
Lars Darin / Björn Stafbom, Näringsdepartementet
Christer Hydén, LTH
Lars Lind, Volvo
Hans-Erik Pettersson, VTI
Christopher Patten, Vägverket VIV
Roger Johansson/ Peter Larsson /Anders Lie, Vägverket TS
Bengt Skagersjö, Svenska Kommunförbundet
Gunnar Lind, Transek
Kalle Bång, KTH
Elsa Rosenblad, CTH
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3.4 De lokala ISA-projekten

Rätt Fart - Borlänge

I Borlänge delades det lokala projektet upp i följande delar: Informationsverksamhet, Fysiska åt-
gärder, Geografisk databas, Utrustning och teknik, Mätning och utvärdering samt Trafikundersök-
ningar. Kommunen anlitade TransportCentrum inom stiftelsen Teknikdalen att i samverkan med
TFK (Institutet för transportforskning) leda projektet.

I försöket deltog frivilliga privata testförare, men även förare av yrkesfordon. Dialogen med yrkes-
förarna sköttes av företagen som i sin tur fick information från projektledningen.

Framgångfaktorerna i projektet anses bland annat vara följande:

• Projektgruppen hade omfattande mediakontakter vilket gav en positiv bild i media som bi-
drog till att projektet togs emot positivt

• Projektet har jobbat med information på ett konsekvent och professionellt sätt och på så sätt
kunnat ha en god dialog med alla inblandade.

• Organisationen har haft en tydlig ansvarsfördelning och kontinuerliga möten med detaljera-
de protokoll.

• Beredskapen för problem har varit god vilket gjort att de problem som uppstått kunnat lösas
på ett bra sätt.

Erfarenheter från projektet är även följande:

• Dialogen med yrkesförare bör hanteras på samma sätt som de privata förarna, dvs direkt
kontakt så att mer omfattande bakgrund och motiv fås till projektet.

• Vad beträffar utvärdering behöver grundläggande förutsättningar definieras tidigare utan att
avkall behöver göras på justeringar under projektets löptid.

• Informationsarbetet är av stor vikt i projekt av ISAs storlek och karaktär.

• Komplex teknik kräver respekt och bör hanteras därefter.

I Borlänge arbetar man vidare med projektet VITSA (vidareutveckling av ITS användning) där
hälften av ISA-testförarna deltar. Inom VITSA-paraplyt och med tillgången till fordonsflotta och
analysdatabas hoppas man få in fler projekt inom området IT i trafiken.

ISA i Lidköping

I Lidköping har kommunens Tekniska nämnd ansvarat för projektet och Gatukontoret har genom-
fört arbetet. En referensgrupp, bestående av den samverkansgrupp som fanns inom projektet ”Lid-
köping — En spjutspets till Nollvisionen” har utnyttjats. Kommunen anlitade följande konsulter
som stöd i projektgruppen; Vägverket Konsult inom information, SKOP för utvärderingen och
Sweco för tekniken.
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Arbetet inom projektet har präglats av ett nära samarbete med korta beslutsvägar och klara an-
svarsgränser. Projektgruppen bemannades med kompetenta medarbetare och en stark projektledare.
Personkemin i projektgruppen och relationen mellan kommun, Vägverk, leverantörer och övriga
inom projektet har varit bra.

Testförarna har utgjorts av privatbilister samt yrkes- och tjänstebilsförare.

Framgångfaktorerna i projektet anses bland annat vara följande:

• Organisationen har varit enkel och liten och beslutsvägarna har varit korta.

• En nära, personlig kontakt med testförarna har skapat goda relationer vilket gjort att drifts-
störningar kunnat hanteras på ett väldigt bra sätt.

• Tydlig information har också bidragit till att de svårigheter som uppkommit i projektet mötts
med förståelse.

Erfarenheter från projektet är följande:

• Kommunikation är viktigt och sättet att hantera information mot medborgarna är något man
från kommunens sida tar med sig till andra sammanhang.

• Upphandlingen av teknisk utrustning kunde vunnit på en central samordning.

• Projekt med flera lokala delprojekt kan vinna på en mer utvecklad befogenhet att styra ut-
värderingen centralt. På så sätt kan formulär och frågor samordnas och därigenom ge ett
bredare underlag för slutsatser.

På kommunens initiativ fortsätter Lidköpings kommun samarbeta med Vägverket kring ISA. Tra-
fiksäkerhet i allmänhet är intressant för kommunen.

Lunda - ISA

Lunds kommun, Tekniska förvaltningen, var huvudman för det lokala projektet. Organisationen
bestod av en kommunansvarig med ekonomiansvar, en projektledare samt en projektsamordnare.
Projektet innehöll en stor mängd forskningsinsatser och till dessa anlitades Lunds tekniska högsko-
la. Arbetet har präglats av samarbete där leverantören, kommunen och LTH har samarbetat intimt.
Trivector Systems AB har fungerat som teknisk konsult.

Försöket genomfördes av såväl privata förare som företagsbilar.

Framgångfaktorerna i projektet anses bland annat vara följande:

• Såväl projektorganisation som sammansättningen av testförare har bestått av folk med stort
teknikintresse och nyfikenhet.

• Kommunen har under en lång period samarbetat med Regionsjukhuset och LTH och på så
sätt byggt upp god kunskap kring olyckor och dess effekter från ett väghållarperspektiv.

• Kommunen har och djup insikt om att förändringar i den fysiska vägmiljön inte alltid är det
bästa ur kostnads- eller framkomlighetsperspektiv.

• Det lokala projektet har haft en ytterst kompetent utvärderingssida.
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Erfarenheter från projektet är följande:

• Med facit i hand skulle kommunen vunnit på att ha varit starkare på ”ny teknik” i början av
projektet. Det var svårt att kommunicera systemkrav mm.

• Ingen informatör engagerades, utan mediekontakterna och samordningen mot det nationella
projektets informationsgrupp sköttes av projektledaren/projektsamordnaren. Vid vissa tillfäl-
len har detta varit en brist och inför framtida försök bör man överväga en annan organisa-
tion.

• Tidplanerna måste vara realistiska, framförallt i startskedet av projektet. Det behövs även
beredskap för resursbyten när tidplanen sträcker sig över flera år.

• Det har varit positivt att de olika kommunerna kunnat utvärdera olika teknik, men det totala
projektet jade kunnat vinna på en större samordning av utvärderingen.

• Organisationen kring teknik skulle kunna vinna på att bygga kraftigare och stöttas med från
centrala hållet.

• Kommunen tycker också att det varit värdefullt att utvärdera sträckor med högre hastigheter.

Inom Lunds kommun pågår ett samarbete med Vägverket Region Skåne och kommuner i sydvästra
Skåne inom väginformatik där man tillsammans tittar på styrning och utveckling/optimering av
trafikstyrningssystem. Kommunen jobbar vidare med en framtida introduktion av ISA i kommunala
transporter och har även sökt projektmedel för att gå vidare med aktivt stödjande system. Lunds
hoppas att försöksorterna tar ansvar för att driva och hålla ISA-frågan vid liv.

Smart fart - Umeå

Projektägare för det lokala projektet var Umeå kommun genom tekniska kontoret. Kommunen sva-
rade med egen personal för viktiga funktioner inom projektledning, installation av vägsides-
utrustning, trafikmätningar samt övervakning av systemdriften. Transportforskningsenheten vid
Umeå universitet, TRUM, ledde rekrytering och brukarundersökningen. Hogia Persontrafiksystem
levererade systemet och SWECO VBB svarade för projektplanering och bistod med projekt-
ledningsstöd under försökets samtliga faser. Det lokala projektet har bestått av engagerade medar-
betare med väl definierade ansvarsområden.

I försöket deltog frivilliga privata testförare, men även förare av kommunägda fordon och yrkes-
fordon.

Framgångfaktorerna i projektet anses bland annat vara följande:

• Marknadsföringsinsatser och information har varit en viktig del i arbetet och bidragit till att
projektet kunnat göra 10.000-15.000 personer berörda av eller delaktiga i projektet.

• Intresset för projekt inom trafiksäkerhet är stort för såväl kommunen som dess invånare.

• En bra och tydlig projektbeskrivning.

Erfarenheter från projektet är följande:

• Det finns ett stort statistiskt underlag från fältförsöket som kan användas i framtida projekt.
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• Erfarenheterna i kombination med det stora trafiksäkerhetsintresset från kommunen kan an-
vändas i framtida kampanjer.

• När flera delprojekt samarbetar underlättas av att tidplanerna synkroniseras och samplaneras.

Kommunen kommer jobba vidare med IT i trafiken. Aktuellt just nu är kamera- och hastighets-
övervakning.

Gemensamma erfarenheter

Information och dialog med berörda parter nämns av samtliga de fyra lokala projekten som en stor
framgångsfaktor i projektet.

Samtliga kommuner tycker att det varit positivt att samarbeta med de övriga kommunerna. Genom
utbyte har man lärt av varandra och kunnat dra nytta dels av misstag, men även av framgångs-
koncept. Samarbetet mellan några av kommunerna i arbetet med kravspecifikationer, upphandling
och databasutveckling nämns som konkreta exempel.

4. Utvärdering

4.1 Viktiga utgångspunkter
Utvärderingens syfte är främst att med tillräcklig säkerhet konstatera om trafiksituationen genom
hastighetsanpassningen förändrats så att den testade lösningen kan anses ge väsentliga trafiksäker-
hetseffekter och vara rimligt kostnadseffektiv. Detta kräver att effekterna på trafiksäkerhet, miljö-
påverkan, framkomlighet och transportkostnader analyseras.

Byggt på resultat från tidigare studier och vad som sagts i samband med regeringsuppdrag kan det
väsentliga för ISA-projektet sägas vara:

• att uppnå storskalighet
• att sprida kunskap om ISA - medverka till saklig diskussion
• att bekräfta positiva effekter

- stora hastighetsreduktioner och minskad hastighetsvariation vid fria körförhållanden
- smidigare inbromsningsförlopp vid cirkulationsplatser, korsningar och kurvor
- större tidluckor mellan fordon i hastighetsintervallet 30-50 km/tim
- ökad acceptans efter att ha prövat ISA-systemet

• att identifiera uteblivna eller negativa effekter
- inga förändringar av svänghastigheter eller när det gäller att ge företräde för fotgängare
- ingen självupplevd säkerhetsförbättring med ISA-system
- lägre ankomsthastighet kan bara spåras 30 meter eller längre från korsningar
- förarna kan bli något mer passiva med ISA-system

Storskaligheten har uppnåtts i Umeå, där över 4000 fordon ingått i försöken. Kunskapsspridningen
har uppnåtts genom försök i fyra orter med möjlighet för allmänhet, journalister och andra intresse-
rade att pröva fordonen. Positiva och eventuella negativa effekter har undersökts genom enkäter
och trafikstudier.

Pilotförsöken är inriktade på tätort, där acceptansen av hastighetsbegränsningar och lägre hastighe-
ter i risksituationer är som störst. De typsituationer som är särskilt problematiska vid körning i tät-
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ort, är korsningsmanövrar samt anpassning av hastighet vid förekomst av fotgängare och cyklister.
De testade ISA-systemen som anpassar hastigheten till gällande hastighetsgräns kan i första hand
förväntas få en dämpande effekt på sträckor, men det finns en förhoppning att den lägre hastigheten
även ska sprida sig till korsningarna med större väjningsmån som följd.

4.2 Huvudsakliga resultat
Nedan anges kort de huvudsakliga resultaten av försöket. Senare i kapitlet ges mer detaljer och för-
klaringar till resultaten. I stort sett kan man säga att de förväntade positiva effekterna bekräftats och
t.o.m. förstärkts, medan resultatet är blandat när det gäller uteblivna eller negativa effekter. Förarna
upplever t.ex. att de blivit bättre bilförare med ISA samtidigt som det finns tendenser till att man
blir både något mer aktiv och mer passiv med ISA i bilen.

Bättre trafiksäkerhet utan att restiden förlängs

Sammantaget visar utvärderingen att det är rimligt att tro att trafiksäkerheten har förbättrats väsent-
ligt med ISA. Om alla hade ISA skulle förbättringen kunna bli 20% färre skadade personer i tätort.

Medelhastigheten på sträcka har minskat klart med ISA. ISA-bilarna kör mer enhetligt och med
mindre hastighetsspridning, vilket troligen ökar säkerheten än mer. Uppmärksamheten på fotgäng-
arna har ökat.

Ankomsthastigheten till korsningar (i början av inbromsningsförloppet) har också minskat med
ISA, mer än halva effekten mot mitt på sträckan. Även lägsta hastighet mitt inne i korsningen har
minskat för trevägskorsningar (ej fyrvägskorsningar och cirkulationsplatser).

Restiden blir oförändrad i tätort trots lägre körhastigheter i enskilda punkter. Förklaringen är att det
blir färre stopp och bromsningssituationer med ISA. På så sätt minskar fördröjningen i kösitua-
tioner och vid korsningar, så att den genomsnittliga restiden inte påverkas. Trafikanterna upplever
restiderna som oförändrade eller marginellt längre. Mätningar för aktiv gas visar att restiden t.o.m.
är marginellt kortare.

Acceptansen för ISA är hög

En klar majoritet av förarna tycker att man ska hålla hastighetsgränserna på 30- och 50-gator.

Acceptansen för ISA i tätort är mycket hög. Till och med högre än vad som gällde för säkerhetsbäl-
te innan lagkrav infördes. Omkring 35% använde säkerhetsbälte innan det blev lagkrav. När lagen
infördes ökade användningen till ca 80%.

Man upplever att man blivit en bättre bilförare med ISA. Ungefär två av tre vill behålla systemet
om det är gratis medan omkring en av tre t.o.m. kan tänka sig att betala några hundralappar. En av
tio i Lund använder systemet helt frivilligt utanför testområdet. (Hastighetsgränsen väljs då manu-
ellt.)

Testförarna tillräckligt representativa

Rekryteringsgruppen representerar ganska bra genomsnittet bland bilförarna. De som valt att ställa
upp är något mer positiva till försöken än de som valt att inte vara med, vilket är helt naturligt. Sär-
skilt på 30- och 50-gator och i känsliga/trafikfarliga miljöer vill man ha stöd av ISA. I Umeå repre-
senterar fordonsflottan - 4000 fordon - så mycket som 10% av trafikarbetet, vilket gör att resultaten
bör vara tillräckligt representativa för att dra hållbara slutsatser. Det är främst tekniska skäl som
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gjort att man ej kunnat vara med i försöket. Kvinnor är dock underrepresenterade bland testförarna
p.g.a. att de kör något äldre bilar än män.

Testförarna tycker att det är lättare att hålla hastighetsgränserna med ISA. Det är bra att kunna se
hastighetsgränsen på en display. 70-80% tycker att grundidén med ISA är bra, även om tekniken
(GPS-täckning, framdrivning hos aktiv gaspedal) inte varit helt tillförlitlig i försöken.

Problem och krångel har stört försöken, men förarna har i bedömningen ändå i viss mån kunnat
skilja på utrustningen i försöken och funktionen som sådan. Utan problem skulle troligen omdö-
mena blivit ännu bättre, särskilt för aktiv gas. Aktiv gas har krånglat mest (ibland, ofta eller mkt
ofta 37% i Lund, 46% Lidköping) därefter informerande (41% i Borlänge, 14% i Lidköping) och
minst varnande (5% i Umeå).

ISA-bilar ger spridningseffekter på övrig trafik

Resultaten i Umeå visar att även övrig trafik påverkas av ISA. Det innebär att stora effekter kan nås
även vid en mindre andel ISA-bilar i trafik.

ISA kan vara den bästa idén hittills jämte polisövervakning för att lösa trafiksäkerhetsproblemen på
50-gator i tätort. Det är där de flesta personskador inträffar och acceptansen för alternativa fysiska
åtgärder t.ex. gupp är lågt.

Små skillnader mellan systemen

Påverkan på hastigheten skiljer sig mycket lite mellan systemen. För samtliga system sänks körhas-
tigheten på sträcka med upp till 3-4 km/tim. Skillnaden mellan systemen för hela gatunätet vid 30-
50 km/tim, som är huvudsakligt fokus i försöket, uppgår dock bara till 0,3-0,4 km/tim. Skälet är
bl.a. att ljudsignalen i det varnande systemet upplevs så irriterande att man försöker undvika den.
Detta leder till i stort sett samma hastighetssänkning som för den aktiva gaspedalen. Val av system
bör därför grundas även på andra kriterier som t.ex. kostnad, driftsäkerhet och användarsynpunk-
ter.

Varnande och informerande system föredras i förväg av de flesta bland såväl allmänheten som i
rekryteringen. Endast ca hälften så många anser att aktiv gas verkar bra. Efter försöken är det kän-
netecknande att testförarna tycker att det system som man själv testat är mest effektivt för att öka
trafiksäkerheten. Rangordningen rakt av för alla testförarna är: varnande, informerande, aktiv gas,
men som sagt, skillnaderna är små! Den parallella körsimulatorstudien visar att förarna har bestäm-
da uppfattningar om vilket system som är att föredra. Det kan därför vara önskvärt att utveckla ett
system där användaren själv kan välja mellan ett aktivt och passivt system.

Man måste gasa något mer med varnande/informerande, något mindre med aktiv gas. Man känner
sig vara något mer ”i vägen” med varnande, ytterligare något mer med informerande och mest med
aktiv gas. Man tittar något mer på hastighetsmätaren med varnande, men något mindre med aktiv
gas. För samtliga minskade blickarna på hastighetsmätaren över tiden.

Uppmärksamheten på hastighetsskyltar har ökat något för varnaren, som ju saknar display. Den är
oförändrad för informerande och den har minskat något för aktiv gas.

Bensinförbrukningen tror man själv har minskat något för informerande, men endast marginellt för
varnande och aktiv gas. Enligt testförarnas egna bedömningar har hastigheten minskat i försöks-
området: för samtliga sträckor (30, 50, 70 km/tim). Minskningen upplever man är störst för aktiv
gas ca 2 km/tim. Minst effekt för varnande (10-20 % mindre), men detta är ändå i samma storleks-
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ordning. Mätningar stödjer att körhastigheten minskat med 1-2 km/tim, medan reshastigheten inkl.
stopp är oförändrad.

Systemen måste förbättras för att bli mer attraktiva

ISA upplevs effektiv för ändamålet, men utrustningen är inte så tilltalande när det gäller design
m.m. Man vill kunna ställa in ljudsignalen själv. Knappt 20% har ofta eller ganska ofta velat stänga
av ljudet.

Körglädjen är oförändrad för varnande och informerande system, men har minskat något med aktiv
gas.

Förarna har märkt att varningen kommer några km/tim över hastighetsgränsen på den egna hastig-
hetsmätaren. Större krav bör ställas på att mätarna i bilen visar korrekt hastighet vid användning av
ISA (eller att ISA ersätter hastighetsmätaren).

Subventioner eller andra incitament (lägre försäkringspremier etc) kan behövas för att stimulera
frivillig anskaffning.

Frågetecken kring införande av ISA!

När man är ensam om att ha ISA känner man sig vara mer i vägen. Enligt förarna är det därför vik-
tigt att ISA på sikt införs för alla!

Många tycker att ISA ska introduceras som ett lagkrav och för speciella grupper (nya körkorts-
innehavare, notoriska fortkörare och rattfyllerister).

Stat och kommun kan gå före genom att utrusta den egna fordonsparken och genom att ställa krav
på ISA för offentligt köpta transporter.

Yrkes- och tjänstebilsförare är allmänt negativa till försöken och införande av ISA. Sabotage av
utrustning har förekommit under försöket. Yrkesförarnas negativa inställning måste påverkas ge-
nom dialog med både förare och arbetsgivare och genom att se över den stressiga arbetssituationen.

4.3 Metodik

Förutsättningar

Utvärderingen av det storskaliga ISA-försöket har utgått från erfarenheterna från tidigare mindre
försök i Eslöv och Umeå. Ett tjugotal hypoteser kring påverkan av ISA formulerades med ledning
av dessa, vilka har prioriterats i den nationella utvärderingen. I de mindre försöken fick man goda
erfarenheter kring effekterna av ISA, varför mycket av utvärderingen har koncentrerats kring an-
vändarnas acceptans av systemet och hur användargränssnittet uppfattas. Samtidigt vet vi att accep-
tansen tenderar att bli högre för system som inte påverkar föraren så mycket och därför får begrän-
sade trafiksäkerhetseffekter. Det gäller därför att hitta en lämplig avvägning mellan hög acceptans
och stora effekter med utgångspunkten att systemet ska vara frivilligt och stödjande. Utvärderingen
har därför också utformats för att undersöka hur stora trafikeffekter olika system ger både i genom-
snitt och lokalt vid kritiska punkter i trafiksystemet.

Organisationen av ISA-försöket har inneburit att försöksorterna getts stor frihet att utforma försö-
ken och utvärderingen själva. Skälet till detta har varit att Vägverket i första hand lagt vikt vid må-
let att få stor användaracceptans. Det storskaliga försöket är ett viktigt led i en strategi för att åstad-
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komma ett större införande av hastighetsanpassningssystem. Införandet är tänkt att börja i det loka-
la, med varje försökskommuns specifika förutsättningar, för att sedan sprida sig till andra regioner
och nationer. Dialogen med medborgarna har därför varit en viktig utgångspunkt. Information om
hastighetsanpassning har därför gått ut till alla medborgare under försöken, inte bara testförarna.
Detta har naturligtvis påverkat resultaten och ska ses som en del i den process som utvärderas.

Samordningen av de fyra försöksorternas utvärdering har syftat till att få tillräckliga resultat för en
bedömning av de hypoteser som prioriterats i den nationella utvärderingen. Tidigt insågs att det av
budgetskäl inte var möjligt att genomföra alla typer av undersökningar på alla orter. Samordningen
har därför försökt säkerställa att utvärderingen på de fyra försöksorterna tillsammans innebär alla
prioriterade hypoteser undersöks. Dessutom har vi försökt åstadkomma att så många jämförelser
mellan systemen som möjligt kan göras. Utöver den nationella utvärderingen görs i de olika för-
söksorterna lokalt en del ytterligare studier grundat på det lokala intresset. Resultatet av dessa stu-
dier framgår av försöksorternas egna slutrapporter.

Förväntningar på allmänt införande av hastighetsanpassning

Enligt en sammanställning år 199810 hade stora positiva effekter konstaterats i tidigare försök med
hastighetsanpassning i fordon. Stora hastighetsreduktioner och minskad hastighetsspridning hade
mätts vid fria körförhållanden. Körförloppet och hastighetsanpassningen vid cirkulationsplatser,
korsningar och kurvor hade blivit smidigare. Dessutom hade acceptansen ökat hos testförarna efter
att ha provat hastighetsbegränsaren. En lång rad enkäter ingår därför i ISA-försökets utvärdering
för att undersöka acceptansen före, under och efter försöket.

Vid utvärderingen av de storskaliga försöken har det varit väsentligt att bekräfta de positiva effek-
ter som nåtts i tidigare småskaliga försök, att identifiera eventuella negativa säkerhetseffekter samt
att konstatera förväntade ’smittoeffekter’ från försöksfordonen till omgivande fordon och från
sträckor till korsningar. I Umeå med 4000 fordon, som representerar 5-15% av trafikarbetet på oli-
ka gatutyper, har det varit möjligt att studera ”smittoeffekterna”.

Olycksutvecklingen i tätort har studerats genom att jämföra olycksutfallet åren 1996-98 med nästa
treårsperiod 1999-2001. Uttag har gjorts av polisrapporterade olyckor i VVs olycksdatabank VITS.
Då har alla olyckor med motorfordon som inträffat i tätort medtagits, på både statliga och kommu-
nala gator. Med tätort menas ett samhälle på minst 200 innevånare och högst 200 m avstånd mellan
fastigheter. Detta innebär att materialet även innefattar alla olyckor i mindre tätorter på lands-
bygden. Dessa mindre tätorter har i allmänhet en eller flera statliga vägar som genomfart som är
hastighetsbegränsade till 50 eller 70 km/tim.

Åren 1996-98 inträffade 22 580 polisrapporterade personskadeolyckor med motorfordon i tätort.
Antalet svårt skadade och dödade (DSS) i dessa olyckor var 4 803 (24 770 lindrigt skadade). Tabell
4:1 nedan visar den procentuella fördelningen på hastighetsgräns av antalet personskadeolyckor
och antalet DSS. Tabellen redovisar också fördelningen på korsning och sträcka.

Tabell 4:1 Procentuell fördelning på hastighetsgräns av antal personskadeolyckor och antal
DSS år 1996-98 (olyckor med motorfordon).

Personskadeolyckor Antal döda och svårt skadade

10 Várhelyi, A. och Mäkinen, T (1998). Evaluation of in-car speed limiters. MASTER.
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Hastighets-
gräns

(km/tim)

Personskadeolyckor Antal döda och svårt skadade

Hastighets-
gräns

(km/tim)

Korsning Sträcka Totalt Korsning Sträcka Totalt30 0,9 % 0,5 % 1,4 % 0,9 % 0,5 % 1,4 %
50 58% 22% 80% 53% 23% 77%
70 8,7 % 5,4 % 14% 9,4 % 7,9 % 17%
90 0,5 % 0,5 % 1,0 % 0,9 % 1,2 % 2,0 %

Uppg. saknas 2,0 % 1,5 % 3,5 % 1,5 % 1,2 % 2,7 %

Summa 70% 30% 100 % 66% 34% 100%

Som framgår av tabellen inträffar 80 % av personskadeolyckorna på 50-gator och nästan 60 % i
korsning på 50-gator. På 70-gator inträffar ca 15 % av personskadeolyckorna. Andelen på 30-gator
är lågt, enbart ca 1,5 %. Totalt inträffar 70 % av olyckorna i korsning och 30 % på sträcka.

Den allvarliga skadeföljden i form av antal dödade eller svårt skadade fördelar sig ungefär som an-
talet olyckor, men 70-gatorna har något högre andel och 50-gatorna något lägre jämfört med antal
olyckor. Totalt svarar korsningar för drygt 65 % av antalet svårt skadade och dödade och sträckor
för ca 35 %. Det dominerande trafiksäkerhetsproblemet i tätort är alltså korsningsmanövrar samt
till viss del 50-gator.

Motsvarande analys uppdelat olyckstyp visar att cykel/mopedolyckor och korsande kurser domine-
rar i korsningar. Dessa svarar för 40 % av personskadeolyckorna. Därnäst kommer avsväng och
fotgängare i korsning med tillsammans 17 %. På sträcka är de dominerande olyckstyperna singel
och upphinnande följt av fotgängare. Dessa tre olyckstyper svarar för ca 20 % av totalantalet. Note-
ra att andelen fotgängarolyckor är nästan lika stort på sträcka som i korsning.

Tabell 4:2 Procentuell fördelning på olyckstyp av antal personskadeolyckor och antal DSS
år 1996-98 (olyckor med motorfordon).

Personskadeolyckor Antal döda och svårt skadade
Korsning Sträcka Totalt Korsning Sträcka Totalt

Singel 4,4 % 6,7 % 11% 5,5 % 11% 16%
Möte+omk 0,9 % 3,1 % 4,0 % 0,9 % 5,5 % 6,5 %

Upphinnande 5,5 % 6,6 % 12% 2,3 % 2,6 % 5,0 %
Avsväng 10% 0,1 % 10% 6,6 % 0,1 % 6,7 %
Korsande 18% 0,1 % 18% 15% 0,1 % 15%

Cykel/moped 23% 3,8 % 26% 23% 3,7 % 26%
Fotgängare 7,0 % 5,8 % 13% 11% 8,4 % 19%
Varia+vilt 2,2 % 3,8 % 6,1 % 1,7 % 3,1 % 4,8 %

Summa 70% 30% 100% 66% 34% 100%

Cykel/moped- samt fotgängarolyckor svarar för ca 45 % av antalet dödade och svårt skadade, varav
nästan 35 %-enheter i korsningar. Således är över hälften av antalet DSS i korsningsolyckor från
olyckor med oskyddade trafikanter. Det framgår därför klart att det dominerande trafiksäkerhets-
problemet i tätort är korsningsolyckor följt av singelolyckor och oskyddade trafikanter på
sträcka.
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Eftersom genomsnittshastigheten i tätort i genomsnitt är låg på grund av fördröjningar i korsningar
är det viktigt att istället utgå från att det är individuella höga körhastigheter i kritiska situa-
tioner som har störst betydelse för (o)säkerheten. ISA är ju en tillämpning som främst kan för-
väntas på sträckor, där körhastigheten är som högst och hastighetsbegränsningen ofta överskrids.
Men av redovisningen framgår att omkring två tredjedelar av personskadeolyckorna inträffar i
korsning. Det är därför från trafiksäkerhetssynpunkt önskvärt att ISA-funktionen ger följdeffekter
på korsningsbeteendet. I utvärderingen har därför loggning av körförlopp genomförts för det in-
formerande systemet i Borlänge och för aktiv gas i Lund. Detta används för att närmare studera
ankomsthastighet, inbromsningsförlopp och svänghastighet vid korsningar.

Metoder som används i utvärderingen

Med ledning av tidigare försök formulerades ett antal hypoteser i projektets inledning, som särskilt
skulle studeras i de storskaliga försöken och ingå i den nationella utvärderingen. Dessa hypoteser
har varit styrande för uppläggningen av utvärderingen.

Trafikeffekter

Tabellen nedan ger en översikt över vilken form av mätningar som används för att testa hypo-
teserna. Hypoteserna indikerade att mätningar kring trafikeffekter borde omfatta:

! medelhastighet och hastighetsspridning vid fria körförhållanden
! körförlopp inkl. ankomst- och svänghastighet vid cirkulationsplatser och korsningar
! förekomst av rödljuskörning
! tidluckor och fordonsköer
! benägenheten att stanna vid övergångsställen
! effekter på restid, bränsleförbrukning och avgasemissioner

Förklaring till beteckningar i tabellen:

Loggning Registrering i fordon av tidpunkt, acceleration, hastighet, position, hastighetsgräns med
0,2 sek (Lund), 1,0 eller 10 sek (Borlänge) intervall.

Interaktion Videoinspelning på fast plats. Samspel bilförare – oskyddad trafikant

ISA-system Varnande Informe-
rande

Informe-
rande

Aktiv gas-
pedal

Aktiv gaspedal

Område / ort Umeå Borlänge Lidköping Lund

Medelhastighet

för fria fordon

Punkthastighetsmätningar före/efter

Tidluckor och

kölängder

Punkthastig-
hetsmätningar

före/efter

Studeras ej Medaåkandestudier
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Körförlopp vid

korsningar och

cirkulationsplatser

Attitydunder-

sökningar

med förare

samt konflikt-

studier

Loggning av

fordon med/-

utan aktive-

rad utrustning

Attitydundersökningar med

förare

Attitydundersökningar

med förare, interak-

tionsstudier samt

loggning av fordon

Ankomsthastighet

vid korsning

Punkthastig-

hetsmätningar

före/efter 10

m innan

korsning

Loggning av

fordon med/-

utan aktive-

rad utrustning

Studeras ej. Loggning av fordon

med/-utan aktiverad

utrustning

Svänghastighet i

korsning

Studeras ej. Loggning av

fordon med/-

utan aktive-

rad utrustning

Studeras ej. Loggning av fordon

med/-utan aktiverad

utrustning

Rödljuskörning Studeras ej. Studeras ej. Studeras ej. Särskild före/efter-

studie av andelen som

kör mot rött.

Stopp vid över-

gångsställen

Studeras ej. Studeras ej. Studeras ej. Särskild interaktions-

studie mellan trafikan-

ter samt medaåkande-

studie.

Övriga effekter

(restid, bränsle

och avgaser)

Studeras ej. Loggning av

fordon med/-

utan aktive-

rad utrustning

Studeras ej. Loggning av fordon

med/-utan aktiverad

utrustning

Loggning har skett under en föreperiod utan aktiverad ISA-utrustning (ca 1 månad) och under en
efterperiod (resten av försökstiden) med aktiverad utrustning. Som grunddata erhålles för varje for-
don tidpunkt, position och hastighet. Ur det loggade materialet kan körförlopp för vissa utvalda
intressanta platser (cirkulation och korsning) extraheras.

Jämförelsen mellan systemen försvåras av att uppläggningen av försöket har varit olika i de fyra
orterna. I Umeå har det funnits en stor andel utrustade fordon som kan ge makroeffekter i hastighet,
tidluckor och kölängder, kartlagda genom trafikmätningar. Men resultatet av dessa mätningar mås-
te ”extrapoleras” till att gälla för enbart de utrustade fordonen för att kunna jämföra med övriga
system.

I Borlänge och Lund har de viktigaste resultaten att erhållits från loggning av utrustade fordon, vil-
ket innebär trafikdata från enbart utrustade fordon. Detta gör det lätt att jämföra informerande sy-
stem med aktiv gaspedal. Men när dessa två system skall jämföras med varnande system blir det
mer komplicerat. Då måste jämförelsen göras med extrapolerade data enligt ovan. Men hypotesen
är att skillnaden mellan med och utan display är marginell.

Användaren
Hypoteserna indikerade att frågor borde ställas i enkäterna inom följande områden:

! behov av hastighetsanpassning och utformning av förarstöd
! ISAs påverkan på körstilen
! förarens upplevda säkerhet och oskyddade trafikanters trygghet
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! mental belsatning och koncentration på förauppgiften
! långsiktiga beteende- och atttydförändringar under försökets gång

I nedanstående tabell noteras hur olika användaraspekter har utvärderats för de olika tekniska hu-
vudlösningarna.

Förklaring till beteckningar i tabellen:

Noll allmänhetens attityder i försöksorterna tidigt i projektet
Nollkontroll allmänhetens attityder i andra orter (hela landet) tidigt i projektet (särskild finansiering)
Rekrytering mätning i samband med rekrytering av förare (även de som ej accepterar)
Före testförarnas inkl yrkesförarnas attityder innan systemet tagits i bruk
Under testförarnas inkl yrkesförare (panelens) attityder i olika skeden av försöket enligt följande:

Enmån testförarnas (panelens) attityder efter en månads testkörning
Mitt testförarnas (panelens) attityder efter halva försöksperioden (endast Umeå)
Efter testförarnas (panelens) attityder efter avslutat försök (i slutfasen)

Slut allmänhetens attityder i försöksorterna i slutfasen/efter genomfört försök
Slutkontroll allmänhetens attityder i andra orter (hela landet) efter genomfört försök

(genomförs med särskild finansiering efter ISA-projektets slut)
Oskydd Särskild undersökning med oskyddade trafikanter eller allmänhet (boende)
Medåk Observatör(er) åker med ett urval testförare på planlagd rutt. Även special med instru-

menterad bil.
Konflikt Studier av konfliktsituationer i främst korsning
Fokus Gruppsamtal/djupintervju enligt särskilt schema
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ISA-system Varnande Informe-
rande

Informe-
rande

Aktiv gas-
pedal

Aktiv gaspedal

Område / ort Umeå Borlänge Lidköping Lund

Behov av och
attityder till has-
tighetsanpassning

Noll, nollkon-
troll, under,
slut, slutkon-
troll, fokus,
konflikt

Noll, nollkon-
troll, under,
slut, slutkon-
troll, fokus

Noll, nollkontroll, under,
slut, slutkontroll, fokus

Noll, nollkontroll,
under, slut, slut-
kontroll, fokus,
interaktion, medåk

Utformning av
förarstöd

Under, fokus Under, fokus Under, fokus Under, fokus

Uppfattning om
ISAs påverkan

Under, fokus Under, fokus,
loggning

Under, fokus Under, fokus,
loggning, medåk

Trygghet och tra-
fiksäkerhet

(Noll och
slut), under,
fokus,
oskydd, kon-
flikt

(Noll och
slut), under,
fokus, oskydd

(Noll och slut), under, fo-
kus,

(Noll och slut),
under, fokus,
oskydd, interak-
tion, medåk

Mental belastning Under Under Under Under, medåk

Koncentration på
föraruppgiften

Under Under Under Under, medåk

Långsiktig attityd-
och beteende-
förändring

Noll, nollkon-
troll, under,
slut, slutkon-
troll, fokus

Noll, nollkon-
troll, under,
slut, slutkon-
troll, fokus,
loggning

Noll, nollkontroll, under,
slut, slutkontroll, fokus

Noll, nollkontroll,
under, slut, slut-
kontroll, fokus,
loggning

Försökens storlek har gett goda möjligheter att analysera materialet utifrån de variationer i förut-
sättningar som gällt. Däremot har det varit betydligt svårare att generalisera resultaten eftersom
urvalen i viss grad styrts av förhållanden som samvarierar med attityder till hastighets-
anpassningssystem. Olika kontrollmöjligheter bl.a. bortfallsanalys har använts för att undersöka
representativiteten.

Produkten/systemet

Hypoteserna pekade på att följande frågor borde belysas:
! systemens funktionalitet och begriplighet
! betalningsviljan till olika ISA-system
! idéer till framtida utveckling av tekniken

Synpunkter på produkten/systemet har ingått som en del i de användarenkäter som skickats ut.
Dessutom har användargränssnitt och andra implementeringsfrågor diskuterats parallellt med för-
söken i en särskild expertgrupp som knutits till projektet. Volvo har också genomfört en särskild
studie i sin körsimulator för att ge ytterligare aspekter kring användargränssnittet hos en framtida
ISA-funktion.
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ISA-system Varnande Informe-
rande

Informe-
rande

Aktiv gas-
pedal

Aktiv gaspedal

Område / ort Umeå Borlänge Lidköping Lund

Uppfattningar om
funktionalitet

Under, fokus

Uppfattningar om
begriplighet

Under, fokus

Betalningsvilja Före, under, slut

Utvecklingsidéer Under, fokus samt körsimulatorstudie.

Implementerings-
frågor

Erfarenheter från försöksorter samt diskussioner i expertgrupper parallellt med
försöken.

För att kunna utvärdera funktionaliteten på bästa sätt har förslag gjorts till utformning av systemen,
som både är skilda åt och i vissa fall gemensamma mellan försöksorterna. Detta för att i utvärde-
ringen ha möjlighet att bedöma vad som är funktionsrelaterade resultat och vad som är utform-
ningsrelaterade. Som användare är det dock svårt att strikt skilja mellan funktion och utformning.

4.4 Förutsättningar och skillnader mellan försöksorterna

Försöksorterna

Fyra försöksorter har medverkat i försöket, Umeå, Borlänge, Lidköping och Lund. Orterna har sina
unika egenskaper och förutsättningar som påverkar möjligheten att jämföra resultaten

Befolkningsstruktur, resande, infrastrukturens utformning, lokala informationskampanjer mm kan
färga testförares och andra respondenternas svar på frågorna i enkätundersökingarna.

Nedan sammanfattas kortfattat några karakteristiska drag för respektive försöksort:

Umeå

Umeå är en medelstor stad (105 000 innevånare i kommunen) med universitet, en ung befolkning
och förhållandevis många cyklister trots det geografiska läget med mörker och kyla vintertid. Bil-
tätheten är låg men mycket trafik genomkorsar staden varav en hög andel tung fordon. Trafiksäker-
heten prioriteras och det finns aktuella program för att få ett lugnare och säkrare trafiktempo. Gupp,
chikaner etc. har införts. Det finns ett stort antal 30-sträckor och 30-zoner förbi känsliga partier.
Trafiksäkerhet debatteras flitigt. Umeåbon är inte obekant med ISA från tidigare pilotförsök.

Borlänge

Borlänge har cirka 50 000 innevånare. Det är en ung kommun med högskola, statliga trafikverk,
moderna företag och några tunga traditionella industrier. Det finns förhållandevis mycket cykeltra-
fik på ett väl utbyggt cykelnät. Vägnätet är högklassigt utan kapacitetsproblem trots förhållandevis
mycket trafik. Områden och sträckor med 30-begränsning finns. Jämförelsevis hög biltäthet. ISA är
inte helt okänt efter ett mindre ISA-försök med taxibilar.

Lidköping
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Lidköping är den minsta av försöksorterna med knappt 40 000 innevånare. Det är ingen studentstad
till skillnad från de övriga försöksorterna, snarare en diversifierad industristad. Lidköping är pilot-
kommun för nollvisionen och trafiksäkerhet inklusive ISA har fått stort utrymme i den lokala pres-
sen. Staden har hög biltäthet men ändå viss cykeltrafik. Omtalade hastighetsdämpande åtgärder har
införts.

Lund

Lund är en utpräglad universitetsstad med cirka 75 000 innevånare. Staden är i hög grad präglad av
studentlivet med låg biltäthet, många cyklister och andra oskyddade trafikanter. Det finns en myck-
et gammal stadskärna med genomgående 30-begränsning. Kampanjer för bättre trafiksäkerhet och
miljö har gjort innevånarna medvetna om trafiken och dess konsekvenser. Det tidigare pilotförsöket
i Eslöv med aktiv gaspedal har även figurerat i Lundapressen.

Försöksorternas roller

Försöksorterna har lite olika roller, vilket bör beaktas när man analyserar resultaten.

Umeå

Umeå är den försöksort som har haft i särklass flest deltagare med närmare 4 000 utrustade fordon.
Här eftersträvas i första hand masseffekter genom att ISA-fordonen kan påverka övrig trafik att
sänka farten och trafikrytmen. Effekter på genomsnittstrafiken förväntas kunna spåras där. Det sto-
ra antalet deltagare och också mångfalden av användarundersökningar är speciellt. I Umeå testas
det enklaste, varnande systemet som är relativt billigt och därför kan införas i stor omfattning.
Umeås ISA-system kallas lokalt för ”fartkollare”. Föraren får en varnande ljud- och ljussignal när
gällande hastighetsgräns överskrids.

Borlänge

I Borlänge används en alternativ teknik för informerande system. Systemet består av en display
som visar den aktuella hastighetsgränsen. Föraren uppmärksammas med ljud- och ljussignal då
hastighetsgränsen överskrids. Ljudsignalen upprepas om hastighetsöverträdelsen fortgår. Två fabri-
kat prövas. Fordonen i Borlänge loggas vilket ger möjlighet att jämföra loggade beteenden avseen-
de hastighetsval och accelerations/retardationsförlopp med angivna uppgifter i enkäter och inter-
vjuer.

Lidköping

I Lidköping testas både informerande system enligt Borlänges modell och aktiv gas enligt den mo-
dell som prövas i Lund. Lidköpings roll har varit att undersöka attitydskillnaderna hos förare som
prövat båda systemen. En komplikation för utvärderingen i Lidköping har varit att försöken är en
del av Nollvisionsprojektet. Detta projekt omfattar flera parallella aktiviteter som kan ha påverkat
projektresultaten. För att hålla kontroll på dessa yttre faktorer har en projektdagbok förts. Där har
antecknats förändringar vad gäller införande av 30-zoner, nya vägar, nya hastighetsgränser, nya
lagar m.m.

Lund

I Lund görs försök med aktivt stödjande system s.k. aktiv gas. Systemet innebär att föraren upp-
fattar ett motstånd i gaspedalen då gällande hastighetsgräns uppnåtts. En display visar vilken has-
tighetsgräns som gäller. Användaren kan koppla förbi systemet om man trycker hårt på pedalen. På
"köpet" får föraren en farthållarfunktion som kan användas utanför försöksområdet. Dessa system
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är relativt sett dyrare och antalet har därför begränsats. I Lund görs ett flertal olika specialunder-
sökningar. Liksom i Borlänge loggas fordonen.

Rekryteringen

Rekryteringen är viktig för möjligheten att generalisera resultaten. Idealt sett borde gruppen testfö-
rare utgöra en fullständig avbild av samtliga fordonsförare. I praktiken är detta inte möjligt bl.a. på
grund av tekniska krav på fordonen för att ISA skall fungera liksom på vald princip med frivilligt
deltagande (med vissa undantag avseende yrkesförare).

En tidig avgränsning var att fordon äldre än cirka 1988 års modell inte kunde komma ifråga p.g.a.
avsaknad av elektronisk pulsgivare för hastighetsmätaren. Senare har det visat sig att ISA-systemen
inte heller fungerar tillfredsställande i ett antal fordonsmärken av nyare årsmodell av en mängd
olika skäl (varierar beroende på typ av system). Det kan gälla problem med magnetfält som alstras
av fläkt, vindrutetorkare eller att det aktivt stödjande systemet orsakar förändringar på fordonets
prestanda. Det finns även praktiska problem med åtkomlighet i samband med montering. Ovan-
nämnda begränsningar innebär att nästan halva fordonsparken uteslutits från möjlighet att användas
i försöken. Ägare till äldre fordon är generellt yngre och oftare kvinnor än genomsnittet samt har
lägre inkomst. Detta liksom om denna kategori fordonsförare har en annorlunda inställning till has-
tigheter och trafiksäkerhet har närmare undersökts genom bortfallsanalys.

Privata testförare deltar av eget intresse. En viss snedhet kunde befaras eftersom de som anmäler
sig i grunden är positiva och/eller nyfikna på antingen ISA generellt eller det erbjudna systemet.
Tillvägagångssättet för rekrytering av privata testförare har varierat mellan försöksorterna.

I Umeå utgjordes rekryteringsunderlaget av ett inom kommunen slumpmässigt urval bland ägare
till fordon i vilka hastighetsanpassningssystemet bedömdes kunna fungera tillfredsställande. Senare
utvidgades rekryteringsunderlaget till ett större geografiskt område samt att även bilägare som un-
der det senaste året bytt till nyare fordon inkluderades. Dessa kontaktades med brev och telefon och
erbjöds möjlighet att deltaga. De som avböjde fick följdfrågor om motivet till att man inte vill del-
taga. Rekryteringsunderlaget i Borlänge avseende privatförare utgjordes av registrerade fordons-
ägare i kommunen. Även här genomfördes kompletteringar för att fylla kvoten med privatförare.

I Lidköping genomfördes rekryteringen av privata testförare efter marknadsföring i samband med
särskilda arrangemang och med information. Intresserade förare kunde anmäla sig. För att få en
rimlig fördelning m.h.t. ålder, kön, fordonstyp, bilutnyttjande etc. tillfrågades dessutom ett slump-
vis urval av kommuninnevånare om sitt intresse av att vara med i försöket. På grund av begräns-
ningarna i möjligheten att använda aktiv gas i alla bilar gjordes även en riktad rekrytering. För de
som anmält sitt intresse fanns vissa möjligheter att välja vilken typ av ISA-system som man vill
pröva. Valet av system påverkades till viss del av att det stödjande systemet (aktiv gas) även funge-
rar som konstantfarthållare utanför testområdet. Denna extra bonus bedömdes dock inte ha någon
större inverkan på utvärderingen.

I Lund skickades introduktionsbrev, informationsbroschyrer och enkätformulär till slumpmässigt
valda bilägare från bilregistret. Ambitionen var att gruppera testförarna i 16 celler m.h.t. kön, ål-
dersklass och inställning till ISA. Inkomna svar räckte dock inte till för att fylla alla celler, särskilt
unga förare och äldre, kvinnliga förare. Man gjorde därför ett kompletterat utskick riktat till dessa
grupper. En bortfallsanalys genomfördes för att bl. a. ta reda på varför man inte ville delta i försö-
ket eller ville lämna försöket efter att ha varit med i början.

I försöken deltog också förare av kommunägda fordon och yrkesfordon. Dessa rekryterades inte
personligen utan genom direktkontakt med den operativa ledningen på respektive förvaltning/



28

transportföretag. Förarna valde alltså inte själva att deltaga. En jämförelse med privatförarna vore
därför intressant men eftersom yrkesförarna inte alls velat besvara enkätfrågor i den utsträckning
som de frivilligt rekryterade privatförarna är underlaget bristfälligt.

4.5 Vilka blev testförare?
Totalt kontaktades i de fyra försöksorterna cirka 22 500 personer. Svarsandelen varierade stort mel-
lan försöksorterna huvudsakligen beroende på vilket kontaktförfarande som tillämpades. I Umeå,
där man sökte man kontakt via telefon och därefter skickade ut rekryteringsenkät, erhölls svar från
86%. Även i Lidköping, som till stor del använde direktkontakt, blev svarsandelen hög, 80%. I
Lund svarade 61% och i Borlänge 38%. I dessa städer skickades informationsmaterial och enkät till
urvalet samt påminnelse per post.

Två av tre tillfrågade (61-71%) var inte intresserade av att delta i försöken. Motiven till varför man
inte är intresserad varierar stort. En stor andel anger att man inte kör i tätorten särskilt ofta, att man
ändå kör försiktigt och att man inte har tid. En femtedel av de som avstår var mer kritiska till ISA
och försöken. Man vill kunna bestämma över sin körning själv, hänvisar till känslan av att vara
övervakad eller att man inte vill ha åverkan eller fler prylar i bilen.

Av de som initialt anmält intresse hoppade flera av innan försöken kommit igång eller i början av
försöken. Det finns många anledningar till detta. Man har ångrat sig, bytt bil eller stött på tekniska
problem i samband med installation eller under den inledande provkörningen. Det sistnämnda är en
trolig förklaring till andelen som hoppat av större i Lidköping och Lund än i de övriga försöks-
orterna eftersom problemen med aktiv gas varit större än för de båda övriga systemtyperna.

Tabell 4:3 Några bakgrundsuppgifter om de privatförare som kontaktats i rekryteringen

Antal/andel % Andel män % Genomsnitt ålder

Försöksort U B Li Lu U B Li Lu U B Li Lu

Totalt antal kontakta-
de

13852 3000 1830 3875

Totalt antal svar 11971 1143 1453 1607

Andel svar 86 38 80 61

Av de som svarat:
Ej intresserad

61 66 71 61 79 64 79 62 48 52 50 49

Intresserad men
deltar ej (avhop-
pare)

14 17 20 23 79 67 79 64 49 51 51 49

Intresserad, deltar
som testförare.

26 17 9 16 81 69 78 67 55 52 55 49

Andelen män dominerar i rekryteringsurvalen, särskilt i Umeå och Lidköping (81 resp 78%). I
Borlänge utgör andelen män 69% i testförargruppen och i Lund 67%. Uppgifterna från Borlänge
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och Lund stämmer väl med andelen män av bilägare för hela landet som är 68 % 11. Kvinnorna är
således underrepresenterade i den grupp ur rekryteringsunderlaget som blev testförare i Umeå och
Lidköping.

Medelåldern hos testförarna från rekryteringsurvalet är 55 år i Umeå och Lidköping, 52 i Borlänge
och 49 i Lund. Medelåldern hos de som inte är intresserade är i Umeå och Lidköping cirka 5 år läg-
re, för övriga orter oförändrad. En förklaring till åldersskillnaden och överrepresentationen av män
skulle kunna vara att kvinnor och unga personer i högre utsträckning än män och äldre äger och kör
gamla bilar som av tekniska skäl inte kan användas som testfordon.

För att kompensera för snedfördelningen avseende kön och ålder i Lidköping inkluderade man
även s.k. codrivers i utvärderingen. Detta innebär att alla familjemedlemmar som kört familjens
ISA-bil fick besvara frågorna i undersökningen. Härigenom ökade andelen kvinnor i genomsnitt till
35% och åldersskillnaden utjämnades.

De som var intresserade av att delta var genomgående mer positivt inställda till de aktuella ISA-
systemen än de som inte ville delta. Detta framgår av figur 4:1 som visar hur stor andel av respek-
tive intresserade (varav en del blev testförare) och ej intresserade som tycker att systemen verkar
bra (ganska eller mycket bra). Allmänheten (urval av befolkningen) svarade på den starkare frågan
om de kunde vara intresserade av att skaffa ISA. Deras åsikter är också inlagda i figuren.

11 Fordon vid årsskiftet 2000/2001. SIKA SSM 01:6
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Figur 4:1 Andel av olika grupper (samtliga försöksorter) som tycker att det skulle vara bra
eller ganska bra att ha olika ISA-system (allmänheten: intresserad av att skaffa
ISA utan att själva ha testat)

Uppfattningen skiljer sig väsentligt åt mellan försöksorterna. I Umeå får varnande klart flest an-
hängare av de som är intresserade. Därefter följer det informerande systemet medan aktiv gas och
tvingande gas i Umeå endast har 20% anhängare. Samma mönster noteras för Borlänge medan de
intresserade i Lund och Lidköping ger det informerande systemet flest röster, därefter det varnande
systemet men även aktiv gas har många anhängare (60%). Knappt hälften av de som inte var intres-
serade av att deltaga anser att varnande respektive informerande skulle vara bra eller ganska bra
och något färre bland allmänheten skulle kunna tänka sig att skaffa dessa system. Cirka 20% är
intresserade av aktiv gas.

Tidigare försök i Umeå och Eslöv och den lokala informationen i samband med dessa försök har
troligen påverkat svaren liksom den kortfattade formuleringen av frågan.

Slutsatser om representativiteten

De rekryterade testförarna representerar ganska väl bilförare i genomsnitt även om en majoritet av
de tillfrågade av olika skäl valde att inte deltaga. Testförarna är trafiksäkerhetsmedvetna, inser att
de behöver stöd för att sänka sin hastighet och är därmed något mer motiverade till att pröva tekni-
ken än föraren i allmänhet. Skillnaderna är dock inte större än att de beteende- och attitydföränd-
ringar som registrerats kan sägas vara typiska för merparten av bilförarna.
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4.6 Hur har ISA påverkat trafik och säkerhet?

Allmän uppläggning

Fältförsöken och utvärderingsplanerna har lagts upp så att det skall bli möjligt att besvara de hypo-
teser som ställts för effekterna av ett ISA-system. Nedan görs en genomgång av förväntade effekter
vid ett införande som resultat av utvärderingen12. Redovisningen försöker svara på frågor kring
hypoteserna 1-8 nedan i avsnitt 4.9.

Gatumiljöer

Effekterna av ett ISA-system är naturligtvis olika för skilda gatutyper och hastighetsgränser. Vid
utvärderingen av trafikeffekter användes därför en indelning i gatumiljöer grundad på ovanstående
två faktorer samt områdestyp. Indelningen efter gatutyp följer den funktionella indelning som an-
vänds i ARGUS13:

• centrumzon, 30 km/tim
• lokalgata, centralt, 30 resp 50 km/tim
• lokalgata, ytterområde, 30 resp 50 km/tim
• uppsamlingsgata, 30 resp 50 km/tim
• industrigata, 50 km/tim
• huvudgata, 30, 50 resp 70 km/tim
• infart/genomfart 2-fältig, 50 resp 70 km/tim
• infart/genomfart 4-fältig, 50 resp 70 km/tim
• övergångszon, 30-50 km/tim resp 50-70 km/tim

Centrumzon innebär ett större sammanhängande nät där samtliga gator har 30 km/tim hela dygnet
eller under dagtid. Mätplatser i centrumzon finns enbart i Lund och Borlänge.

Mätsnitt benämnda övergångszon finns enbart i Umeå. Detta innebär mätsnitt på en länk där has-
tighetsbegränsningen ändras i efterföljande korsning och ny begränsning gäller på nästa länk i kör-
riktningen.

Inom varje försöksort har en inventering av lämpliga mätsnitt gjorts och ett antal slutliga mätplatser
för hastighetsmätningar har valts. I Borlänge och Lund används dessa mätsnitt dessutom för mer
ingående redovisning och analys av data från loggade ISA-fordon.

Trafiksituationen i de fyra försöksorterna

För Lund kan sägas att medelhastigheterna är relativt låga och problem med höga medelhastigheter
kan ej observeras. Det är istället hastighetsöverskridandena som är största problemet. Enbart 30-
gator har hastigheter som påtagligt överskrider hastighetsgränsen och där är andelen överträdelser
hög på vissa punkter i gatunätet. På 30-gatorna är andelen överträdelser 65-70 % på mätsnitt mitt
på länkarna och medelhastigheterna där överskrider påtagligt 30 km/h. Mätt i trafikarbete över hela
nätet minskar överskridandeandelen till drygt 30%.

12 Huvuddelen av resultaten presenteras här. Ytterligare detaljer finns i ”Slutrapport för delprojekt tra-
fikeffekter – analys av trafikmätningar” (Linköping 2002-07-05).

13 ARGUS-Handbok med allmänna råd om gators utformning och standard. Vägverket och Svenska
Kommunförbundet. 1987.
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Även på gator som är skyltade 50 km/h ligger medelhastigheterna över skyltad hastighet på vissa
mätsnitt och andelen överträdelser ligger på 40-45 %. På vissa typer av sträckor, framför allt de
större infartsgatorna med dubbla körfält, är andelen överträdelser ca 60 %.

Analysen av mätningarna visar alltså att Lund trots att mycket gjorts fortfarande har problem med
höga hastigheter. De sträckor där problemen med höga hastigheter är störst är de där gatornas ut-
formning inte stämmer överens med skyltning och oskyddade trafikanters trafiksäkerhetskrav på
låga hastigheter. Det är alltså inte medelhastigheterna som är problemet för trafiksäkerhets-
situationen i Lund utan de 5-10 % av fordonen som kör fortast.

Slutsatsen av dataanalysen för Lidköping kan precis som för Lund sägas vara att medelhastig-
heterna är relativt låga och problem med höga medelhastigheter kan ej observeras. Enbart på 30-
gator finns medelhastigheter som påtagligt överskrider hastighetsgränsen och där är andelen över-
trädelser hög, 65-70 %. 50-gator har relativt sett måttliga hastigheter med överträdelser under 40-
45 %. De högsta hastigheterna (85-percentilen) ligger här på 60-70 km/h. För infart/genomfart
finns inte några mätningar. Vad gäller hastigheten på gatorna i Lidköping så ser kommunen det inte
som problemfritt bara för att medelhastigheten är låg eller under skyltad hastighet. Det är även här
den andel som kör fortast som är problemet.

Slutsatsen för Borlänge kan sammanfattas som att höga medelhastigheter förekommer bara på det
bästa vägnätet, nämligen fyrfältiga infarter. Här ligger medelhastigheten över hastighetsgränsen
och andelen överträdelser är hög, 70-80 %. Högsta hastigheterna i form av 85-percentilen ligger
17-18 km/h över hastighetsgränsen. Dessutom finns en huvudgata med 30 km/tim med hög andel
överträdelser. Vanliga 50-gator har relativt sett måttliga hastigheter med medelhastigheter under 50
km/tim och andel överträdelser under ca 50 %. 85-percentilen ligger som högst på 68 km/h.

Slutsatsen av alla data från Umeå kan sägas vara att medelhastigheterna är relativt låga och pro-
blem med höga medelhastigheter kan ej observeras. Enbart på enstaka 30-gator finns medelhastig-
heter som påtagligt överskrider hastighetsgränsen och där är andelen överträdelser hög, 65-85 %,
och högsta hastigheterna ligger på drygt 50 km/h. 50-gator har relativt sett måttliga hastigheter med
medelhastigheter kring 50 km/tim och överträdelser under 55-60 %. Högsta hastigheterna i form av
85-percentil ligger i intervallet 57-63 km/h. Detta gäller 50-gator på huvudnätet, lokalnätet har på-
tagligt lägre hastigheter. Några mätningar på infart/genomfart finns ej. För 70-gator på huvudnätet
gäller medelhastigheter kring 70 km/tim och överträdelser på ca 50 %.

Medelhastigheterna är alltså måttliga på de flesta gatorna i försöksorterna. Det är främst förekoms-
ten av enstaka fordon med stora hastighetsöverträdelser som är problemet. Nivån på hastig-
hetsöverträdelserna varierar från knappt 35% på 30-gator ned till 12% på 110-vägar enligt logg-
mätningar i Lund och Borlänge som täcker hela försöksområdet, se tabell 4:4 nedan.

Har medel- och maxhastigheter för fria fordon sänkts med ISA?

Ett lugnare körsätt, bättre anpassat till gällande hastighetsgräns med ISA förväntas ge positiva sä-
kerhetseffekter. Inverkan på körhastigheten har främst mätts genom loggning av fordon i Borlänge
och Lund. Dessutom studerades förekomsten av ’smittoeffekter’ i Umeå genom trafikmätningar.
Detta kompletterades med frågor dels till försöksförarna i samband med attitydmätningarna, dels
till övriga trafikantgrupper vid slutmätningen.
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Förekomsten av hastighetsöverträdelser – loggdata

Medelhastigheterna i försöksorterna ligger normalt under hastighetsgränsen. Hastighetsproblemet
är därför främst knutet till vissa risksituationer och till hastighetsöverträdelser. Genom loggningen
erhölls underlag för att se hur andelen hastighetsöverträdelser utvecklats.

Tabell 4:4 Hastighetsöverträdelser för loggade fordon i Lund och Borlänge, hela försöks-
området, för en föreperiod och två efterperioder.

Variabel Föreperiod

Ej aktiverat

Skillnad, efter-
period 1

Skillnad, efter-
period 2

Lund – aktiv gas

Andel trafikarbete över
hast.gränsen: vid 30 km/tim 33,7 % -14,1 % -6,9 %

vid 50 km/tim 28,2 % -15,0 % -12,8 %
vid 70 km/tim 35,9 % -18,1 % -13,6 %

Borlänge - informerande

Andel trafikarbete över
hast.gränsen: vid 30 km/tim 33,8 % -9,6 % -3,4 %

vid 50 km/tim 31,1 % -16,4 % -11,8 %
vid 70 km/tim 21,4 % -13,0 % -9,4 %
vid 90 km/tim 25,1 % -16,7 % -11,4 %
vid 110 km/tim 12,4 % -9,5 % -7,4 %

Andel trafikarbete över aktuell hastighetsgräns i Lund har minskat med 14-18 procentenheter i ef-
terperiod 1 men sedan ökat något i efterperiod 2. Minskningen efter denna period är 7-13 procent-
enheter med minst effekt vid 30 km/tim.

I Borlänge har hastighetsöverträdelserna minskat med 10-16 procentenheter i efterperiod 1, vilket
är marginellt lägre än i Lund. Men i efterperiod 2 noteras en ökning av andelen över aktuell hastig-
hetsgräns. Minskningen efter denna period är 3-12 procentenheter med minst effekt vid 30 km/tim
och störst vid 50 km/tim.

Andelen trafikarbete över aktuell hastighetsgräns har uppenbarligen minskat markant. Detta inträf-
far förmodligen främst i frifordonsförhållanden14 varför effekten på körhastigheten blir lägre. Ef-
fekten verkar vara störst på 50- och 70-gator där personskadeolyckorna är koncentrerade. De mins-
kade hastighetsöverträdelserna bör därmed ha bidragit till att öka trafiksäkerheten. Ett bekymmer är
dock att effekten avtar i efterperiod 2. Uppenbarligen anpassar sig förarna efterhand så att de ligger
så nära gränsen som möjligt. Detta leder till att andelen överträdelser åter ökar men förmodligen är
överhastigheten i dessa fall marginell.

En jämförelse mellan systemen visar att hastighetsöverträdelserna minskar något mer med aktiv
gas, men skillnaderna är små. Möjligen kan man säga att aktiv gas ger ett effektivare vid 30
km/tim, där många upplever stora svårigheter att hålla den lagstadgade hastigheten.

14 Frifordonsförhållanden avser här ej hindrade fordon med tidlucka till framförvarande bil om minst 5
sek.
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Medelhastigheter - loggdata

I Lund och Borlänge har varje ISA-utrustat fordon loggats vid färd inom försöksområdet. Sådan
loggning har gjorts en månad innan utrustningen aktiverats och därefter med aktiverad utrustning
under resterande försöksperiod. Loggdata har därför genomgående uppdelats i icke aktiverad ut-
rustning och aktiverad utrustning, således en före-efter-jämförelse. Eftermaterialet i sin tur har
analyserats för två perioder. En initialt första period som för varje fordon ungefär är första månaden
efter aktivering. Därefter har ca en månad valts ut i slutet på försöksperioden för att undersöka
eventuella långtidseffekter.

Tabell 4:5 Genomsnittlig körhastighet för loggade fordon i Lund och Borlänge, hela för-
söksområdet, för en föreperiod och två efterperioder.

Variabel Föreperiod

Ej aktiverat

Skillnad, efter-
period 1

Skillnad, efter-
period 2

Lund – aktiv gas

Körhastighet vid 30 km/tim 21,9 -0,8 -0,2
Körhastighet vid 50 km/tim 36,4 -1,1 -1,2
Körhastighet vid 70 km/tim 58,7 -2,0 -2,0

Borlänge - informerande

Körhastighet vid 30 km/tim 25,3 -0,6 -0,6
Körhastighet vid 50 km/tim 38,7 -1,5 -1,5
Körhastighet vid 70 km/tim 58,7 -2,8 -3,0
Körhastighet vid 90 km/tim 84,4 -2,5 -3,4
Körhastighet vid 110 km/tim 97,3 -1,1 n.a.

Körhastigheten (då fordonet är i rörelse) har i Lund minskat marginellt i slutet av försöksperioden
vid 30 km/tim men något mer vid 50 och 70 km/tim, 1,2-2,0 km/tim.

I Borlänge har körhastigheten minskat med 0,6 km/tim vid 30 km/tim men något mer vid 50 och 70
km/tim, 1,5-3,0 km/tim. Effekten vid dessa tre hastighetsgränser är påfallande lik den i Lund. Vid
90 km/tim har körhastigheten minskat med ca 3 km/tim och vid 110 km/tim med någon km/tim.
Värdet för efterperiod 2 är ej tillämpligt beroende på hastighetssänkningar till 90 km/tim under pe-
rioden.

Sammanfattningsvis kan sägas att effekten på medelkörhastigheterna av ISA är påtaglig men liten,
vilket är rimligt eftersom dessa i hög grad är en funktion av trafikflöde och gatuutformning. Me-
delhastigheterna är ju dessutom redan i utgångsläget låga och klart under gällande hastighets-
gränser.

En jämförelse mellan systemen visar kanske något överraskande att det informerande systemet i
Borlänge påverkat körhastigheten mer. På grund av svårigheten att hålla hastigheten exakt varnar
systemet först 2 km/tim över hastighetsgränsen, vilket borde betyda högre medelhastigheter. Skill-
naden vid 30-50 km/tim, som är huvudsakligt fokus i försöket uppgår dock bara till 0,3-0,4 km/tim.

Skillnader mellan gatutyper - loggdata

Genomsnittlig punkthastighet för loggade fordon har beräknats i de mätsnitt där hastighets-
mätningar utförts. Detta har gjorts för både före och efter-situationen. Tabell 4:6 nedan redovisar
uppmätta genomsnittshastigheter från loggade data. Mätsnitten ligger lite olika i Lund och Bor-
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länge, varför alla gatutyper ej kommit med. Data från efterperiod 2 i Borlänge är osäkra, varför pe-
riod 1 redovisas istället.

Tabell 4:6 Loggade data i Lund och Borlänge vid mätsnitten för en föreperiod och efterpe-
riod 2.

Lund – aktiv gas Borlänge - informerande

Gatutyp Föreperiod

ej aktiverat

Efterperiod 2
aktiverat

Föreperiod

ej aktiverat

Efterperiod 1
aktiverat

Centrumzon 30 26,3 +0,1 21,6 -0,4
Lokalgata 30 21,2 +2,6
Lokalgata 50/30 26,1 -2,5
Uppsamling 30 32,2 -2,3
Uppsamling 50 35,0 -2,8
Industrigata 50 39,2 -2,3
Huvudgata 30 31,5 -1,2
Huvudgata 50 46,4 -1,9 44,6 -2,2
Huvudgata 70 52,9 -3,0
Infart 50 2-fält 50,0 -4,1
Infart 50 4-fält 51,3 -2,3 49,2 -3,0
Infart 70 2-fält 60,3 -0,2
Infart 70 4-fält 57,3 0,0 73,6 -2,4

Kompletterande analyser som gjorts i Lund för andra infarter med 70 km/tim visar att det finns has-
tighetssänkningar även där, vilket stämmer bättre med tabell 4:5. Sammanfattningsvis kan därför
sägas att i efterperioderna har medelhastigheten för försöksfordonen minskat med 2-3 km/tim på
uppsamlingsgator, huvudgator och infarter. För lokalgator finns både hastighetsökningar och -
sänkningar. Effekten av ISA är där osäker. Skillnaderna mellan olika gatutyper är små och osäkra.

Hastighetsspridning och maxhastigheter – exempel från loggdata

Resultaten ovan för medelhastigheter och hastighetsöverträdelser i Lund visar att hastighets-
spridningen minskat inom gruppen som testat ISA. Data för loggade fordon i enskilda mätsnitt kan
sammanfattas med att ju högre ursprunglig medelhastighet desto större hastighetsreduktion förut-
satt att medelhastigheten är över eller nära aktuell hastighetsgräns i föresituationen. Hastighetsre-
duktionen i efterperiod 2 varierar från 5 km/tim vid 70-gator ner till 1 km/tim för 50-gator med
blandtrafik. För standardavvikelsen visar resultaten en reduktion med ca 40 % för 70-gator och in-
farter med 50 km/tim. För övriga 50-gator och 30-gator är reduktionen i standardavvikelse vara
något mindre, ca 30-35 %.

Detta innebär att reduktionen i hastighet för 85-percentilen15 på infarter med 50 km/tim är ca 3
km/tim högre än medelvärdet på dessa gator (totalt ca 6-7 km/tim på infarter för 85-percentilen)
och ca 3,5 km/tim större på 70-gator. För 15-percentilen på infarter 50 km/tim blir nettoeffekten en
liten höjning av hastigheten med 0-1 km/tim.

15 Den hastighet som underskrids av 85% av fordonen och följaktligen överskrids av 15%.
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Reduktionen i hastighetsspridning är väsentligt lägre med det informerande systemet i Borlänge
jämfört med Lund som testat aktiv gaspedal. Skillnaden är rimlig då man inte på samma sätt som
med aktiv gas tvingas ned till hastighetsgränsen med det informerande systemet, vilket ger utrym-
me för individuella olikheter och därmed större hastighetsspridning. En rimlig uppskattning är att
standardavvikelsen minskar med 20-25 % med det system som tillämpas i Borlänge. Detta innebär
att 85-percentilen för 50-gator minskar med 1,5 km/tim mer än medelvärdet (totalt ca 3,5-4 km/tim)
och med ca 2 km/tim mer på 70-gator. För 15-percentilen blir nettoeffekten oförändrad nivå på 50-
gator eller en liten sänkning med 0,5 km/tim.

Effekten av ISA-systemen illustreras av nedanstående figur 4:2. Figuren visar ett frekvensdiagram
som är representativ för en infarts- eller god huvudgata med 50 km/tim. Medelhastigheten utan ISA
är 55 km/tim och standardavvikelsen 8 km/tim. Kurvan gäller för fria fordon eller med en begrän-
sad andel hindrade (högst 40 %).

ISA-systemet reducerar medelhastigheten ner till 50,0 km/tim men också hastighetsspridningen.
För aktiv gas är standardavvikelsen 5,0 km/tim och för informerande system 6,4 km/tim. Detta in-
nebär en reduktion med 38 respektive 20 %.

Frekvensdiagram för hastighet
Personbilar

0
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20

30

40

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Hastighet km/h

%
Utan ISA ISA, informerande ISA, aktiv gas

Figur 4:2 Frekvensdiagram hastighet för icke ISA-fordon och två system med ISA.

Figuren visar tydligt minskningen i hastighet och den minskade spridningen som medför större re-
duktion för 85-percentilen än för medianhastigheten. ”Hoptryckningen” av hastigheter mot inter-
vallet 40-55 km/tim är särskilt markant. Andelen fordon som precis håller 50 km/tim har ökat med
8 respektive 13-procentenheter jämfört med icke ISA-fordon.

Som sagt ovan gäller figurerna för en bra gatuutformning med hög andel fria fordon. Vid sämre
gatutyper och större andel hindrade fordon blir ISA-effekten mindre.
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Smittoeffekter - trafikmätningar

Mätningar av medelhastigheter gjordes 1999 före försöken och 2000-01 när försöken kommit igång
i Umeå. Mätarrangemanget i Umeå innebär mätning i enbart en riktning mitt på en gatulänk. Dess-
utom mäts i en punkt 10 m före efterföljande korsning i alla mätsnitt. Detta arrangemang medger
att hastighetssänkning före korsning kan studeras.

Nedan redovisas data från mätsnitten med konstant hastighetsgräns över hela dygnet, där ISA-
fordonens påverkan på övrig trafik kan väntas vara störst. Det gäller gator med 30-, 50- och 70-
begränsning. Mätsnitten utanför försöksområdet, sammanlagt sju stycken med ett per gatutyp, re-
dovisas till höger i figuren.

Jämförelse mellan år 2001 och år 1999, vardagar, Umeå, Heldygn på länk
Skillnad i medelhastigheten för fria fordon (pb) och alla personbilar
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Figur 4:3 Skillnad i medelhastighet (km/tim) för personbilar per gatumiljö i Umeå hela
dygn mellan hösten 1999 och hösten 2001, fria fordon och alla personbilar på
län

Följande kommentarer kan göras till figuren ovan:

• Två snitt på uppsamlingsgata 30 har en minskning med 0,7 km/tim. För år 2000 till 2001 är
minskningen 0,5 km/tim.

• Markant sänkning av körhastigheten på lokalgator med 50 km/tim och övergång 50-30 (9 mät-
snitt) på 1,3-2,3 km/tim. Sänkningen under sista året på lokalgator är dock bara 0,3-0,4 km/tim.

• På övriga 50-gator finns både en liten minskning och liten ökning. Här har förändringen varit
liten under båda åren.

• På 70-gator finns en minskning med 0,2 km/tim på huvudgata men på övergång 70-50 finns en
ökning med 0,6 km/tim.
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• För fem snitt utanför försöksområdet observeras en minskning med 0,2-0,9 km/tim. Ett snitt på
huvudgata har en ökning på 1,3 km/tim. Det sjunde mätsnittet utanför kontrollområdet (lokal-
gata ytterområde) är ej jämförbart. Antalet fordon under 2001 är ca 40 % högre än tidigare år
pga trafikomläggningar.

• Standardavvikelsen har ökat något på alla gatutyper utom huvudgata 70 km/tim och övergångs-
sträckorna.

Motsvarande jämförelse har gjorts för medelhastigheten för de personfordon som överskrider has-
tighetsgränsen. Därvid noteras både ökningar och minskningar i överträdelsehastighet men med
högst 0,5 km/tim. Detta gäller både inom och utom försöksområdet. Om man betraktar år 2000 till
2001 är det övervägande små ökningar inom försöksområdet.

Ovanstående data tyder på en liten men systematisk sänkning av medelhastigheten mellan år 1999
och 2001 men med tyngdpunkten på första året. En undersökning av maxhastigheterna visar att
effekten på 85-percentilen är något mindre än på medelhastigheten för fria fordon, vilket kan synas
förvånande. Men detta är en effekt av den ökade hastighetsspridningen. Låga och medelstora has-
tigheter har minskat mer än de högsta hastigheterna. Bland de högsta hastigheterna finns förmodli-
gen inga ISA-fordon och dessutom är interaktionen med ISA-fordon liten.

En viss hastighetssänkning kan även observeras i mätsnitten belägna 10 m före korsning som är av
samma storleksordning som för länk. Figur 4:4 nedan visar data för mätsnitten 10 m före korsning.
Resultatet skall jämföras med figur 4:3.
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Jämförelse mellan år 2001 och år 1999, vardagar, Umeå, Heldygn i korsning
Skillnad i medelhastigheten för fria fordon (pb) och alla personbilar
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Figur 4:4 Skillnad i medelhastighet (km/tim) för personbilar per gatumiljö i Umeå hela
dygn mellan hösten 1999 och hösten 2001, fria fordon och alla personbilar i
korsning

Som framgår av figuren ovan finns en klar och tydlig sänkning för alla 50- och 70-gator förutom
tre snitt på övergång 50-30. Sänkningarna varierar mellan 0,2 och 2,0 km/tim beroende på gatutyp.
Utanför försöksområdet finns såväl ökning som minskning av medelhastigheten men under 0,5
km/tim förutom två snitt på övergångssträcka som har större sänkningar.

Således är reduktionen i medelhastighet i korsning obetydligt mindre än för länk på 50-gator men
sänkningen är mer jämnt fördelad på båda åren. För länk ligger hela minskningen på första året
med oförändrad eller svag sänkning det andra året. På 70-gator observeras i korsning en viss sänk-
ning som ej finns på länk.

Sammantaget för alla mätsnitt i Umeå kan konstateras en liten men systematisk sänkning av me-
delhastigheten för fria fordon på länk. Detta gäller dock ej för 70-gator på huvudnätet där medel-
hastigheten är oförändrad kring 70 km/tim med överträdelser på ca 50 %. För 30-gator ligger effek-
ten på 0,3-0,9 km/tim med den största sänkningen på lokalnätet. Sänkningen i 85-percentil på 30-
gator är ca 0,2 km/tim större än för medelhastigheten. För 50-gator är sänkningen i samma stor-
leksordning, 0,6-0,9 km/tim på länk men här är sänkningen för 85-percentilen mindre. Detta inne-
bär att spridningen i hastighet blivit något större. Standardavvikelsen har på 50-gator ökat med 0,3
km/tim. Denna ökade spridning är dock helt enligt förväntan. Om en liten andel på 5-10 % av for-
donen sänker sin hastighet markant och övriga behåller sin hastighet blir resultatet för hela popula-
tionen en ökad hastighetsspridning.

För mätsnitt i korsningar observeras marginella effekter på 30-gator. Här är sänkningen i medelhas-
tighet mindre än eller lika med 0,3 km/tim. Men på 50-gator är sänkningen bara obetydligt lägre än
för länk och på 70-gator finns en sänkning i korsningar som ej kan observeras på länk.
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Dessa effekter på länkar och i korsningar kan mycket väl bero på en minskad hastighet på de 4-15
% ISA-fordonen som fanns i trafik under hösten 2000 och hela år 2001. Det är möjligt att göra en
teoretisk beräkning av medelhastigheten för ISA-fordonen med de data som framkommit i mät-
ningarna och som redovisas ovan under förutsättning att de ej ISA-utrustade fordonen har samma
medelhastighet både 1999 och 2001. På 50-gatorna är den genomsnittliga andelen fria fordon ca
70 % och andelen ISA-fordon år 2001 är 7 %. Det är rimligt att anta att andelen fria fordon är hög-
re för ISA-fordonen, säg att andelen fria fordon är 80-100 % hos ISA-fordonen. Detta ger då en
andel av de fria fordonen på 8-10 % som är ISA-utrustade. Med ledning av medelhastigheter och
standardavvikelse hos fria fordon inmätta 1999 och 2001 kan en rimlig skattning av hastighetsre-
duktionen för ISA-fordonen göras. Följande resultat erhålles för gatulänkar där intervallet beror på
andelen ISA-fordon enligt ovan.

• För 50-gatorna en hastighetsreduktion på 2,5-3,0 km/tim hos ISA-fordonen.
• För 50-gator plus övergång en hastighetsreduktion på 4,0-5,0 km/tim hos ISA-fordonen.

Ovanstående resultat måste användas med viss försiktighet eftersom det inte är troligt att icke ISA-
fordonen har samma hastighet de båda åren. En rimlig bedömning säger att hastighetsreduktionen
för ISA-fordonen i genomsnitt är 3-4 km/tim på 50-gator.

Men hastighetsminskningen skulle kunna bero på en allmän trend i trafiken, regionalt eller natio-
nellt. Vid jämförelse av Vägverkets mätningar i tätort mellan år 2001 och 1999 erhölls följande
data för medelhastigheten för personbilar:

• En ökning för hela landet med 0,1 km/tim på huvudleder med 50 km/tim
• En ökning för hela landet med 0,1 km/tim på icke huvudleder
• En minskning i Region Norr med 1,0 km/tim på huvudled med 50 km/tim
• En ökning i Region Norr med 3,4 km/tim på icke huvudleder

I Region Norr är det enbart på huvudled 50 som en minskning observerats medan det är en stor ök-
ning på icke huvudleder. Men dessa förändringar är dock inte alls signifikanta beroende på en stor
variation mellan olika mätpunkter i Vägverkets mätningar. Vad som ytterligare styrker hypotesen
att ISA-fordonen i Umeå haft effekt är det faktum att det inte heller finns entydiga tendenser till
hastighetsminskning i mätsnitten med 50 och 70 utanför försöksområdet.

Slutsatser – max- och medelhastigheter

Hastighetsöverträdelserna har minskat markant med ISA. Effekten är störst på 50- och 70-gator där
personskadeolyckorna är koncentrerade. De minskade hastighetsöverträdelserna bör därmed ha
bidragit till att öka trafiksäkerheten. En jämförelse mellan systemen visar att hastighetsöver-
trädelserna minskar något mer med aktiv gas, men skillnaderna är små.

Trafikmätningarna i Umeå tyder på en liten men systematisk sänkning av medel- och maxhastig-
heterna (85-percentilen), som kan härledas till ISA-försöket. Detta visar att spridningseffekter upp-
står redan vid de ca 10% ISA-fordon som gällde vid försöket i Umeå.

Hur har körförloppet och hastigheterna vid cirkulationsplatser och korsningar påverkats?

I korsningar förväntas hastighetsnivån minska, vilket leder till att antalet tillfällen då fordonen är
inblandade i konflikter minskar. För fordon som är inblandade i konfliktsituationer ökar handlings-
utrymmet p.g.a. den lägre ingångshastigheten och därmed blir eventuella konsekvenser mindre all-
varliga. Loggning tillsammans med konflikt- och medåkandestudier har bidragit till att belysa frå-
gan.
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Körförlopp - loggdata

Hastighetsförloppet ca 80 m före korsning på primärgata (huvudgata) har studerats. För samtliga
ISA-utrustade personbilar har beräknats en genomsnittlig hastighetsprofil för inkommande fordon
före korsning. Ur denna hastighetsprofil bestäms lägsta punkthastigheten (minhastighet) och högsta
punkthastigheten (maxhastighet) före korsning. Beräkningarna har som ovan gjorts för en före-
period och två efterperioder.

Figur 4:5 nedan visar ett uppmätt körförlopp från Lund där max- och minhastigheterna är markera-
de.
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Figur 4:5 Exempel på medelhastighetsprofiler hos testfordonen utan och med aktiv gaspe-
dal på huvudgata, 50 km/tim, blandtrafik.

Beräkningar är genomförda för korsning av två olika slag, dels trevägskorsning och dels fyrvägs-
korsning, för fordon som kör rakt fram på primärgata mot stopp- eller väjningsreglerad sekundärga-
ta. Dessutom har motsvarande gjorts för en inkommande riktning på primärgata med cirkulations-
plats. Data redovisas nedan för Lund. Samma tendenser finns i data från Borlänge.

Figur 4:6 nedan visar data för trevägskorsningar (T-kors) med väjningsplikt för sekundärgatan. Fi-
guren visar max- och minhastighet för inkommande fordon på primärgatan (körandes rakt fram).
Data finns för fem T-korsningar och två riktningar per korsning. För varje riktning redovisas data
för föreperioden med icke aktiverad utrustning och två efterperioder med aktiverad utrustning.
Korsning T3 har bara data för minhastigheten i riktning västerut.

Minhastighet

Maxhastighet
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Figur 4:6 Max- och minhastighet (km/tim) vid ankomst på primärgata till T-korsningar

I figuren framgår klart att korsning T5 avviker från övriga genom en generellt låg hastighetsnivå
samt en liten ökning i hastighet i efterperioderna. Övriga fyra har en hastighetsnivå kring eller över
40 km/tim. För dessa fyra kan påtagliga sänkningar observeras i efterperioderna. Genomgående
gäller att hastigheterna återigen ökar något i efterperiod 2, men den huvudsakliga effekten kvarstår.

För dessa fyra T-korsningar med åtta riktningar (sju för maxhastigheten) har parvisa t-test genom-
förts för max- respektive minhastigheten före korsning. Följande resultat erhålles:

• För maxhastigheten en sänkning i efterperiod 2 med i genomsnitt 2,2 km/ h, från 49,8 km/tim
till 47,6 km/tim, signifikant värde (nivån 99 %).

• För minhastigheten en sänkning i efterperiod 2 med i genomsnitt 1,5 km/ h, från 46,8 km/tim
till 45,3 km/tim, signifikant värde (nivån 95 %).

Sammanfattningsvis kan sägas att ISA bidrar till att sänka ankomsthastigheten på primärgata före
T-korsning med ca 2 km/tim. Sänkningen är ungefär lika stor som för huvudgata med 50 km/tim
och hastighetsnivån före korsning är även den samma som för huvudgata. Vid korsningar med låg
ankomsthastighet erhålles ingen effekt.

Figur 4:7 nedan visar på samma sätt data för fyrvägskorsningar med stopplikt för sekundärgatan.
Data finns för tre korsningar och två riktningar per korsning.

Minhastighet och Maxhastighet vid T-korsningar, Lund 2001 (Före, Efter1, Efter2)
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Figur 4:7 Max- och minhastighet (km/tim) vid ankomst på primärgata till fyrvägskors-
ningar

Av figuren framgår att hastighetsnivån är generellt lägre än för trevägskorsningar och skillnaden
mellan max och min är väsentligt större. Hastigheterna ligger mellan 32 och 45 km/tim. Men det
tycks ändå vara en liten hastighetsreduktion i efterperioderna. För tre korsningar med sex riktningar
erhölls följande resultat:

• För maxhastigheten en sänkning i efterperiod 2 med i genomsnitt 2,1 km/tim, från 43,3 km/tim
till 41,2 km/tim, signifikant värde (nivån 95 %).

• För minhastigheten finns inte någon kvarstående sänkning i efterperiod 2.

Sammanfattningsvis kan sägas att det bara är högsta hastigheten (maxnivån) i början av ankomst-
förloppet som påverkas av ISA-utrustningen och hastighetsreduktionen är ca 1,5-2 km/tim. Sänk-
ningen i maxhastighet är ungefär lika stor som för gator med blandtrafik (huvud- eller uppsam-
lingsgata). Allt tyder på att ändrat beteendet på länk följer med fram till inbromsningsförloppet före
korsningen. Vid fyrvägskorsning är inbromsningen relativ stor och ingen ISA-effekt erhålles precis
före korsning. Vid trevägskorsning däremot är inbromsningen mindre och det blir en bestående
effekt av ISA-systemet genom korsningen.

Slutligen visas i figur 4:8 data för cirkulationsplats med väjningsplikt för ankommande trafik på
primärgata. Data finns för fyra cirkulationsplatser på 50-gator med enfältig cirkulation, två cirkula-
tionsplatser på 50-gata med tvåfältig cirkulation och en cirkulationsplats på 70-gata med tvåfältig
cirkulation.

Minhastighet och Maxhastighet vid fyrvägskorsningar, Lund 2001 (Före, Efter1, Efter2)
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Figur 4:8 Max- och minhastighet (km/tim) vid ankomst på primärgata till cirkulations-
plats.

Av figuren framgår att differensen mellan max- och minhastighet är markant högre än för vanliga
korsningar. Men det är ju naturligt eftersom väjningsplikt råder för inkommande trafik. Hastighets-
nivån för minhastigheten är något högre för stora cirkulationsplatser jämfört med små enfältiga.
Plats C7 på 70-gata har markant högre hastighetsnivå för både min- och maxhastighet. För denna
plats har maxhastigheten i efterperioderna minskat med 1,6-2,0 km/tim, samma som för
fyrvägskorsningarna ovan.

Data från de sex cirkulationsplatserna på 50-gator har testats med parvis t-test. För dessa sex er-
hölls följande resultat:

• För maxhastigheten en sänkning i efterperiod 2 med i genomsnitt 1,7 km/ h, från 47,6 km/tim
till 45,9 km/tim, signifikant värde (nivån 95 %).

• För minhastigheten noteras oförändrad hastighet i efterperiod 2. Genomsnittlig minhastighet är
24,8 km/tim både i föreperioden och i efterperiod 2.

Sammanfattningsvis kan sägas att det bara är maxnivån i ankomsthastighet som påverkas av ISA-
utrustningen, precis som för fyrvägskorsningar, och denna effekt är även före cirkulationsplatser ca
2 km/tim. Sänkningen är något lägre än vad som erhållits för huvudgata med 50 km/tim. Även här
synes det som om ändrat beteendet på länk följer med fram till strax före cirkulationsplats, där in-
bromsning påbörjas. Därefter finns inga ISA-effekter när fordonen kommer ner i hastighetsnivåer
på 25-35 km/tim på 50-gator.

Jämför man med data från Umeå ovan, ser man att sänkningen där bara är obetydligt lägre på 50-
gator ca 10 m före korsningen. Detta tyder på att effekten av ISA avtar och försvinner i intervallet
0-25 m före korsning.

Minhastighet och Maxhastighet vid cirkulationsplats, Lund 2001 (Före, Efter1, Efter2)
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Slutsatser - korsningshastigheter

Ankomstförloppet före korsningar och cirkulationsplatser har påverkats med ISA till ca 50-80 me-
ter före korsningspunkten. Effekten är lika stor som på länken. När man kommer ner i låga hastig-
heter på 25-30 km/tim på 50-gator i själva korsningen kan inga ISA-effekter påvisas. I T-
korsningar, där hastigheterna vanligtvis är högre, påverkas även minhastigheten på primärvägen på
samma sätt som maxhastigheten.

Har svänghastigheten i korsningar påverkats med ISA?

Loggning av fordon ger möjlighet att studera svängförloppet genom korsning. För de utvalda kors-
ningarna studerades personbilar som gjorde högersväng respektive vänstersväng från primärväg. I
varje korsning beräknades en medelhastighetsprofil för varje svängningsrörelse, höger- respektive
vänstersväng från primärgatan. Lägsta hastigheten (minhastighet) i denna hastighetsprofil beräkna-
des. Detta gjordes för samtliga personbilar för en föreperiod och två efterperioder.

Tabell 4:7 redovisar data för fem korsningar i Lund, tre trevägskorsningar och två fyrvägs-
korsningar. Varje rad motsvarar en korsning och med höger- respektive vänstersväng från primär-
gata. Antalet fordon är litet för korsning T4 och här finns inga observationer för efterperiod 2. För
korsning F1 är antalet litet för vänstersväng i R1 och högersväng i R2.

Tabell 4:7 Minhastighet (km/tim) vid svängning från primärgata i T-korsningar och fyr-
vägskorsningar

Minhastighet km/tim

Korsningstyp, svängrörelse Föreperiod Efter 1 Efter 2

T3 trevägs, väjning högersväng 25,1 +0,1 +0,2
vänstersväng 20,0 -1,0 -2,3

T4 trevägs, väjning högersväng 17,0 -2,8 -
vänstersväng 17,1 +1,2 -

T5 trevägs, väjning högersväng 19,1 -0,4 +0,9
vänstersväng 20,1 -2,8 -2,7

F1 fyrvägs, stopp högersväng R1 24,8 +3,3 +0,3
högersväng R2 15,3 +4,3 -1,9
vänstersväng R1 5,9 +9,0 -3,9
vänstersväng R2 24,3 +2,2 +0,0

F3 fyrvägs, stopp högersväng R1 19,3 -0,5 -3,5
vänstersväng R2 13,9 +2,2 +0,6

Som framgår av tabellen finns inga entydiga tendenser. Lägsta hastigheten (minhastigheten vid
svängning) synes minska marginellt i trevägskorsningarna men öka i fyrvägskorsningarna. Statis-
tiska test ger inga signifikanta skillnader. Om korsning T4 och två rörelser i F1, båda med litet an-
tal, räknas bort blir resultatet att minhastigheten ökat med 0,4 km/tim i efterperiod 1 och minskat
med 0,8 km/tim i efterperiod 2.

Slutsats

Uppmätta minimihastigheter i korsning ligger på nivån 20-30 km/tim vid svängning från primärga-
ta. Ingen skillnad i svängningshastighet med ISA kan påvisas varken i Lund eller i Borlänge vid
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tidlucka

aktiverade ISA-system. Det synes vara en entydig slutsats att vid hastighetsnivåer på 30-35 km/tim
och lägre på 50-gator erhålles inga ISA-effekter, precis som vid cirkulationsplats och fyrvägs-
korsningar.

Har tidluckor mellan fordon och köbildning påverkats med ISA?

Enligt de mindre försöken i MASTER-projektet erhölls en tendens till ökade tidluckor vid körning
i fordonsköer. Detta är intressant eftersom det kan ha stor betydelse för trafiksäkerheten. Tidluck-
orna mättes därför i ISA-försöket genom att ur punkthastighetsmätningarna i Umeå beräkna medel-
tidsavståndet för hindrade fordon (fordon i kösituation).

Tidluckor - loggdata

Tidluckan mellan två fordon definieras i ett bestämt vägsnitt som tidskillnaden mellan den främre
bilens bakre kofångare och den bakre bilens front, se figur 4:9. Om mätning sker med axelsensor
mäts tiden mellan den främre bilens bakhjul och den bakre bilens framhjul, vilket framgår av
nämnda figur. Detta mått bör benämnas axeltidlucka, och det är detta mått som användes vid bear-
betning av hastighetsdata. Fem (5) sekunder används här som gräns mellan hindrade och fria for-
don.

Figur 4:9 Skillnad mellan tidlucka och axeltidlucka

Ökade tidluckor i fordonsköer bör minska risken för påkörningsolyckor. En intressant fråga är om
”farliga” tidluckor i fordonsköer har ändrats när ISA-fordonen funnits i trafik. Därför har analys
gjorts i Umeå och Lund av fordon med korta tidluckor. I Umeå där alla fordon ingår kan inga ten-
denser till ändring av tidluckan i fordonsköer observeras. Men med den begränsade andelen ISA-
fordon i trafiken på 5-15 % som finns i Umeå är det inte möjligt att upptäcka mindre förändringar
hos dessa fordon.

I Lund har så kallade medåkandestudier gjorts där förarens beteende i ett specialutrustat fordon
studeras under färd längs en förutbestämd rutt. Varje testperson körde en 33 km lång testrutt. Föra-
rens följeavstånd registrerades fem gånger per sekund. Skillnaderna mellan ISA och icke ISA-
fordon är liten (mindre än 0,1 sek) och det går inte heller i Lund att observera några säkra föränd-
ringar. Vid studium av de kortaste tidluckorna (mindre än tre sekunder) blev skillnaden ännu mind-
re.

Således kan inga tecken till förändrad avståndshållning i kö med ISA-utrustning konstateras.

Köbildning - punkthastighetsmätningar

Tidigare konstaterades att hastighetsspridningen (mätt som standardavvikelse) har ökat något för
50-gator men minskat för 70-gator. För 30-gator är hastighetsspridningen oförändrad. Man kan
ställa frågan om denna förändring i hastighetsspridning har medfört ökade kölängder i trafiken.

axeltidlucka
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Därför har i varje mätsnitt i Umeå medelkölängden beräknats (som antalet fria fordon dividerat
med totalantalet). Resultatet är att inga observerbara förändringar i medelkölängd kan spåras vare
sig vid 30-, 50- eller 70-gator.

Slutsatser - tidluckor och köbildning

Från mätningarna i Umeå kan inga tecken på ändring av tidlucka i fordonsköer konstateras. Inga
tecken på ökade kölängder kan heller spåras. I Lund kan man vid medåkandestudier inte heller
konstatera någon ändring i avståndshållning i köer med ISA-utrustning.

Blir man bättre eller sämre på att stanna vid rött ljus med ISA?

Ett lugnare körsätt förväntas med ISA, vilket antas leda till att rödkörningsandelen i samband med
signalreglerade korsningar minskar. Studier av rödljuskörning vid signalreglerade fordon genom-
fördes som en före-efterstudie i Lund. Fordon som anlände efter växlingen grönt/gult och under
rödfas registrerades manuellt av en observatör i fält och andelen som körde mot rött beräknades.

Totalt sett för alla tio tillfarter i Lund erhölls en ökning av andelen fordon som körde mot rött från
1,0 % år 2000 till 1,9 % hösten 2001, en ökning med 0,9 procentenheter. Antalet ISA-fordon som
observerades i tillfarterna under mätningarna var enbart ett fordon, vilket gör det meningslöst med
en jämförande analys mellan ISA-fordon och icke utrustade fordon.

Slutsats - rödljuskörning

Ingen systemeffekt vad gäller körning mot rött kan påvisas med den ringa andelen ISA-fordon (230
st) i Lund. En generell tendens tycks dock var att rödljuskörningsandelen ökar helt oberoende av
om man använder ISA eller ej. En ökning observerades sålunda även i kontrollorten Helsingborg.

Tar man större eller mindre hänsyn till fotgängare med ISA?

Samspel mellan fotgängare och bilister - interaktionsstudier

Enligt medåkandeobservationer i Lund16 har ISA (aktiv gas) haft en signifikant positiv inverkan på
samspelet med fotgängare i tätort om man grupperar ett antal negativa och positiva beteenden.
Även väjningsbeteendet inkl att lämna företräde vid övergångsställe visar en svag positiv effekt.

I Lund17 genomfördes även en särskild interaktionsstudie där övergångsställen videofilmades och
analyserades. Benägenheten att ge företräde vid övergångsställen mellan fotgängare och ISA-
utrustade bilar respektive övriga bilar undersöktes. Här kunde inte någon skillnad noteras. ISA-
förarna gav inte företräde till fotgängarna oftare trots deras något lägre hastighet. Omvänt betyder
det att ISA-bilarnas förare i dessa situationer inte kompenserar för att de inte kan köra fortare än
hastighetsgränsen. Däremot visade ISA-försedda stadsbussars förare en tendens (ej signifikant) till
att inte ge företräde vid det studerade övergångsstället lika ofta som övriga bussförare. Detta kan
indikera att bussförare som har en tuff tidtabell att följa försöker kompensera att man inte kan
överskrida hastighetsgränser med att köra något fortare i låghastighetssituationer.

16 Hjämdahl, Magnus; Effekten av aktiv gaspedal på förarbeteende. Resultat från medåkande-
observationer. Delrapport 4 LundaISA

17 Draskoczy, Ashouri; Samspel mellan trafikanter efter införandet av storskalig användning av aktiv
gaspedal, Delrapport 8 LundaISA, december 2001
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Incidenter med fotgängare och cyklister - konfliktstudier

Konfliktstudier genomfördes i sex korsningar i Umeå. Platser valdes ut där olycksrisken bedömdes
som stor och där införandet av hastighetsanpassning förväntades reducera olycksrisken. Kriterier
för att kunna göra konfliktstudien var att korsningarna inte ska byggas om och att det är ett relativt
stort flöde av bilar och oskyddade trafikanter på platsen. Sex platser valdes ut av Umeå kommun,
tre korsningar och tre övergångsställen på sträcka. Av de tre korsningarna var två signalreglerade.

Registrering av konflikterna gjordes med hjälp av tre konfliktobservatörer, som utbildats av Lunds
tekniska högskola. Förestudien genomfördes i oktober 1999 och efterstudien i oktober 2001. Vädret
oktober 1999 var kyligt och utan nederbörd. Vädret oktober 2001 var något varmare jämfört med
förestudien men med ihållande regn, vilket kan ha påverkat resultaten.

Antalet konflikter, som även omfattade bil-bil-konflikter minskade markant i efterstudien. Följande
resultat erhölls:

• Antalet konflikter totalt minskade med 68 %
• Antalet allvarliga konflikter minskade med 54 %
• Antalet allvarliga konflikter med oskyddade trafikanter minskade också med 54 %

I förestudien dominerar bil-cykel-konflikterna (46% av totala antalet allvarliga konflikter), medan
det i efterstudien är en mer jämn fördelning av konflikter med bil, cykel och fotgängare. Att det i
förestudien är en så stor andel cykelkonflikter kan förklaras av att en av mätplatserna låg mitt i uni-
versitetsområdet (Petrus Lestadius väg) och många studenter cyklar där. Att en minskning sedan
skett i efterstudien kan ha med vädret att göra, då många väljer att lämna cykeln hemma vid regn.

Slutsatser – hänsyn till fotgängare

Observationsstudien I Lund tyder på att väjningsbeteendet inte påverkats med aktiv gas. En tendens
finns dock till kompensationsbeteende för bussförare, vilket kan ha med bussförarnas stressiga ar-
betssituation att göra. Konfliktstudien i Umeå tyder på att antalet allvarliga konflikter minskat vä-
sentligt med varnande ISA. Även om speciella förhållanden som väder och observatörernas subjek-
tivitet kan ha spelat in tycks en klar förbättring skett.

Hur påverkas trafiksäkerheten med ISA?

Bedömning av trafiksäkerhetseffekt utifrån olycksstatistik (Umeå)

I Umeå med relativ stor andel utrustade fordon under försökstiden finns förutsättningar för att en
generell effekt i trafiksäkerhet uppstår. En uppföljning av antal skadade i trafiken har gjorts under
de två åren 1998-99 och jämförts med åren 2000-2001 då ISA-försöket pågick. För 1998-99 an-
vänds sjukhusrapporterade olyckor vilka bearbetats i kommunens olycksdatabas. För åren 2000-01
används Vägverkets samarbetsprojekt Strada där uttag gjorts från sjukhusrapporterade olyckor.
Detta gör att statistiken för åren 1998-99 kan avvika något från 2000-01.

Analysen visar att i försöksområdet (norr om älven) antalet skadade (inklusive dödade) har minskat
åren 2000-2001 från 555 till 543, en helt slumpmässig förändring.

För åren 1999-2001, då ISA-projektet pågått i Umeå, har antalet personskadeolyckor i tätort i Sve-
rige ökat med 3,0 % jämfört med föregående treårsperiod. Men antalet svårt skadade eller dödade
har ökat med hela 7,3 %. Det betyder att allvarlighetsföljden har ökat mer än antalet olyckor.
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Således är antalet skadade och dödade oförändrat inom försöksområdet i Umeå jämfört med 7 %-
ökning som noteras för landet som helhet. Resultatet tyder på att varnade ISA i Umeå har bidragit
till att förbättra trafiksäkerheten.

Bedömning av trafiksäkerhetseffekt utifrån hastighetsförändringar

Eftersom påtagliga och signifikanta hastighetssänkningar kan observeras i mätdata uppstår frågan
vilka totala effekter som detta kan medföra för trafiksäkerheten i respektive ort. Eftersom genom-
snittshastigheten i tätort är låg med hänsyn till fördröjningar i korsningar väljer vi att istället utgå
från uppmätta individuella körhastigheter.

Umeå – varnande system

I Umeå har punkthastigheter mätts i ca 50 mätsnitt, som kan användas för att hur mycket risken för
personskadeolyckor har minskat. Enligt vedertagen modell (potensmodellen) minskar risken med
hastigheten upphöjt till tre.

En sänkning av hastigheten på 50-gata från 60 km/h ned till hastighetsgränsen 50 km/h reducerar
då risken för personskada till 58% av den ursprungliga eller med ca 42% enligt följande beräkning:

503 /603 = 125000 / 216000= 0,58

För varje mätsnitt har därför hastigheten för det individuella fordonet upphöjts till tre och det sum-
merade resultatet beräknats. Därvid har tunga fordon viktats med faktorn 1,6 eftersom i tätort varje
tungt fordon i medeltal har 1,6 axelpar och risken för olycka uttrycks som antal olyckor per axel-
parkm. De individuella hastigheterna i kubik har summerats och slutligen har ”kubiksumman” di-
viderats med antalet fordon. Detta medelvärde speglar risken för personskadeolycka i det aktuella
mätsnittet (kallat säkerhetsmått).

Jämförelse mellan år 1999 och 2001 i detta säkerhetsmått har gjorts genom att studera den procen-
tuella förändringen mellan de båda åren. En minskning av säkerhetsmåttet innebär därvid en mins-
kad risk för personskadeolycka. Resultaten för länk sammanfattas i nedanstående tabell vid 5-15%
ISA i olika gatumiljöer (mest på lokalgatorna):
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Tabell 4:8 Riskminskning enligt potensmodellen för olika gatutyper i Umeå

Umeå – varnande

Riskförändring

Gatutyp Länk 10 m före korsning

Lokalgata 30 -5% +1%
Lokalgata 50 -7% -4%
Uppsamling 30 -2% -2%
Uppsamling 50 +1% oför.
Övergång 50/30 -3% +2%
Övergång 50/70 -3% -6%
Övergång 70/50 +4% -6%
Huvudgata 30 -2% -2%
Huvudgata 50 oför. -4%
Huvudgata 70 -0,5% +5%

Sammantaget för alla mätsnitt i Umeå, både Smart Fart med 30-begränsningar och hela dygn, kan
konstateras en systematisk sänkning av olycksrisken på länk, som dock ej gäller för 70-gator. För
30-gator ligger effekten på 2-5 % med den största sänkningen på lokalnätet. För 50-gator är sänk-
ningen i olycksrisk 3 % på länk. Minskningen i olycksrisk är dock något mindre i korsning än för
länk, speciellt på 30-gator.

Borlänge – informerande system

I Borlänge finns data från loggade fordon som underlag för en beräkning av ändrade olycksrisker i
trafiken. Dessa data anger förändringen i medelhastighet och standardavvikelse för försöksfordo-
nen.

För att tillämpa potensmodellen fullt ut krävs data för individuella fordon. Men om man antar nor-
malfördelade hastigheter kan potensmodellen användas approximativt för enbart medelvärdet om
variationskoefficienten antas vara konstant. Ett normalt värde på variationskoefficienten är ca 0,14-
0,15 vid 50- och 70-gator samt ca 0,2 för 30-gator. Detta betyder att variationskoefficienten bidrar
med ca 6 % av totala riskmåttet vid 50- och 70-gator samt 12 % för 30-gator. Således är det rimligt
att beräkna medelvärde och standardavvikelse i uppmätta fördelningar för beräkning med potens-
modellen. Detta innebär ett högre värde på olycksrisken än den vanliga potensmodellen, där hänsyn
endast tas till medelvärdena.

För mätsnitt med 50 km/tim på länk erhålls då en minskning av riskmåttet med 18 % på 50-gator.
Med ca 2% ISA-fordon skulle risken för personskadeolycka minska med ca 0,35 % på 50-gator i
Borlänge under försöksperioden.

För att erhålla en genomsnittlig riskreduktion för hela försöksområdet kan uppmätta körhastigheter
för resp hastighetsgräns i tabell 4:5 användas. Då erhålles följande värden på riskreduktion som
alltså endast avser ISA-fordonen, ej all trafik.

90 km/tim 70 km/tim 50 km/tim 30 km/tim
11 % 15 % 12 % 10 %
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Lund – aktiv gas

I Lund har standardavvikelsen för loggade fordon reducerats med ca 40 % för 70-gator och infarter
med 50 km/tim. För övriga 50-gator och 30-gator synes reduktionen i standardavvikelse vara något
mindre, ca 30-35 %. Värdena är större än i Borlänge, vilket är rimligt då den aktiva gasen på ett
mer påtagligt sätt tvingar ned överhastigheterna till under hastighetsgränsen. För medelhastigheten
noteras sett över alla loggdata en genomsnittlig minskning med 7,5 % för 70-gator och infart 50
medan minskningen är ca 4 % för vanliga 50-gator och ca 5,5 % för 30-gator.

När hänsyn tas även till den kraftigt minskade spridningen så erhålles en total riskminskning räknat
i procent för ISA-fordonen i Lund.

70 km/tim 50 km/tim infart 50 km/tim hu-
vudgata

50 km/tim bland-
trafik

30 km/tim

24 % 22 % 14 % 11 % 20 %

Eftersom andelen ISA-fordon var 1-2 % skall värdena i tabellen multipliceras med ca 0,015 för att
erhålla den verkliga riskminskningen under själva försöket för respektive gatutyp. Men detta är
naturligtvis ett maxvärde inmätt mitt på sträckor där hastighetsreduktionen för ISA-fordon är som
högst. För att erhålla en genomsnittlig riskreduktion för hela försöksområdet kan körhastigheterna
i tabell 4:5 användas. Då erhålles följande värden på riskreduktion för ISA-fordonen med aktiv gas
i Lund.

70 km/tim 50 km/tim 30 km/tim
13 % 12 % 11 %

Således blir reduktionen i risk för personskadeolycka ungefär samma i all gatumiljöer, 11-13 %.
Notera att värdena för 70- och 30-gator är ungefär hälften av maxvärdena men värdet för 50-gator
är ungefär samma som för huvudgata och blandtrafik i den första beräkningen.

Slutsats - bedömd total trafiksäkerhetspotential

Följande studier kan användas för att bedöma den totala trafiksäkerhetseffekten av de olika ISA-
systemen:

• analys av olycksstatistiken (Umeå)
• ”smittoeffekter” till övrig trafik (Umeå)
• påverkan på medelhastigheter och hastighetsspridning
• dämpning av maxhastigheter och hastighetsöverträdelser
• påverkan på ankomst- och svänghastigheter i korsningar och cirkulationsplatser
• påverkan på rödkörning i korsningar
• påverkan på antalet allvarilga konflikter
• påverkan på hänsynen till fotgängare och cyklister

Data från Lund och Borlänge pekar på att andelen hastighetsöverträdelser minskar med ISA. Effek-
ten verkar vara större på 50- och 70-gator än på 30-gator. Data från Umeå tyder dock på att effek-
ten är större på 30- än på 70-gator. Detta kan beror på att andelen ISA-fordon är större på lokalga-
tunätet, där det inte finns lika mycket genomfartstrafik. De teoretiska beräkningarna av det infor-
merande systemet i Borlänge pekar på en riskreduktion på 15% för 70-gator och 10-12 % för övri-
ga gatutyper. Motsvarande beräkning i Lund för aktiv gas visar på en riskreduktion på 11-13 %,
ungefär samma för alla gatutyper. Värdena för det informerande systemet i Borlänge och aktiv gas i
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Lund är alltså i samma storleksordning. Det går därför inte att säga att det ena systemet skulle vara
bättre än det andra. Lägger man till effekter av bättre hänsyn till fotgängare kan riskminskningen
för båda ISA-systemen bedömas ligga i storleksordningen 15-20%.

Totalt sett vid sammanvägning av samtliga studier tyder allt på att trafiksäkerheten förbättrats i
Umeå under försökstiden med ISA-fordon, som uppgått till 5-15 % av antalet personbilar med
störst andel på lokalnätet. Antalet skadade är oförändrat mot en 7-procentig ökning för hela landet.
Resultatet av konfliktstudierna pekar på en klar reduktion av antalet konflikter i trafiken, både för
konflikter mellan fordon inbördes och för konflikter med oskyddade trafikanter. Resultatet tyder på
att det varnande systemet i Umeå försiktigt räknat har minskat personskadorna i tätorten med om-
kring 3%. Lägger man därtill att antalet allvarliga konflikter minskat kan förbättringen bedömas
ligga i intervallet 3-4%. Räknat proportionellt på enbart ISA-fordonen skulle detta innebära en
riskminskning på 30-40%, dvs ett högre värde än för motsvarande system i Borlänge, men denna
siffra bör justeras nedåt eftersom de första procenten troligen bidrar mer än de sista. Både olycks-
analysen och hastighetsmätningarna tyder dock på att spridningseffekter förekommer i Umeå. San-
nolikt har spridningseffekterna till övrig trafik bidragit till en väsentlig ytterligare riskminsk-
ning förutom den som gäller för ISA-fordonen ensamma.

Mätningarna visar att effekten av ISA är större på länk än i och i närheten av korsningar. Den stora
merparten av personskadeolyckor med oskyddade trafikanter inträffar i korsningar på huvud-
gatunätet. Därför är trafiksäkerhetseffekten av ISA-utrustningen relativt sett mindre för oskyddade
trafikanter än för motorfordon. Konfliktstudier och medåkandestudier tyder dock på klara förbätt-
ringar även i korsningarna.

Sammantaget är rimligt att tro att trafiksäkerheten har förbättrats väsentligt med ISA. Om alla
hade ISA skulle antalet skadade personer kunna bli åtminstone 20 % och i bästa fall upp mot
25% färre i tätort. På sikt är det också möjligt att utveckla systemet. Främst är det då förekomsten
av farliga tidluckor mellan fordonen som bör stå i fokus.

Försämras restid och miljö med ISA?

Restider – loggdata i Lund

Loggdata ger möjligheter att studera effekter på den totala restiden. För samtliga loggade fordon
har total färdtid och total färdlängd beräknats inom försöksområdet. Kvoten mellan färdlängd och
färdtid är en utmärkt skattning av medelreshastigheten för allt trafikarbete inom försöksområdet
och därmed ett mått på förändring i restid mellan före- och efterperiod.

I tabell 4:9 redovisas genomsnittlig reshastighet för hela försöksområdet. Genomsnittlig reshastig-
het innebär totalt trafikarbete (körd gatulängd) dividerat med total restid (inklusive stopp) för samt-
liga försöksfordon som är personbilar. Motsvarande beräkning för körhastighet (se tabell 4:5) inne-
bär att tid då fordon stannat frånräknats.

Föreperiod avser månaden före utrustningen aktiverats. Efterperiod 1 är första månaden efter akti-
vering och efterperiod 2 är v 39-44 år 2001.
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Tabell 4:9 Loggade data i Lund, hela försöksområdet, för en föreperiod och två efterperio-
der.

Variabel Föreperiod

Ej aktiverat

Efterperiod 1

Aktiverat

Efterperiod 2

Aktiverat

Reshastighet vid 30 km/tim 17,9 +0,3 +0,9
Reshastighet vid 50 km/tim 31,5 -0,1 -0,3
Reshastighet vid 70 km/tim 54,5 -0,3 -0,7
Reshastighet totalt 34,2 +0,1 +0,2

Reshastigheten är i stort sett oförändrad mellan före- och efterperioderna. Enbart en marginell
sänkning noteras vid 70 km/tim. Totalt har reshastigheten t.o.m. ökat marginellt, vilket således in-
nebär att restiden minskat något i genomsnitt. Detta resultat kan förefalla något överraskande.

Totalt minskade körhastigheten med ca 1 km/tim i Lund enligt tabell 4:5. Detta innebär att i efter-
situationen är stopptid i köer och liknande utbytt mot tid i rörelse men med något lägre hastighet.
Man skulle kunna tolka detta som ett mindre aggressivt körbeteende, där man strävar efter att mi-
nimera risken för plötsliga stopp och att utnyttja den tillåtna hastigheten när tillfälle ges. Som
framgår av figur 4:10 minskar man hastigheten på sträckan, men kompenserar detta genom en
snabbare acceleration efter inbromsning vid korsning. Restiden i tätort med ISA blir därför i stort
oförändrad.

Sammanfattningsvis kan sägas att effekten av ISA är måttlig på res- och körhastigheterna i genom-
snitt vilket är rimligt eftersom dessa i hög grad är en funktion av trafikflöde och gatuutformning.
Men andelen trafikarbete över aktuell hastighetsgräns och de högsta hastigheterna har minskat vä-
sentligt.

Medelhastighet och genomsnittlig restid

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

meter

S
ek

u
n

d
er

/
h

as
ti

g
h

et

Restid Före

Restid Efter

Hastighet Före

Hastighet Efter

Figur 4:10 Exempel på körförlopp på länk och i korsning utan och med ISA
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Effekter på bränsleförbrukning och emissioner

Beräkning av bränsleförbrukning och avgasutsläpp gjordes i Lund för varje loggat körförlopp på de
olika typerna av gator. De avgasutsläpp som beräknades är CO, NOx och HC och avser aktiv gas.
För beräkningarna användes ett av VTI utvecklat avgasberäkningsprogram VETO. Mängden driv-
medel och avgaser per bil och körd km beräknades för varje studerat körförlopp. Därefter beräkna-
des medelvärde för alla körförlopp per gatutyp. Emissionsfaktorerna som VETO modellen använ-
der är giltiga inom ett begränsat hastighetsintervall (0-60 km/tim) och accelerationsintervall (-1,5
till +1,5 m/s2) och gäller för en bensindriven typbil (Volvo 940).

Beräkning av bränsleförbrukning och emissioner gjordes för en föreperiod med icke aktiverad ut-
rustning samt en efterperiod som sträcker sig över hela försökstiden. Följande resultat erhålles be-
träffande bränsleförbrukningen vid jämförelse av icke aktiverade och aktiverade fordon:

• För alla gatutyper hopslagna har den beräknade bensinförbrukningen i genomsnitt per fordon
minskat med 0,021 l/10 km (från 1,115 till 1,094 l/10 km) i efterperioden. Detta är en minsk-
ning med 2 % och den är signifikant på nivån 95 %.

• Räknat per gatutyp finns en minskning för varje gatutyp utom infart med 70 km/tim. Här note-
ras en liten ökning med 0,8 %. För de andra gatutyperna är minskningen 0,5-3,5 % och med
största minskningen på huvudgata blandtrafik 50 km/tim. Minskningen för de enskilda gatuty-
perna är ej signifikant utom för huvudgata blandtrafik med 50 km/tim.

Slutsatsen är att den genomsnittliga hastighetsreduktionen i efterperioden även påverkar bränsle-
förbrukningen men i liten omfattning. Störst är reduktionen i bränsle på gator med blandtrafik. Här
är reduktionen i hastighet mindre än på infarterna men förmodligen tillämpar förarna ett lugnare
körsätt med mindre accelerationer och retardationer, vilket medför större minskning av bränsleför-
brukningen.

Följande resultat erhålles beträffande emissioner av kväveoxider, NOx, vid jämförelse av före- och
efterperiod:

• För alla gatutyper hopslagna har de beräknade utsläppen i genomsnitt per fordon minskat med
0,020 g/km (från 0,258 till 0,238 g/km) i efterperioden. Detta är en minskning med 8 %.

• Räknat per gatutyp finns en minskning för alla gatutyper med 6-8 %. Men för fyrfältig infart
noteras en minskning med hela 15 %. Minskningen är signifikant för alla gatutyper utom infart
med 70 km/tim.

Som framgår av ovanstående är den genomsnittliga reduktionen i emissioner av kväveoxider pro-
centuellt större än reduktionen i bränsle. Detta innebär att förutom hastighetsminskningen tillämpas
i efterperioden även ett lugnare körsätt med mindre hastighetsvariation och mindre accelerationer
och retardationer. Det synes som stopptid i köer med efterföljande accelerationer är utbytt mot kör-
tid i låg hastighet. Resultatet från emissionsstudierna bekräftar resultaten ovan där reshastigheten är
oförändrad men körhastigheten har minskat.

Genomsnittlig körsträcka i tätort för personbil är ca 5 500 km per år. Om resultaten ovan från Lund
är representativa innebär detta att ett ISA-utrustat fordon minskar sina utsläpp av kväveoxider med
0,11 kg per år. Detta motsvarar utsläppen från ca 430 km körning i tätort av ett fordon.

Utsläppen av kolväten, HC, minskar procentuellt ungefär lika mycket som för kväveoxider men
den absoluta mängden blir mindre, enbart ca 0,0015 g/km i genomsnitt. Detta innebär en årlig re-
duktion med ca 8 gram per fordon.
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Slutsatser – restid och emissioner

Många har befarat ökade restider med ISA. I tätort består dock en stor del av restiden av fördröj-
ningar i köer och stopp vid korsningar. Teoretiska beräkningar med oförändrat körbeteende pekar
på ett par procents förlängning av restiden. Förarna av ISA-bilarna tycks dock ha anpassat sitt bete-
ende genom smidigare inbromsning, kortare stopp och snabbare acceleration så att den befarade
restidsförlängningen inte uppstått i praktiken. Detta körsätt som liknar det som lärs ut vid s.k. eco-
driving bidrar också till lägre avgasutsläpp. Resultaten gäller för aktiv gas, men bör gälla i viss ut-
sträckning även för övriga ISA-system. Nedan i figur 4:12 framgår att detta resultat bekräftas av
förarnas egna upplevelser.

4.7 Vad tycker användarna?

Allmän uppläggning

Syftet med den nationella användarutvärderingen är att påvisa användarnas reaktioner till trafik-
säkerhet och erfarenheter av att använda de prövade hastighetsanpassningssystemen. Enkäterna har
lagts upp så att det ska vara möjligt att besvara hypoteserna 9-16 nedan i avsnitt 4.9. Detta sker ge-
nom sammanställningar och jämförelser av uppföljningar och utvärderingar på försöksorterna av-
seende

! attityder till trafiksäkerhet och hastighet
! upplevelser av testade ISA-system
! acceptans av och betalningsvilja för sådana system
! ageranden och beteende vid användning av ISA

En viktig del i den nationella utvärderingen är att få fram likheter och skillnader mellan olika ISA-
system och försöksorter. För att kunna generalisera och värdera försöksorternas resultat har strävan
varit att för de aktiviteter som genomförs på flera orter tillse att uppläggningen blir likartad och att
innehållet blir jämförbart.

Underlag och samordning för jämförande utvärdering

De mätningar m.a.p. användaren som legat till grund för den nationella utvärderingen har utgjorts
av

A. Enkäter till allmänheten i försöksorterna (före och efter försöken). Kontrollmätning gjordes
med särskild finansiering till ett riksurval före försöken (1997), varvid ett antal frågor senare
samordnats med ISA-enkäterna. Kontrollmätningen upprepas i slutet av 2002, varvid effekter-
na av både ISA-försöken och debatten kring ISA kan utläsas.

B. Enkäter/intervjuer i samband med rekrytering av testförare. Totalt cirka 15 000 personer i de
fyra försöksorterna har medverkat.
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C. Enkäter/intervjuer med testförarna eller ett urval testförare (panel). Mätningar har genomförts i
olika skeden av testperioden för att bl.a. fånga förändringar över tiden. Dessa är
- föremätning innan försöken startat/systemet aktiverats i fordonet
- enmånadsmätning, då föraren haft system igång i cirka en månad
- mittmätning (endast Umeå) då cirka halva försöksperioden genomförts
- slutmätning vid försökets slut

D. Fokusgrupper/djupintervjuer med olika grupperingar av testförare och övriga medverkande
(privatförare, yrkesförare, montörer, förare som prövat två system etc)

Till stöd för utvärderingen har även legat resultat från specialstudier, experiment och andra lokala
utvärderingsaktiviteter.

E. Loggning av beteenden (hastigheter, hastighetsförändringar etc.) i Borlänge och Lund

F. Interaktionsstudier (samspel mellan trafikanter), medåkandeobservationer, workload-mätningar
i instrumenterad bil, dagbok (Lund)

G. Enkäter/intervjuer med oskyddade trafikanter (Lund och Umeå)

En viktig del i den nationella utvärderingen är att få fram likheter och skillnader mellan olika ISA-
system och försöksorter. För att kunna generalisera och värdera försöksorternas resultat har strävan
därför varit att så långt möjligt genomföra utvärderingen på likartat sätt med jämförbart innehåll.

För att säkerställa jämförbarhet har gemensamma undersökningsmallar för respektive mättillfälle
utarbetats. Dessa innehåller uppgifter med enhetlig utformning som är av intresse för den nationella
utvärderingen. Respektive försöksort har sedan tillämpat mallen med anpassningar till testat ISA-
system och försöksortsspecifika förhållanden. Vid behov har mallen utvidgats med ytterligare frå-
gor enligt lokala önskemål.

De insamlade uppgifterna ställs i relation till lämpliga referensnivåer. Referenserna har tagits fram
på olika sätt. Ageranden och beteenden mäts i en före/eftersituation alternativt inkopplat/urkopplat
system. Vidare har för en del jämförelser kontrollmätningar genomförts på annan ort eller med ett
rikstäckande urval som kontrollgrupp. Frågor om testförnas attityder till prövat ISA-system ställs i
förhållande till motsvarande erfarenhet utan system.

Mätningar har upprepats för att kunna fånga förändringar över tiden. Två mätningar rörande all-
mänhetens attityder har genomförts före respektive efter genomfört försök. Testförarnas uppfatt-
ning har inhämtats före, under och efter försöket för att fånga förväntningar, första intryck och om-
döme efter en längre tids användning.

Behövs stöd för att hålla hastighetsgränserna?

Tidigare undersökningar visar att föraren anser att ISA ständigt inkopplad i alla trafikmiljöer inte är
nödvändigt, men att stöd i samband med farliga situationer och andra speciella förhållanden är bra.
Enligt utvärderingen i MASTER-projektet är tätortsmiljö, dåligt sikt, övergångsställen och halka de
områden där ISA är mest motiverat.

Är det lätt eller svårt att hålla hastighetsgränserna?

Såväl allmänheten som testförarna är eniga i uppfattningen om hastighetsgränsernas lämplighet i
olika miljöer. Gränsen 30 km/tim generellt i tätort anses ofta vara för låg. Män har denna uppfatt-
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ning i större utsträckning än kvinnor och medelålders i större utsträckning än yngre och äldre bilfö-
rare. Denna attityd har stärkts över tiden bland allmänheten. De flesta menar att 50 km/tim är la-
gom i tätort medan 70 km/tim är för högt. I bostadsområden kan det vara något mer motiverat med
30 km/tim men denna gräns anses även här vara något för låg. Däremot är 30-gränsen lagom utan-
för skola och daghem och här finns stor enighet mellan kön och åldrar.

Acceptansen för 70 km/tim som generell hastighetsgräns på landsväg är låg. Där anses 90 km/tim
vara lagom och på motorväg 110 km/tim.

En avsevärd andel av de tillfrågade bilisterna instämmer helt eller delvis i påståendet att de har
svårt för att hålla hastighetsgränsen i tätort. Viss skillnad finns mellan försöksorterna vilket kan
bero på något olika formulering av frågan. Förhållandevis fler i Borlänge än i övriga försöksorter
instämmer i påståendet. De som anmält intresse för ISA menar genomgående att de har svårare för
att hålla hastighetsgränsen än de som inte är intresserade. Allmänheten har minst problem med att
hålla hastighetsgränsen (se figur 4:11). Uppgiften stärks av att de som är intresserade i högre ut-
sträckning än de som inte är intresserade av ISA anser att de ofta överskrider gällande hastighets-
gräns med 10 km/tim eller mer.

Figur 4:11 Svårighet att hålla hastigheter i tätort?

Tre av fyra bilister anser att det är en moralisk skyldighet att hålla hastighetsgränserna i tätort.
Bland de deltagande yrkesförarna är det endast ca 65% som har denna inställning. Vidare finns en
liten antydan till att de som är intresserade av ISA har något högre moral i detta avseende än de
som inte är intresserade.

Även om moralen är relativt hög så erkänner mer än häften av testförarna att man ibland, ofta eller
mycket ofta medvetet kör för fort på stora vägar då det är lite trafik. I Lund uppger 72 % detta! De
flesta (75 - 85%) överskrider ibland eller ofta hastighetsgränsen vid omkörning för att komma förbi
så snabbt som möjligt.
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Attityden till följsamhet i trafiken har ett likartat mönster. 20 - 40 % instämmer i påståendet att tra-
fikrytmen ofta kräver att man kör fortare än gällande hastighetsgräns. Bussförarna ligger på den
lägre nivån (tidtabellen är styrande för bussar i linjetrafik) medan övriga yrkesförare snarare tillhör
den övre nivån. En marginell större andel av de som är intresserade av ISA jämfört med de som
inte är intresserade instämmer i påståendet. Detta kan man tolka som att de som är intresserade av
ISA är mer motiverade att pröva tekniken eftersom de inser att de har svårt för att hålla hastighets-
gränserna, att de har en ambition av att kunna göra det och att ISA kan vara ett redskap för detta.

Var, när och för vem skulle ISA vara mest motiverat?

Testförarnas bedömning efter genomfört försök av hur motiverat det är med ISA i olika trafik-
miljöer och för olika trafikantgrupper är ytterligare ett sätt att illustrera behovet. Generellt anger en
något större andel av testförarna i Lidköping (både informerande ISA och aktiv gas) att det är mo-
tiverat med ISA än i övriga försöksorter (se figur 4:11 nedan).

ISA behövs främst i 30-miljö där 80% av försöksförarna anser det vara motiverat och i synnerhet
vid skola och daghem där 90% har denna inställning. På 50-sträckor i tätort och bostadsområden är
det något färre som tycker det är motiverat, framför allt minskar andelen som tycker att det är
mycket motiverat (till 30-55%). Vid daghem och skola i 50-miljö är det dock nästan lika motiverat
som i 30-miljö. Vid högre hastighetsgränser sjunker andelen till 50-60% och ännu lägre för lands-
vägstrafik.

50-75% av testförarna (nivån varierar mellan försöksorterna) anser att det är mycket eller ganska
motiverat med ISA under dagtid i tätort och även specifikt under rusningstrafik. Ungefär lika stor
andel anser att ISA är motiverat vid besvärliga väder och väglagsförhållanden (regn, dimma och
halka) men andelen som anser att det då är mycket motiverat är något högre. Avsevärt färre (30 –
50%) tycker att ISA är motiverat under lågtrafik, även kvällar och nätter.
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Figur 4:12 Är det motiverat med ISA för olika förarkategorier?

Bilister som upprepade gånger kör för fort är i störst behov ISA enligt testförarna. 90 – 95% anser
att ISA är motiverat för dessa. Motivet för andra förarkategorier framgår av figuren. En stor andel
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anser också att det är motivera för nya körkortsinnehavare och unga bilister. Därefter kommer
grupper med yrkesförare med skolskjutsförare främst. Umeås testförare har dock inte ansett det
vara lika motiverat för buss och skolskjutsförare som övriga orter. Testförarna i Lund ligger gene-
rellt 5-15% lägre i sin bedömning. En anledning kan vara att testförarna i Lund inte är fullt så nöjda
med sitt system som förarna i övriga försöksorter på grund av bl.a. tekniska problem..

Slutsats – behov av stöd

En slutsats är att de som har intresse av att delta anser att de har svårare för att hålla hastighets-
gränserna än vad övriga har liksom att det finns en antydan till högre trafikmoral hos dessa. Detta
kan vara riktigt men också ett uttryck för större självinsikt eller påverkan av det faktum att man
erbjudits medverka som testförare.

När det gäller synen på andras behov tycker man det är mest motiverat för notoriska fortkörare,
berusade, vid andra lagöverträdelser samt för nya bilförare.

Är ISA effektivare än andra åtgärder?

Hur tror förarna att hastigheterna har påverkats med ISA?

Enligt testförarnas egen uppfattning har ISA haft störst effekt på 30-sträckor. Undantag Bor-
längeförarna som anser att effekten är bäst på 50-sträckor. Därefter minskar effekten ju högre has-
tighetsgränsen är, men den bedöms i samtliga hastighetsgränsklasser vara påtaglig. De förare som
kör med aktiv gas noterar bäst effekt. På 30-sträckor upplever förarna att denna effekt har stärkts
under försökets gång medan en viss marginell försvagning noteras i övriga hastighetsintervall. Se
figur 4:13 (avser tätortsmiljö). Slående är de små skillnaderna mellan förväntningarna före och
uppfattningen efter försöket.

Figur 4:13 Upplever föraren att hastigheten minskat med ISA?
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Resultaten kan jämföras med uppmätta resultat i tabell 4:4 och 4:5. Hastighetssänkningen är stor i
alla miljöer, men större vid 50 och 70 än på 30 km/tim-sträckor. Detta skulle kunna tolkas som att
förarna tycker att det är viktigast med hastighetssänkningar vid 30 km/tim och därför upplever ef-
fekten där starkast. I Borlänge har man dock angett störst effekt vid 50 km/tim och inte vid 30
km/tim.

En relativt stor andel av testförarna påverkas i sitt hastighetsval av vad de tror att andra bilister
tycker. Detta gäller även när man kör med ISA. Ca 25-30 % kan inte låta bli att bry sig om vad
andra tycker och 50-70 % anser att man är något eller mycket mer ”i vägen” för andra bilister. Här
finns alltså ett ganska stort socialt tryck.

Testförarna bedömer att restiderna är oförändrade eller endast blivit obetydligt längre med ISA. De
som kör med det varnande systemet i Umeå tycker detta i något mindre utsträckning än övriga. En-
dast en minoritet testförare (upp till 4,5 %) säger sig ofta eller ibland ha valt annan väg för att und-
vika områden som är 30 km/tim-begränsade. Lidköping är ett undantag, Här anger 6-12% att man
valt annan väg.

En tydlig positiv effekt är att en stor andel av förarna (70-90 %) anser att risken för att åka fast för
fortkörning inom försöksområdet har minskat mycket eller ganska mycket.

Vad tycker man om ISA jämfört med andra åtgärder?

Testförarna har vid flera tillfällen svarat på frågan om vad man tycker om olika åtgärder för att öka
efterlevnaden av hastighetsgränser. Motsvarande fråga har även ställts till allmänheten. Överens-
stämmelsen är mycket god mellan testförare och allmänheten.

Testförare

Ökad polisövervakning
ISA
Minirondeller
Upphöjda övergångsställen
Övervakningskameror
Blomlådor
Gupp

Allmänheten

Ökad polisövervakning
Minirondeller
ISA
Upphöjda övergångsställen
Övervakningskameror
Blomlådor
Gupp

ISA hamnar alltså högt på listan inte enbart hos testförarna utan även hos allmänheten. Gupp är
särskilt impopulära i Umeå (där man har särskilt många gupp). Däremot visar en studie i Umeå18

att oskyddade trafikanter främst vill bättra trafiksäkerheten genom fler och bättre underhållna gång-
och cykelbanor, följt av trafikundervisning för barn och fler poliser. ISA (varnande system) kom-
mer för denna grupp på 8:e plats.

Slutsatser

Förarna upplever att hastigheten har minskat något med ISA i alla hastighetsintervall. Både testfö-
rarna och allmänheten tycker att ISA är bättre än t.ex. gupp och upphöjda övergångsställen. Testfö-
rarna tycker t.o.m. att ISA är bättre än minirondeller för att minska hastighetsöverträdelserna.

18 Lundholm, Garvill, Marell, Westin; Oskyddade trafikanters inställning till trafiksäkerhet och risk i
trafiken. Transportforskningsenheten, Umeå Universitet 2001:01
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Upplever föraren att säkerheten blivit bättre med ISA?

Trafiksäkerheten påverkas bl. a. av förarens inställning till säkerhet, förmåga att framföra fordonet
och förhållanden som kan störa möjligheterna att genomföra köruppgiften.

I Lund anger 23% av deltagarna att de råkat ut för olycka (inklusive mindre allvarlig) under de se-
naste tre åren men endast 9 - 13 % av förarna i övriga försöksorter. 55 - 75 % av olyckorna har
skett inom tätort. Bland allmänheten anger 10 - 13% (Lund 10%) att de råkat ut för olycka under de
senaste tre åren. Testförarna skiljer sig således inte från allmänheten vad gäller olycksinblandning
med undantag för Lund. Omkring 35% anser också att de har svårt att hålla hastigheten i tätort. En
tendens till minskning av inträffade olyckor från före till slutmätningen noteras bland testförarna i
Borlänge och Umeå men inte på övriga orter. Tendensen stämmer med konfliktstudier som genom-
fördes i Umeå 1999 och 2001.

ISA-försöken liksom andra initiativ (Nollvisionsaktiviteter) har medverkat till att sätta trafik-
säkerheten i fokus generellt i försöksorterna och hos testförarna. Mellan 80 och 90 % av såväl test-
förarna som allmänheten instämmer i att det finns ett starkt samband mellan hastighet och olycks-
risk. Av testförarna ansåg 40-60% före försöken att ISA skulle bidra till att öka den egna trafiksä-
kerheten. Denna andel sjönk med 25% efter den första månaden för sedan åter öka till cirka 40%.

En ganska liten andel (8- 14%) anser att ISA stjäl uppmärksamhet från viktigare saker när jag kör,
men för de flesta är detta inget problem. Ungefär 30 % av förarna i Borlänge och Lund och 20 % i
de övriga försöksorterna menar att deras irritation i trafiken ökat ganska mycket eller mycket med
ISA i bilen jämfört utan. Denna andel har dessutom ökat med tiden. Anledningen till irritationen
kan vara såväl tekniska problem som brister i ISAs funktionalitet.

Åsikterna om ISAs effektivitet för att öka trafiksäkerheten ger ett viss bidrag till bedömningen av
acceptansen. Andelen förare som anser att systemen är mycket eller ganska effektiva sjönk med ett
undantag med mellan 5 och 20% från mätningen före försökets start till försökets slut. Detta gäller
såväl det system som man själv prövar som övriga ISA-system. Dock skall noteras att det system
man själv skall pröva eller testat får flest anhängare, med undantag för informerande ISA i Lidkö-
ping.
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Slutsats – upplevd säkerhet

Majoriteten av förarna upplever att det system de testat är effektivt för att förbättra säkerheten. I
Umeå och Borlänge är man skeptisk till aktiv gas, som man inte har prövat.

Tar man mer eller mindre hänsyn till oskyddade trafikanter med ISA?

Enligt tidigare studier förändrades inte bilisternas benägenhet att lämna fotgängare och cyklister
företräde. En särskild studie i Umeå19 pekar på att mer än hälften av oskyddade trafikanter anser att
bilister och bilförare ofta eller mycket ofta kör farligt nära cyklister och fotgängare. Intervjuer som
genomförts i Lund och Helsingborg20 före och efter aktiveringen av ISA visade inga tecken på att
kommunikationen mellan förare av utrustade bilar och fotgängare skulle påverkas negativt av ISA.

Nästan var tredje testförare (i Borlänge dock 18%) anser istället att deras uppmärksamhet på fot-
gängarna ökat ganska mycket eller mycket. I Lund menar 43 % av testförarna att samspelet mellan
bilister och cyklister /fotgängare blivit mer hänsynsfullt medan 7% tycker att det blivit mindre hän-
synsfullt.

Slutsats – hänsyn till fotgängare

Slutsatsen är att ISA enligt testförarna medför en ökad uppmärksamhet på oskyddade trafikanter.
Att detta också uttrycks i faktisk handling har kunnat visas genom observationer i Lund. Något be-
farat kompensatoriskt beteende av att inte stanna vid övergångsställe för att ta igen förlorad tid har
inte påvisats annat än möjligen hos stressade bussförare.

Är det mer eller mindre jobbigt att köra med ISA?

Genom enkätundersökningarna har testförarna angivit sin egen uppfattning om den mentala belast-
ningen. Utgångspunkten har varit den sk RTLX-metoden (Raw Task Load Index 21) dock med en
förenklad metodik och skala.

Resultaten illustreras i figur 4:15. Aspekterna innefattar olika mentala krav och fysiska krav. Ingen
påtaglig förändring vad gäller stress kunde noteras medan tidspressen märks något mer. En tydliga-
re markering är att förare med ISA känner sig mer i vägen för andra bilister än utan ISA. Detta
gäller i något högre utsträckning för förare av aktiv gas och informerande system än varnande. En
mindre andel testförare (15-30%) upplever att irritationen i trafiken har ökat men det finns också de
som tycker tvärtom (13%).

Problemet med frustration är något större. Detta stämmer med tidigare resultat från MASTER-
projektet som anger en statistiskt signifikant ökning av frustrationsnivån. En skillnad mellan sy-
stemen kan noteras vad gäller ansträngning. I inledningen av testperioden upplevde många ISA
som ansträngande. I slutet av försöket är detta inte längre lika påtagligt men ändå uppger 40% av
testförarna i Lund och 34% av testförarna i Lidköping som kör med aktiv gas att det är något eller

19 Lundholm, Garvill, Marell, Westin; Oskyddade trafikanters inställning till trafiksäkerhet och risk i
trafiken, Transportforskningsenheten, Umeå Universitet 2001:01

20 Risser, Kaufmann; Intervju med fotgängare om möjliga effekter av ISA för oskyddade trafikanter,
Delrapport 7. LundaISA.

21 Byers, J. C., Bittner, A. C. Jr., Hill, S.G., 1989: Traditional and raw task load index (TLX) correla-
tions: Are Paired comparisons necessary? Advances in Industrial Ergonomics and Safety I, pp 481-
485.
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mycket mer ansträngande medan 20-30% i dessa orter tycker tvärtom. För övriga system kan man i
försöksperiodens slut snarare notera en minskning av ansträngningen. Å andra sidan tycker en
övervägande andel av aktiv gas-förarna att ISA kräver mindre av uppmärksamhet på trafiken me-
dan förare som kör de andra systemen menar tvärtom, särskild förarna i Borlänge.

Känslan av att vara övervakad eller kontrollerad finns för alla systemen. Mellan 23 och 32 % av
förarna tycker att denna känsla ökat. Här finns ingen större skillnad mellan systemen eller orterna
trots att loggning under försöket endast skett i Lund och Borlänge.

Tryggheten har stärkts men delvis på bekostnad av upplevd frihet. Körglädjen har minskat för de
som kör med aktiv gas och särskilt i Lund där 40% menar att den har minskat ganska mycket eller
mycket. För övriga ISA-system finns ingen skillnad. I Borlänge och Lund, där testfordonen logga-
des, trodde cirka hälften av förarna före försöken att man skulle känna sig kontrollerade men denna
andel minskade under försökets gång till ca 30 %. I Umeå och Lidköping, som inte hade någon
loggning var motsvarande andelar ca 35-40% före och 25% efter försökets genomförande. Här
fanns alltså en överdriven farhåga.

På den allmänna frågan om man tycker att ISA stjäl uppmärksamheten från viktigare saker när man
kör bil svarar en klar majoritet att detta inte stämmer. I Borlänge är det endast 7% som instämmer
helt eller till stor del i påståendet. Motsvarande siffra i Lidköping är 9% av förarna med informe-
rande och 12% av förarna med aktiv gas, i Lund 14% och i Umeå 8% dvs något större andel bland
aktiv gas-förarna än förare med övriga system.

Det har inte varit mer ansträngande att köra med ISA utom möjligen med aktiv gas. För aktiv gas
kan man misstänka att de små problem som uppstått med vissa deltagande fordons funktion och
prestanda har spelat in. Det faktum att en stor andel testförare ofta känt sig i vägen för andra bilister
kan för en del ha varit en psykisk press. För vissa har det varit irriterande och frustrerande med ISA
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Figur 4:15 Självrapporterad förändring i mental belastning för testförarna i försökets slut-
skede
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och många har också haft en känsla av att vara övervakade. Den lilla negativa förändring av den
mentala belastningen som kan noteras för vissa faktorer har minskat under försökets gång och den
positiva förändringen har stärkts.

Slutsats – mental belastning

Slutsatsen är att förarna inte känner sig mer stressade. Den övervägande uppfattningen är att ISA
inte stjäl uppmärksamheten från andra, viktigare saker när man kör.

Har man blivit en bättre eller sämre förare med ISA?

ISA förväntas kunna underlätta köruppgiften genom att systemet förenklar hastighetskontrollen.
Testförarna har fått redovisa sina intryck och uppfattningar om huruvida framförandet av fordonet i
olika avseende förändrats med ISA.

En hypotes är att förare med ISA i bilen tittar mer sällan på hastighetsmätaren än utan ISA-
utrustning, vilket bör ge utrymme för ökad uppmärksamhet åt trafiken och ett bättre samspel med
övriga trafikanter. Av de som kör med varnande system i Umeå och informerande system i Bor-
länge tittar övervägande delen i större utsträckning på hastighetsmätaren. Andelen har emellertid
minskat under försökets gång. För de som kör med aktiv gas överväger istället de som tittar mindre
på hastighetsmätaren. En trolig förklaring är att man i inledningen vill kontrollera vad hastighets-
mätaren visar när utrustningen slår till eller från. Detta behov är mindre då man har aktiv gas. Efter
hand som man vänjer sig vid ISA minskar beroendet av att se på hastighetsmätaren.

Ungefär samma mönster noteras för uppmärksamheten på hastighetsskyltar. Merparten av Umeå-
förarna (44%) har blivit mer uppmärksamma på skyltarna medan det för aktiv gas-förarna istället är
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40% som anser att uppmärksamheten på skyltarna minskat. För det informerande systemet är skill-
naden totalt sett utjämnad.

Flera förare av varnande och informerande system angav att de gasar och bromsar i större utsträck-
ning än tidigare medan en övervägande del av aktiv gas-förarna istället hävdar att de inte behöver
gasa och bromsa i samma utsträckning som utan system.

För samtliga ISA system finns en klar uppfattning om att man blivit en bättre bilförare med ISA.
Cirka hälften av de som kör med informerande system (46 resp 54%) anser efter försöket att man
blivit något eller mycket bättre bilförare, 46 resp 36 % av de som kör med aktiv gas har denna upp-
fattning och 34 % av de som kör med varnande system. Allt fler har fått denna uppfattning under
försökets gång. Tillvänjningen har alltså i det här avseendet varit positiv.

En övervägande majoritet anser att det blivit lättare eller mycket lättare att hålla hastighets-
gränserna med ISA. Tabell 4:10 visar hur många av testförarna som efter genomfört försök har
denna uppfattning. Med undantag för informerande system (Borlänge avviker) tycker flest testfö-
rare att ISA underlättar möjligheten att hålla 30 km/tim, därefter 50 och 70.

Mellan 80 och 98% av testförarna hade före försöken förväntningar på att det skulle bli lättare att
hålla hastighetsgränserna med ISA. Andelen som tyckte att detta stämde efter en månad var 15 -
20% lägre medan en viss återhämtning noteras i samband med slutmätningen. Mönstret är likartat
för olika hastighetsgränser och även mellan orterna, dock mest påtagligt för 30 km/tim. Man kan
också notera att förhållandevis flera efter genomfört försök menar att aktiv gas gör det lättare att
hålla hastighetsgränserna än de övriga ISA-systemen.

Tabell 4:10 Andel testförare som i försökets slutskede anser det blivit lättare eller mycket lät-
tare att hålla hastighetsgränserna (%)

Informerande Aktiv gas Varnande

30 km/tim 74 85 75

50 km/tim 76 81 71

70 km/tim 64 73 62

Resultatet innebär att de höga förväntningarna inte helt uppfylldes efter en kort tids användning
men att intrycket successivt förbättrades ju mer man använde tekniken. Detta överensstämmer väl
med de förväntningarna som fanns om den tidsmässiga anpassningen till tekniken. Förändringen
illustreras i figur 4: 17 avseende 50 km/tim.
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Figur 4:17 Förändring under försöket av uppfattning om att det blivit lättare eller mycket
lättare att hålla hastighetsgränsen 50 km/tim med ISA (andel testförare i %)

Slutsats – upplevd körförmåga

Slutsatserna om förändringen över tid är att flera faktorer med avseende på föraruppgiften föränd-
ras positivt under försöket. Man tittar under försökets gång allt mindre på hastighetsmätaren, sär-
skilt med aktiv gas, vilket tyder på att man i ökande utsträckning förlitar sig på ISA. Samma gäller i
stort för hastighetsskyltar. Förändringen i omfattning av vissa körmoment (gasa - bromsa), som för
varnade och informerande ISA i början uppfattades ha ökat, blir inte lika påtaglig efter en tids an-
vändning. Förarna anpassar sig.

Hur har förarnas beteende och attityder ändrats under försökets gång?

Försöksförarnas förändrade attityder och beteenden under det år som försöken varit i full gång har
mätts. Detta har skett dels genom upprepade enkät- och intervjuundersökningar före, direkt efter
start, mitt under och efter avslutat försök kompletterat med fokusgruppdiskussioner, dels genom
medåkandestudier, loggning och i viss mån konfliktstudier. Resultaten visar att anpassning pågår
även efter att man prövat utrustningen ett helt år. Det går därför inte att utesluta att resultaten kan
bli annorlunda efter ytterligare något års körning med ISA.

Förväntningarna på utrustningen har i vissa avseenden varit överdrivna. Detta har lett till en viss
besvikelse i enmånadersmätningarna, som avspeglar sig i sämre värdeomdömen. Senare har förarna
tagit till sig fördelarna med ISA och bortsett från vissa nackdelar, vilket visar sig i att värdeom-
dömena i flera fall ökar igen i slutmätningen efter ca ett år.

På motsvarande sätt kan man spåra en anpassningsprocess även i mätresultaten. Hastighets-
sänkningarna är i huvudsak större efter en månad än efter ett år. Först ger ISA-utrustningen ett in-
grepp i den invanda körstilen. Körhastigheten sänks främst vid fria körförhållanden där hastighets-
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överträdelser varit vanliga. Sedan sker en anpassning av körstilen så att den tillåtna hastigheten ut-
nyttjas där det är möjligt. Man kryper närmare den övre gränsen samtidigt som man försöker att
undvika att bromsa och stanna om det inte är nödvändigt. Detta leder till att ISAs inverkan på
restiden minimeras.

Ergonomiska brister t.ex. alltför intensiv ljudsignal vänjer man sig dock inte vid, som framgår av
följande avsnitt. Här ökar istället irritationen under försökets gång.

4.8 Hur kan ISA-systemet förbättras?
Målsättningen med den nationella utvärderingen av produktaspekter är få klarhet i hur systemet ska
designas och vidareutvecklas för integrering med annan utrustning i bilen. Redovisningen utgår
från hypoteserna 17-20 i slutet av kapitlet. Svaren har erhållits genom insamling av erfarenheter
från försöksorterna, körsimulatorstudier samt expertdiskussioner avseende:

! attityder till funktionalitet och begriplighet
! betalningsvilja
! utvecklingsidéer
! implementeringsfrågor

Figur 4:18 visar en översikt över samhällets/flottägarens/användarens krav på ett ISA-systems
funktionalitet, utformning och prestation samt vad som är viktigt att tänka på i fordonet och för inf-
rastrukturen. Användaren ställer t.ex. krav på att systemet är lättanvänt, lätt att förstå och svarar
mot det egna kontrollbehovet. Detta leder till överväganden för producenten om hur systemet ska
integreras med övriga system och hur varningssignalen ska utformas för att åstadkomma lämplig
diskretion.

Figur 4:18 Principskiss över faktorer som påverkar produkten
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Hur har utrustningen fungerat under försöksperioden?

De använda ISA-systemen har utvecklats och producerats som en del i projektet. Dessa prototyper
hann inte utprovas och långtidstestas i den omfattning som skulle vara önskvärt och som normalt
görs inför en marknadsintroduktion. Driftproblem har därför förekommit, särskilt för den tekniskt
mera komplicerade aktiva gasen. Exempelvis anger 35% av förarna i Lund att de ofta eller mycket
ofta haft problem med gaspedalens dragläge. I Umeå är det endast några procent som angett att de
ofta haft tekniska problem medan 7-15 % av de som kört med informerande system nämner detta.

Systemen innehåller olika funktioner som påverkar uppfattningen om förarstöd:

Tabell 4:11 Systemfunktioner av betydelse med avseende på förarstöd

ISA-system

Funktion

Varnande
(Umeå)

Informerande
med gällande hast.gräns
(Borlänge, Lidköping)

Aktiv gas
med kick-down

(Lidköping, Lund)
Ljudsignal X X
Ljussignal X X
Display (skärm) X X
Mottryck i gas X
Manuell inställning av
hastighet
(utanför försöksort)

X

Placering X X X

Funktionerna är inte direkt jämförbara. Signalerna är inte utformade på samma sätt i de olika sy-
stemen. Ljudsignalen är exempelvis intensivare i Umeås varnande system än i det informerande
systemet med display. Dessutom används två fabrikat av det informerande systemet i Borlänge där
signaler och display har olika utformning. Den display som används i samband med aktiv gas skil-
jer sig också från övriga typer.

Ljudsignalen

Många berörda testförare uppfattar ljudsignalen i det varnande respektive informerande systemet
som störande. Andelen av de privata testförarna som ofta eller ganska ofta velat stänga av signalen
har successivt ökat under försökets gång till nästan 20% (se figur 4:18). Bland yrkesförarna (inkl
taxi och buss) är siffran betydligt högre (38 % i Umeå och 69 % i Lidköping). 10 % av de privata
testförarna uppger att passagerarna ofta eller mycket ofta har klagat på ljudet. Detta är i Borlänge
särskilt påtagligt i den yngre åldersgruppen (18-29 år), där 37 % uppger detta.

Var fjärde privat testförare som kört med varnande eller informerande ISA anger att de ofta eller
mycket ofta önskat att de kunnat ändra ljudet. Man önskar en mjukare ton. 25-40% anser att signa-
len bör öka i styrka och ännu fler (30-50%) anser att ljudsignalen skall pipa snabbare ju mer man
överträder hastighetsgränsen. Endast en marginellt liten andel (0-3 %) tycker att det ofta eller
mycket ofta varit problematiskt att höra ISAs varningssignal på grund av trafikljud, bilens motor-
ljud, fläktljud, tal i mobiltelefon, för att man lyssnat på radio eller haft barn i bilen.
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Figur 4:19 Andel av privata testförare som ofta eller ganska ofta velat stänga av ljudet

Ljussignalen

Ljussignalen har inte vållat lika stora problem som ljudet. För informerande ISA uppger dock 10-
20 % att det mycket ofta eller ofta varit problem att se den gröna respektive röda signalen då solen
lyser direkt på apparaten. För ljussignalerna på det varnande systemet är siffran lägre. Under andra
ljusförhållanden (ej direkt solljus, molnigt, mörker etc) är det endast någon procent som haft pro-
blem med att se ljussignalerna.

Displayen

Direkt solljus gör det även mycket svårt att se hastighetssiffrorna på displayen. För informerande
ISA anger 9 % i Lidköping och 20% i Borlänge att de mycket ofta eller ofta haft detta problem. För
aktiv gas är andelen högre, 25% i Lidköping och 45% i Lund. I molnigt väder är det endast ett par
procent som har problem att se displayen. En mindre andel (cirka 10 %) har haft problem p.g.a.
synnedsättning eller annat.

Gaspedalens mottryck

Av de privatförare som kört med aktiv gas menar 12 % i Lidköping och 18% i Lund att man ganska
ofta eller ofta velat minska styrkan i gaspedalens mottryck medan i stort sett ingen velat göra tvärt-
om.

Tillförlitlighet

De testade ISA-systemen är utvecklade och producerade inom projektets ram. De har inte varit fär-
digutprovade och därför behäftade med en del tekniska problem, vilket särskilt gällt aktiv gas och i
viss mån det informerande systemet. 46 % av testförarna i Lidköping anser att aktiv gas krånglat
(ibland, ofta eller alltid) och 37 % i Lund (en del har tidigare hoppat av pga tekniska problem). I
Borlänge är det 41% som har denna åsikt om det informerande systemet men endast 14% i Lidkö-
ping. Varnande ISA har varit mest problemfri, endast 5 % i Umeå anser att den krånglat. De tek-
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niska problemen i försökens inledning präglade dagboksanteckningarna från försökspersonerna i
Lund. En tolkning är att dessa problem var så omfattande att de kan ha stört möjligheterna till en
lugn och saklig bedömning av aktiv gas och även lett till att flera testpersoner hoppade av försöken.
Även i djupintervjuerna framkom att de tekniska problemen stört bedömningen av acceptansen.

En del felfunktioner eller brister i precisionen har rapporterats. Exempelvis anger 25% av de som
kört med varnande ISA att varningen ibland, ofta eller alltid kommer för sent. 55% av de som kört
informerande ISA har denna uppfattning och cirka 70% av de som kört med aktiv gas. Föränd-
ringen är marginell under försöksperioden.

Synpunkter på hur ISA inverkar i olika körsituationer är mest påtagligt för aktiv gas som ju är
kopplat till fordonets framdrivningssystem. Det största problemet har varit förändringar i bilens
egenskaper på grund av fördröjningar i reaktionen vid gaspådrag. Cirka 60% upplevde ibland, ofta
eller alltid problem vid start/dragläget efter en månads testkörning. I testperiodens slut hade ande-
len sjunkit i Lidköping men ökat ytterligare något i Lund. Att accelerera under hastighetsgränsen
vållade problem för cirka 40% i början och ännu fler (47%) upplevde detta problem i slutet av pe-
rioden. Omkörningar vållade problem för 20-30% vilket sjönk till 15-20% i slutet av försöken.

Trots problemen med teknik och funktion så litar testförarna på systemen. Andelen som litar myck-
et eller helt och hållet på respektive ISA-system är högst för informerande ISA (80-90%), därefter
aktiv gas och sedan varnande ISA. För samtliga utom varnande ISA och aktiv gas i Lund har denna
uppfattning stärkts under testperioden (se figur 4:20).

Slutsats – utrustningens funktion

Den negativa upplevelsen av ergonomiska brister såsom den intensiva ljudsignalen vänjer man sig
inte vid. De som vill stänga av ljudsignalen ofta eller ganska ofta ökade från 13 till 17% för infor-
merande ISA och från 9 till 18% för varnande ISA. Andra tekniska och funktionella brister som
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inte åtgärdats upplevs oförändrat negativt t. ex. långsam reaktion vid gaspådrag med aktiv gas. En
slutsats av detta är att utrustning som prövas i framtiden eller som skall introduceras på marknaden
måste vara ergonomiskt utprovade, fungera perfekt och vara tillförlitliga.

Förarna litar på ISA och denna uppfattning har stärkts under testperioden i Borlänge och Lidköping
medan den är oförändrat hög på övriga orter.

Vad är helhetsintrycket av ISA?

Användbarhet och attraktivitet

För att undersöka testförarnas inställning till ISA användes ett tillvägagångssätt som bygger på en
holländsk metod22. Testförarna ombads markera sin uppfattning i ett antal frågor som kan hänföras
till attraktivitet och användbarhet. Frågornas motpoler, t. ex dålig – bra anges i ändpunkterna av en
sjugradig skala. Svaren som lämnades i samband med slutmätningen har analyserats i respektive
försöksort bland annat med hjälp av faktoranalys. Härvid utkristalliserades sex frågepar som kan
beskriva attraktivitet (eller tillfredsställelse) respektive användbarhet (eller nyttighet). Dessa är:

För attraktivitet: obehaglig – behaglig, irriterande – lugnande, otrevlig – trevlig

För användbarhet: ineffektiv – effektiv, otydlig – tydlig, förvirrande – informerande

Neutralläge är fyra för båda skalorna. Samtliga förarkategorier ger ett relativt högt betyg åt an-
vändbarheten (medelvärde 5,7). Yrkesförare (tjänstebil, buss och övriga yrkesförare) graderar an-
vändbarheten något lägre än övriga. Åsikterna vad gäller attraktiviteten går mer isär (medelvärde
4,0). Yrkesförare men även privatförare i de båda yngsta åldersklasserna anser att attraktiviteten
inte är tillräcklig. Även de förare som initialt var negativa till alla ISA-systemen har denna uppfatt-
ning, medan de som från början var positiva till ISA liksom äldre förare är mer positiva.

Vid en uppdelning på de olika system finner man vissa smärre omkastningar och förskjutningar,
men huvuddragen ligger fast. Nivån på användbarhet ligger således några tiondels skalenheter hög-
re för det varnande systemet jämfört med de båda andra systemen. Vidare finns skillnader mellan
könen som inte framgår av figuren. Kvinnorna tycker att det varnande systemet är mer attraktivt än
män medan motsatsen råder för de andra systemen även om skillnaden är liten.

Övergripande uppfattning

Förarnas bedömning av om ISA är bra eller dåligt ger en indikation om den övergripande uppfatt-
ningen om systemet. En klart övervägande andel tycker att ISA är bra! Detta gäller allra mest de
som kört med varnande och informerande system, med en något lägre andel för aktiv gas. Även en
klart övervägande andel av de som från början var negativa till samtliga ISA-system tycker att
tycker att systemet fungerat bra. Se figur 4:21 som visar andelar i procent av testförarna som svarat
positivt (5, 6 och 7) respektive negativt (1, 2 och 3) på den sjugradiga skalan. Skillnaden mellan
olika förarkategorier följer samma mönster som för användbarhet och attraktivitet ovan.

22 van der Laan, Heino, de Ward; A simple procedure for the assessment of acceptance of Advanced
Transport Telematics. Transportation Research, Part C. Vol 5, No. 1 pp 1-10. 1997
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Acceptansen av ISA stärks av att en majoritet av testförarna efter försöken anser att ISA skall vara
obligatorisk i tätort (Borlänge 60%, Lidköping info 64%, Lidköping aktiv gas 60%, Lund 45% och
Umeå 55%). Nästan 40% (Lund 30%) menar att det skall vara ett lagkrav. En stor andel (cirka
40%) anser att ISA även bör vara obligatorisk i landsvägstrafik.

Intresse av att behålla ISA

Många av de testförare som deltagit i försöket med ISA-utrustning vill behålla utrustningen efter
försökets slut. Drygt 60 %, av de som testat varnande respektive informerande ISA är intresserade
av detta medan andelen är lägre för de som testat aktiv gas (49% i Lidköping och 36% i Lund). Ef-
ter genomfört försök är det något färre som vill behålla systemet än efter en månads drift (se figur
4:22).
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Figure 4:1 Testförarnas uppfattning om ISA varit bra eller dålig uppdelat på deras ur-
sprungliga inställning till ISA

Figur 4:21 Testförarnas uppfattning om ISA varit bra eller dålig uppdelat på deras ur-
sprungliga inställning till ISA
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Slutsats – helhetsintryck

En klart övervägande andel av testförarna ger ISA ett gott totalomdöme. Omdömet stärks av att en
majoritet av testförarna efter försöken anser att ISA skall vara obligatorisk i tätort. Däremot tycker
man inte i lika hög grad att ISA är tilltalande, särskilt inte bland yngre privatförare eller yrkes-
förare. Nästan två av tre testförare ville behålla sina varnande respektive informerande ISA efter
försöken. Antalet är något färre för aktiv gas.

Vad är man beredd att betala för ISA-systemet?

Viljan att betala ur egen ficka för att få behålla sin ISA-utrustning varierar en del mellan de fyra
försöksorterna och för de olika systemen. Av de som kört med informerande system är det cirka
50%, marginellt fler i Lidköping än i Borlänge, som kan tänka sig betala. 34% av de som kört med
varnande och i genomsnitt lika stor andel av de som kört med aktiv gas (Lidköping 40% och Lund
29%) kan tänka sig detta.

Hur mycket kan man tänka sig att betala?

Bara en liten minoritet är beredda att betala mer än 500 kronor för att få behålla sin ISA-utrustning
vid slutmätningen. För varnande system är det 1%, för informerande 3-5%, och för aktiv gas 6-7%.
Innan försöken dragits igång var det betydligt fler som kunde tänka sig att betala över 500 kr. Detta
var särskilt påtagligt i Lidköping där nästan en tredjedel av testförarna, oavsett typ av system, kun-
de tänka sig detta. Nästan ingen är beredd att betala mer än 1000 kronor, 2-3% av testförarna som
kört med aktiv gas, under 1% av de som kört informerande och inga av de som kört varnande. Se
figur 4:23 som även innehåller allmänhetens uppfattning av man kan tänka sig betala för respektive
beskriven typ av system (från mätningarna i Umeå, Lund och Borlänge).
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Figur 4:22 Andel testförare som efter en månad respektive efter testperioden vill behålla
ISA-utrustningen

Figur 4:23 Andel av testförarna som kan tänka sig betala för att behålla ISA i olika
prisklasser. I figuren är också inlagt vad allmänhetens skulle kunna tän-
ka sig betala för olika system
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För de testförare som kan tänka sig att betala något ligger det genomsnittliga beloppet (medianen)
på 150 kr för varnande ISA, 400 kr för det informerande ISA och 500 kronor för aktiv gas. När den
genomsnittliga betalningsviljan beräknas för samtliga testförare - både de som vill betala och de
som inte vill betala något - blir medianen noll kr för alla systemen. Det innebär att de som inte vill
betala alls dominerar.

Hur mycket får ISA kosta i handeln?

Åsikterna om hur mycket en ISA-utrustning skall få fördyra nya bilar respektive få kosta för att
komplettera gamla bilar varierar kraftigt mellan försöksorterna. Detta skall ses mot bakgrund av att
man testat mycket olika utrustning på de fyra orterna och att den tekniska nivån har varierat från ort
till ort. Likväl bör det observeras att skillnaden mellan orterna är större när det gäller vad ISA skall
få kosta i handeln än när det gäller den egna betalningsviljan. Av de som tycker att det ISA skall få
kosta anser således 30% i Lund att en ny bil skall kunna bli över 1000 kronor dyrare och 70% att
den kan bli minst 500 kr dyrare. I Umeå är det endast 10% i Umeå som tycker att bilen kan bli 500
kr dyrare. Resultaten redovisas i figur 4:24.

Om man räknar med de testförare som inte anser att ISA får kosta så blir det genomsnittliga priset
för ISA-utrustning till en ny bil respektive som komplettering till en äldre bil enligt nedan:
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Figur 4:24 Fördyring av nybilspris respektive pris för komplettering av äldre bilar med
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Varnande system
Nybil
Äldre bil

100 kr
100 kr

Informerande system
Nybil
Äldre bil

750 kr
500 kr

Borlänge 1000 kr, Lidköping 500 kr
Borlänge 500 kr, Lidköping 500 kr

Aktiv gas
Nybil
Äldre bil

1000 kr
750 kr

Lidköping 1000 kr; Lund 1000 kr
Lidköping 1000 kr; Lund 500 kr

Genomsnittsvärdena ligger högre om man enbart studerar de som tycker att ISA får kosta något.
För dessa testförare kan varnare i ny bil få kosta 300 kr, informerande system 1000 kr och aktiv gas
1250 kr.

Siffrorna i tabellen visar inte marknadspotentialen utan endast vad testförarna anser skulle vara en
acceptabel nivå. De ger dock en indikation om att betalningsviljan är låg trots att många vill behålla
systemet efter avslutat fältförsök. Om man vill introducera ISA till en bredare allmänhet måste man
ta den låga betalningsviljan i beaktande. Någon form av subventioner eller andra incitament kan
därför bli nödvändiga.

Vilka utvecklingsidéer har kommit fram under försökets gång?

Förverkligandet av ett system som ISA-systemet (oavsett specifik utformning) är utsatt för ett antal
påverkansfaktorer som här är uppdelade på funktion, utformning och prestation. Med funktion me-
nas det som systemet vill uppnå, dvs att anpassa hastigheten på fordonet, utformningen är den spe-
cifika utformning av funktionen som utgörs av t ex föreslagen pedal med motstånd, display, etc.
Med systemets prestation avses hur systemet lyckas förmedla funktionen i varje stund men även
över tiden. I fältförsöken har ambitionen varit att i första hand utvärdera samhällets och individens
uppfattning av funktionen. Mer om utvecklingsidéer redovisas i det avslutande kapitlet där imple-
menteringen diskuteras utifrån ett teknik-, bilindustri- och samhällsperspektiv.

Idéer från fältförsöken

Enkätundersökningar har genomförts under och efter testperioden i samband med användarunder-
sökningarna. Vad skulle man vilja ändra på?

En del brister i precisionen finns. Systemen reagerar inte alltid när de ska. Många rapporterar att
varningen ofta kommer för sent. Precisionen behöver alltså ses över och förbättras.

Funktionaliteten har vållat viss irritation. Många har klagat på ljudsignalen för varnande respektive
informerande ISA och detta har accentuerats under försöksperioden. Nästan var femte förare med
dessa system har ofta velat stänga av signalen. Man vill ha en mjukare ton. Även ljussignalen har
vållat vissa problem och det har för många varit svårt att se hastighetsuppgiften i displayens fönster
då solen står direkt på. Både ljud- och ljussignal behöver utvecklas.

En expertgrupp etablerades för att diskutera teknikutveckling parallellt med försöken. Vilken ytter-
ligare utveckling av ISA-teknologin kan förväntas? Diskussionen tyder på att det är troligt att tek-
niken för att möjliggöra ISA kommer att finnas i framtida bilar. Detta gör systemet billigare och
lättare att integrera med andra stödfunktioner.

Idéer från körsimulatortest



76

Om framtagandet och utformningen av produkten i fordonet skall utföras och säljas av fordons-
industrin måste hänsyn tas till ett antal olika faktorer t.ex. integration i egna produkten, funktionen
på systemet, produkten i infrastrukturen, användarnas önskemål och förmåga, systemets underhåll
och affärsmöjligheter. Några av de viktigare faktorerna är självklart att utformningen medger säker
användning, men helst också att utformningen stimulerar intresset för funktionen samt att systemet
integreras på ett bra sätt i fordonet. Systemutformningar kan vara aktiva (systemet ingriper i for-
donsfunktionen) eller passiva (systemet informerar föraren) och diskreta (endast föraren görs upp-
märksam) eller indiskreta (alla passagerare tar del av meddelandet).

Som led i att närmare undersöka ytterligare idéer för utformning av systemet i fordonet har bl.a. ett
körsimulatortest23 utförts på Volvo med 18 försökspersoner, rekryterade internt på Volvo. Två oli-
ka typer av systemutformning testades:

• passivt, diskret system med kort vibration i sätet som förmedlade att föraren överskred
hastighetsbegränsningen samt display som förmedlade gällande hastighetsbegränsning.

hetsbegränsningen samt display som förmedlade gällande hastighetsbegränsning.

• aktivt, diskret system med ”död” gaspedal där gasen alltså ”ströps” när hastighetsbegräns-
ningen överskreds. Detta gick att komma runt genom att göra ”kick-down”. Systemet är snar-
likt det som tetats I Lidköping och Lund.

Det passiva systemet hade innovationen med vibration i sätet, dvs om föraren överskred hastighe-
ten vibrerade det till för ett kort ögonblick (2 sekunder) med en frekvens på 200 MHz. Utöver detta
fanns en display som angav gällande hastighet (se nedan). Om föraren överskred hastigheten blin-
kade gällande hastighet på displayen tills föraren hade saktat in till densamma. I detta alternativ
fanns också en aktiveringsknapp samt en indikator som indikerade systemets status.

Samtliga 18 personer körde 15 min med vardera systemet i olika ordningsföljd. Trafiksituationerna
innefattade hastighetsbegränsningar på 30 km/tim, 50 km/tim och 70 km/tim, trafikljus, omkör-

23 Intelligent Speed Adaptation (ISA). Volvo Engineering report ER-520077

Av/På

Figur 4:25 Passivt system med vibration i sätet
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ningar, etc. I körsträckan i simulatorn fanns korsningar med trafikljus samt medtrafikanter. Testfö-
rarna uppmanades att köra som om de var ute i trafiken och körde. Om de bedömde körsituationen
så att de ville ”köra över” systemet så skulle de göra det men de uppmanades att återaktivera sy-
stemet så snart som möjligt. Efter körning har försökspersonerna svarat på ett antal frågor kring
funktionen och de specifika utformningarna av systemet.

Den totala medelhastigheten under körningarna var 58 km/tim då man hade död-pedal systemet
samt 56 km/tim då man hade vibration i sätet. Man skulle kunna tänka sig att medelhastigheten
eventuellt kunde ha varit högre med ett passivt system men så är alltså inte fallet.

Majoriteten (12 st) föredrog död-pedal systemet framför vibration i sätet. De som föredrog död-
pedal systemet föredrog ett aktivt system, dvs ett system som ingrep om man körde för fort. Om
man däremot föredrog vibration i sätet ville man inte ha ett system som ingrep, utan föredrog ett
passivt system (5 st). Endast 2 av 18 uppgav att de inte skulle vilja ha något av systemen.

Dock skall påpekas att ett antal av dem som föredrog död-pedal inte följde systemet (2st av 12).
Detsamma gäller för vibration i sätet dvs. av de som föredrog systemet var det ett antal som inte
följde detsamma (3 st av 5). De flesta (15 st av 18) menade att man måste kunna stänga av syste-
met vid behov.

Båda systemen uppgavs vara något frustrerande men ändå hjälpsamma. Man ansåg inte att syste-
men skulle vara distraherande. En del uppgav att de skulle använda ett ISA-system om de hade det
i sin egen bil. Andra uppgav att de skulle använda systemet under specifika förutsättningar (tex att
de fick lägga till något eller ta bort något som fanns i det testade systemet).

De flesta tyckte att ett sådant här system var ett mycket bra sätt att få ner farten. De hade ett antal
förslag på hur man skulle kunna förbättra systemen, inom parentes angives antal som uppgav re-
spektive modifikation. Alla uppgav förbättringar på det system som föredrogs. Ingen uppgav för-
ändringar/förbättringar på båda systemen.

Det aktiva systemet (död gaspedal):

• Mer motstånd i gaspedalen då motorn stryps (6 st)
• Lägg till informationen om gällande hastighet (som i den passiva varianten) (6 st)

Det passiva systemet (vibration i sätet)

• Möjlighet att kunna ställa in frekvensen på vibrationen själv (2 st).
• Aggressivare vibration som avtar med minskande hastighet (1 st)
• Möjligen byta ut vibrationen mot ljudvarning eller blinkande ljus (1 st)

Studien visar att många skulle kunna tänka sig ett intelligent hastighetsanpassningssystem. Det
finns dock skillnader på vilket system man skulle kunna tänka sig att använda. De som föredrog ett
aktivt system kunde inte tänka sig ett passivt och vice versa. Man ansåg också att det vore av yt-
tersta vikt att alla bilar skulle ha ett sådant system annars skulle trafiken nog bli ryckig, trodde man.

Slutsats - utvecklingsidéer

Om ISA skall få genomslag i ett större sammanhang är det viktigt att utrustningen är ergonomiskt
utprovad, fungerar problemfritt och är tillförlitlig.
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Man bör helst utveckla ett system där användaren har möjlighet att välja mellan aktivt eller passivt
system. Det bör också vara så utformat att det känns naturligt att följa systemet. Det är viktigt att på
sikt integrera systemet med andra körstödssystem såsom farthållare, kollisionsvarningssystem etc.
Väl integrerade system ger en komfortabel körning och förser föraren med en konkret och mental
säkerhet.

4.9 Svar på hypoteser och frågor kring ISA
Med ledning av tidigare försök formulerades tjugo hypoteser i användar- och effektgrupperna, som
särskilt skulle studeras i de storskaliga försöken och ingå i den jämförande utvärderingen. Ett flertal
andra aspekter har dessutom utvärderats lokalt på de skilda försöksorterna. Slutsatserna framgår
tidigare i kapitlet. Nedan redovisas samlat hypoteserna och de svar vi fått från försöken.

Trafikeffekter:

1. Medelhastighet och hastighetsspridning vid fria körförhållanden. Ett lugnare körsätt med ISA,
bättre anpassat till gällande hastighetsgräns väntas ge positiva säkerhetseffekter.

Försöken bekräftar att både medelhastigheter och hastighetsspridning minskar med ISA. Dess-
utom har andelen hastighetsöverträdelser och konflikter minskat. Sammantaget är trafiksäker-
hetseffekten därför större än de flesta andra jämförbara åtgärder i tätort.

2. Körförlopp och hastighetsanpassning vid cirkulationsplatser och korsningar. I korsningar vän-
tas hastighetsnivån minska, vilket leder till att antalet tillfällen då fordonen är inblandade i kon-
flikter minskar. För fordon som är inblandade i konfliktsituationer ökar handlingsutrymmet
p.g.a. den lägre ingångshastigheten och därmed blir eventuella konsekvenser mindre allvarliga.

Försöken kan inte visa att hastighetsnivån påverkas i själva korsningen där medelhastigheten
redan i utgångsläget är låg. Ett undantag är T-korsningar, där medelhastigheterna är högre.
Där kan lägre hastigheter också spåras på primärvägen i själva korsningen. Försöken bekräf-
tar däremot att antalet allvarliga konflikter minskar med ISA.

3. Ankomsthastighet i avståndsintervallet 0-80 m före korsning. Ett lugnare körsätt med ISA ger
också lägre ankomsthastighet till korsningar.

Försöken bekräftar att ankomstförloppet påverkas, men att effekten av ISA avtar och försvinner
i intervallet 0-25 m före korsning.

4. Svänghastighet i korsning. Ett lugnare körsätt ger mer tid i korsningen och lägre sväng-
hastigheter vid interaktion med andra trafikanter.

Ingen effekt av ISA kan påvisas när det gäller svängningshastigheter, som redan i utgångsläget
är låga.

5. Tidluckor och fordonsköer i hastighetsintervallet 30-70 km/tim. Tidluckorna mellan fordon i
köer väntas öka, medan tidluckorna mellan köer (kolonner) riskerar att minska. Det senare kan
innebära ett problem för gångtrafikanter att finna acceptabla tidluckor.

Försöken indikerar att avståndshållningen förbättrats i farliga kösituationer med ISA, men re-
sultatet är osäkert. Inga tecken finns att kölängderna skulle ha påverkats.

6. Benägenheten att stanna vid rött ljus vid signalreglerade korsningar. Rödkörningsandelen i
samband med signalreglerade korsningar minskar.
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Detta kan inte påvisas i de begränsade studier som gjorts i försöken.

7. Benägenheten att stanna vid övergångsställe för fotgängare. Andelen förare som stannar vid
såväl signalreglerade som icke signalreglerade övergångsställen kommer att öka.

Försöken kan inte klart bekräfta att benägenheten att stanna har öka, då resultaten pekar åt
olika håll. Exempelvis finns en tendens i Lund till att stanna mindre hos bussförare. Däremot
tycks hänsynen till fotgängare i risksituationer ha ökat i Umeå, där antalet allvarliga konflikter
har minskat och i Lund där samspelet har förbättrats.

8. Övriga effekter (restid, bränsleförbrukning och avgasemissioner). Restid, bränsleförbrukning
och avgasemissioner kommer inte att påverkas på något väsentligt sätt genom ISA.

Försöken visar att åtminstone aktiv gas och troligen även de övriga ISA-systemen inte leder till
ökade restider i tätort. Inte heller bränsleförbrukning och avgasemissioner påverkas negativt,
snarare tvärtom. Förarna har skickligt anpassat sig till systemet så att de befarade negativa ef-
fekterna inte uppstått i praktiken.

Användaren:

9. Behov av och attityder till hastighetsanpassning. Föraren tycker att stöd i samband med farliga
situationer (enligt resultat från tidigare studier) behövs i större omfattning än generell hastig-
hetsanpassning (ständigt inkopplad i tätort).

Försöken bekräftar synen på behovet, där behovet av stöd anses störst (över 75% av enkät-
svar) för 30-miljö, vid skola och daghem, under rusningstrafik, vid besvärliga väderförhållan-
den och för speciella grupper som t.ex. notoriska fortkörare.

10. Utformning av förarstöd. Trafikanten vill troligen bli informerad, men inte styrd (genom tving-
ande system).

Frågan har utvecklats så att man nu kan tala om tvång att ha utrustningen i bilen och om tvång
att använda utrustningen. Försöken visar att föraren i huvudsak vill bli informerad, men det
också att det finns ett större stöd för lagkrav än som förväntades.

11. Uppfattning om ISAs påverkan på körstilen. Först när föraren provat systemet kan han eller
hon få en känsla av och bilda sig en uppfattning om hur tekniken kan påverka individen. Det
kan handla om lugnare körsätt och ökad trygghet att inte riskera åka fast för fortkörning.

Försöken visar att körstilen påverkas med ISA. ISA fokuserar på hastighetsanpassning och
man är mer uppmärksam på hastighetsskyltar och oskyddade trafikanter. Tre av fyra upplever
att risken av att åka fast för fortkörning minskat mycket eller ganska mycket.

12. Förarens säkerhet. Den enskildes farhågor om riskerna med ISA är överdrivna. Trafiksäker-
hetsmedvetandet kan istället komma att öka för de som testat systemet.

Försöken bekräftar att farhågorna med ISA är överdrivna. Förarna upplever också att den
egna säkerheten och uppmärksamheten på t.ex. hastighetsskyltar ökat.

13. Oskyddade trafikanters trygghet. De oskyddade trafikanterna upplever större trygghet när bil-
trafikens hastighet är mer enhetlig och förutsägbar.

Flera studier t.ex. medåkande- och konfliktstudier tyder på att fotgängarnas trygghet har ökat
även om intervjuer med fotgängare visar att dessa inte själva märkt någon förändring.



80

14. Mental belastning. Med ISA i bilen väntas den mentala belastningen minska.

Försöken visar att man inte känner sig stressad och att ISA inte stjäl uppmärksamheten från
viktigare saker. Den dominerande irriterande känslan är istället att man känner sig vara ”i
vägen för andra”.

15. Koncentration på föraruppgiften. Med ISA i bilen tittar man mer sällan på hastighetsmätaren,
vilket ger utrymme för ökad uppmärksamhet åt trafiken.

Försöken bekräftar att man tittar mindre på hastighetsmätaren, särskilt med aktiv gaspedal,
och ägnar mer uppmärksamhet åt trafiken ju längre man använder ISA.

16. Långsiktig attityd- och beteendeförändring. Drivkraften för vissa förare att överskrida gällande
hastighetsgräns kommer att dämpas vilket leder till att säkerheten i trafiken ökar.

Försöken visar att drivkraften att överskrida hastighetsgränsen ersatts med en drivkraft att ut-
nyttja gällande hastighet där det är möjligt.

Produkten/systemet:

17. Uppfattningar om funktionalitet. Användarens förväntningar på tekniken är höjt i dunkel efter-
som få vet eller förstår vad systemet kan åstadkomma. Detta är ett informationsproblem.

Förarna hade en realistisk syn på utrustningen. Förarna litar på ISA och detta är oförändrat
eller har stärkts under försöksperioden. Uppenbara tekniska brister är man kritisk emot.

18. Uppfattning om begriplighet. Bilden av hur systemet fungerar bör stämma med hur den faktiskt
fungerar. Lämnad information måste vara konsistent, dvs stämma med den man får på annat
sätt. Detta innebär att när föraren passerar en skylt med begränsad hastighet då skall systemet i
fordonet aktiveras, inte före eller efter!

Var fjärde testförare upplever problem med precisionen i hastighetsangivelsen. Frågor har
också uppkommit p.g.a. att felvisningen i hastighetsmätarna kan uppgå till 15 km/tim. Försö-
ken bekräftar att olika system måste samordnas för att inte förvilla bilförarna.

19. Betalningsvilja till skilda ISA-system. Betalningsviljan är högre för aktiv gaspedal än för var-
nande system. Betalningsviljan ökar starkt om systemet kan kombineras med olika former av
förmåner eller garantier.

Försöken bekräftar att betalningsviljan är något större för aktiv gaspedal. Betalningsviljan är
dock som helhet låg. Huruvida betalningsviljan ökar i kombination med andra åtgärder har
inte undersökts.

20. Teknikutveckling. Det är troligt att tekniken för att möjliggöra ISA kommer att finnas i framti-
da bilar. Detta gör systemet billigare och lättare att integrera med andra stödfunktioner.

Detta stöds av diskussioner i expertgruppen, men har inte kunnat undersökas närmare under
försöken.
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5. Teknik

5.1 Tillgänglig teknologi
De frivilliga, stödjande och informerande system som utvärderades genom de fyra lokala projek-
ten syftade till att hjälpa föraren att inte överskrida lagstiftad hastighetsbegränsning. I framtiden
kan ISA komma att utvecklas till en mer intelligent funktion som kan användas exempelvis dyna-
miskt eller i samband med olika väder- och trafikförhållanden.

Grundfunktioner i ISA-system

Ett hastighetsanpassningssystem bör kunna utföra följande grundfunktioner för att kunna ge föraren
ett effektivt stöd (jfr även figur 7.1):

• Beräkna lämplig högsta hastighet (för den tidpunkt och plats fordonet befinner sig på). I
detta försök lika med gällande hastighetsgräns.

• Mäta fordonets hastighet.
• Stödja föraren i anpassning av hastighet.

Beräkning av lämplig högsta hastighet

För att ISA-systemet ska kunna beräkna lämplig högsta hastighet (här gällande hastighetsgräns)
måste det veta tid och plats för fordonet samt vilka hastighetsbegränsningar som gäller på olika
platser och eventuellt tider. Det som behövs är alltså:

• Ett "positioneringssystem” som håller reda på var fordonet befinner sig
• En karta (databas) med gällande hastighetsgränser
• En programvara som matchar positionen mot kartan och hittar gällande hastighetsgräns på

aktuell plats och tidpunkt.

Dessa uppgifter kan utföras på flera olika sätt, vilket ger några väsentliga tekniska vägval i skapan-
det av ett ISA-system.

Val av positioneringssystem

Positioneringssystem består normalt av komponenter i fordonet som tar emot signaler som sänds ut
från referenssändare och beräknar fordonets position relativt dessa. Dessutom måste positionen
kompletteras med uppgifter från givare som mäter fordonets hastighet, riktning mm. Här finns två
huvudvägar att gå:

• Bygga ett eget nät av referenssändare i aktuellt område.
• Använda befintliga positioneringssystem (t ex GPS).

Att bygga ett eget nät av referenssändare kan göras med t ex mikrovågsteknologi (transpondertek-
nologi). Denna teknologi har använts i försöken i Umeå där 200 sändare placerades ut. Att bygga
upp denna infrastruktur är mycket dyrbart, varför denna teknologi lämpar sig bäst när ett stort antal
fordon ska positioneras inom ett begränsat område, vilket var fallet i Umeåförsöken där 4000 for-
don deltog. Fördelarna med denna teknologi är möjligheter till god och stabil precision i positione-
ringen, oberoende av andra system och billigare fordonsenheter. Genom att istället använda ett be-
fintligt positioneringssystem undviks dyra investeringar i egen infrastruktur och installationer i ga-
turummet.
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GPS (Global Positioning System), USAs system för satellitpositionering, ger en precision på ca 10
m i positioneringen och kan även mäta hastighet. Den främsta nackdelen är att positioneringen en-
dast fungerar när fordonsutrustningen har fri sikt mot minst 3 satelliter, vilket begränsar täckning
och precision i tätort, tunnlar mm. Det går dock att minimera detta problem genom att komplettera
fordonsutrustningen med sensorer som mäter hastighet och riktning, och som därmed kan navigera
kortare tider utan satellittäckning. Utöver detta brukar även sk map-matching användas, som bl.a.
”snappar” positionen till närmsta väg. Med dessa kompletteringar blir dock själva fordonsdatorn
dyrare än motsvarande transponderteknologi.

GPS ansågs vara det tillgängliga positioneringssystem som bäst lämpade sig för projektets ändamål
i Borlänge, Umeå och Lund.

Förmedling av karta (databas) med hastighetsbegränsningar till fordonen

Problemet att kommunicera en karta med gällande hastighetsbegränsningar till fordonen består i
att:

• hastighetskartan lokaliseras centralt och måste förmedlas till samtliga fordon
• hastighetsgränser ändras, vilket gör att hastighetskartan uppdateras i samtliga fordon
• hastighetskartan kan vara för stor för att rymmas i små fordonsdatorer
• hastighetskartan kan vara för stor för att överföras med ”vanlig telekom”.

Eftersom det främsta syftet med ISA-försöken var att utvärdera effekt på trafiksäkerhet och förar-
nas attityder, och inte att lösa problem kring teknisk infrastruktur, så kringgicks dessa problem ge-
nom att definiera så små försöksområden att kartan rymdes i fordonsdatorerna och att uppdatering-
en av kartorna begränsades eller sköttes manuellt.

Med den transponderteknologi som användes i Umeå överfördes vid varje sändare en mycket lokal
karta som innehöll gällande hastighetsbegränsningar fram till nästa sändare. Systemet möjliggjorde
därmed ändringar av hastighetsgränser så länge själva vägnätet inte ändras. I Lund och Lidköping
laddades hela kartan in i fordonsdatorns minne. Uppdatering kunde endast göras genom depåbesök.
I Borlänge fanns möjlighet att överföra och uppdatera kartor via GSM, för att slippa depåbesök.

Mäta fordonets hastighet

Här kunde en av två huvudprinciper väljas:

• Använda fordonets befintliga hastighetsmätning.
• Mäta hastighet med hjälp av positioneringssystemet.

I Umeås system användes fordonets befintliga hastighetsmätning, genom inkoppling till en sk puls-
givare som på de flesta fordon är indata till hastighetsmätare och km-räknare. För att få bra nog-
grannhet krävdes kalibrering vid installation. Denna mätmetod var reaktionssnabb vid hastighets-
förändringar och gav konsekventa hastighetsuppgifter, men även konsekventa mätfel om systemet
var felkalibrerat, t ex efter byte till andra däck. Ett praktiskt problem var även att äldre bilar saknar
elektronisk pulsgivare och att hastighetspulsen på riktigt nya bilar endast är åtkomlig via bilens s.k.
CAN-bus, som i vissa fall är krypterad. Detta problem kringgicks i Umeåförsöken genom att såda-
na fordon gallrades bort vid rekryteringen.

I det GPS-baserade systemen i Borlänge användes enbart hastighetsuppgiften från fordonets GPS.
Denna mätmetod gav något fördröjd effekt och ingen eller dålig hastighetsuppgift vid dålig satellit-
täckning. Å andra sidan var förekommande mätfel jämnt spridda uppåt och nedåt kring rätt hastig-
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het och gav därmed ett mycket bra medelvärdet. Mätning av hastigheten med GPS krävde ingen
anslutning till fordonet (utöver strömförsörjning) eller anpassning till olika fordonsmodeller.

I de GPS-baserade systemen som var baserade på navigatorer, vilka användes i Borlänge, Lidkö-
ping och Lund, användes både hastighetspulsen och hastighetsuppgiften från GPS. Därmed möjlig-
gjordes mycket noggrann hastighetsmätning. ISA-systemen gav i de flesta fall en bättre hastig-
hetsmätning än vad som presenteras på många fordons hastighetsmätare.

Stöd till föraren

Med underlag i form av gällande hastighetsbegränsning och fordonets hastighet återstår en jämfö-
relse av dessa och därefter att informera och stödja föraren. De metoder som hittills använts för
information till föraren i ISA-sammanhang (var för sig eller tillsammans) är följande:

• visa gällande hastighetsgräns på display.
• indikera på display, med diod eller lampa att hastigheten är för hög.
• indikera med ljudsignal att hastigheten är för hög.
• indikera via feedback i gaspedalen att hastigheten är för hög.
• försvåra att fordonet överskrider aktuell hastighetsgräns.
• förhindra att fordonet överskrider aktuell hastighetsgräns.

Samtliga metoder utom den sistnämnda testades inom ISA-försöken. Se sammanställning tidigare i
tabell 3:1.

Tillkommande funktioner vid försök och forskning

Eftersom ISA-projektet var ett försök, försågs vissa av systemen med ytterligare funktioner som
syftade till att underlätta utvärderingen av projektet. I Borlänge och Lund försågs fordonsutrust-
ningen med funktioner för loggning av kördata. Syftet med detta var att möjliggöra utvärdering av
när, var och hur hastighetsöverträdelser skett, med och utan ISA-funktion.

En praktisk svårighet med detta var hur loggfilerna skulle inhämtas från hundratals försöksfordon. I
Borlänge löstes detta med funktioner för GSM-uppkoppling till samtliga försöksfordon. I Lund fick
loggfiler tankas ur systemet i samband med depåbesök. För att kunna analysera loggfilerna togs
särskild programvara fram i Borlänge respektive Lund. Läs mer om loggning och analyser i rappor-
terna från respektive ort.

5.2 Tekniksamordning

Nivå av samordning

Generellt i ISA-projektet har respektive kommun själv kunnat utforma sitt projekt avseende val av
teknologi, leverantörer, insamling av data, utvärdering mm., under förutsättning att behoven av
jämförande utvärdering av respektive system tillgodosetts.

När det gäller tekniken har samordning skett genom en särskild tekniksamordnare och i samband
med nationella samordningsmöten. Nedan beskrivs en del av den samordning som skett inom någ-
ra teknikrelaterade områden. Inom respektive orts lokala projektorganisation har det även funnits
en resurs med ansvar för tekniken.
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Teknikupphandling

Inköp av utrustning till fältförsök av denna storlek är en ganska komplicerad process, särskilt efter-
som kompletta system med de efterfrågade funktionerna inte finns utvecklade för serietillverkning.
Upphandling av utrustningen för fältförsöken samordnades mellan de försöksorter som valt liknan-
de tekniklösningar:

• Borlänge och Lidköping: samordnad upphandling av varnande system
• Lund och Lidköping: samordnad upphandling av aktivt stödjande system

Umeå var ensamma om att ha valt transponderteknologi och kunde därför inte samordna sin upp-
handling med andra ISA-orter i någon större utsträckning. Dock skedde kunskapsöverföring mellan
samtliga försöksorter när det gällde upphandlingsförfarande, tekniska specifikationer mm.

Kartformat

Framtagandet av såväl digitala kartor som försöksutrustning underlättades genom utformningen av
en gemensam specifikation. Denna användes även för att beskriva gränssnittet i upphandlingsun-
derlaget. Formatet användes av Borlänge, Lidköping och Lund. Umeås hastighetskarta anpassades
istället direkt till den aktuella transponderlösningen.

Mapinfo Interchange Format (MIF), bestående av MIF-fil och MID-fil, användes som utbytesfor-
mat eftersom det är öppet och textbaserat och därmed kan läsas och tolkas av alla potentiella leve-
rantörer.

ISA Lund
0
30
50
70
90
110

Figur 5:1 ISA-karta i Lund

Länkarna i hastighetskartorna bröts där en ny hastighetsbegränsning började gälla. Till varje länk
knöts ett antal attribut, där hastighetsbegränsningen var ett. Ett antal andra attribut fick läggas till
för att möjliggöra hantering av olika hastigheter i olika riktningar, vid olika tidpunkter på dygnet



85

(vid skolor), olika tidpunkter på året (vid skolor samt vinternedsättningar), för att underlätta navi-
gering samt för att ange hur loggning skulle ske.

I Borlänge fanns ambitioner att använda såväl data som format från NVDB (Nationell Vägdatabas).
Detta projekt var dock i ett mycket tidigt skede, varför detta endast kunde ske i begränsad omfatt-
ning.

Loggfilsformat

I Borlänge och Lund loggades fordonens position och hastighet samt ett antal ytterligare parametrar
kontinuerligt i fordonsutrustningen. Eftersom försöksorterna hade olika krav på loggningen skedde
ingen direkt samordning av loggfilsformatet. Borlänges loggfilsformat anpassades för varnande
system, för överföring via GSM samt för att passa aktuellt analysverktyg. Loggfilsformatet i Lund
anpassades för aktivt stödjande system och även för att möjliggöra detaljstudier av bland annat ac-
celeration. Ett vägval när det gäller loggningen var om loggdata skulle knytas till geografisk posi-
tion (x,y) eller till position på väglänk (länk nr, m). I Borlänge valde man att knyta loggdata till
väglänk för att underlätta utvärderingen, medan Lund valde att knyta loggdata till geografisk posi-
tion, vilket underlättar själva loggningen.

I Lidköping och Umeå skedde ingen loggning.

Varningssignaler, marginaler mm

I ett tidigt skede av projektet diskuterades gemensamma riktlinjer för hur varningssignalerna i de
varnande systemen skulle låta, men eftersom varje försöksort upphandlade teknik utifrån sina be-
hov fastställdes inga gemensamma krav på ljudsignalerna. Motsvarande diskussion fördes kring vid
vilken hastighet (i förhållande till hastighetsgränsen) som varningssignal skulle avges. De huvud-
sakliga alternativen var:

• Innan hastighetsgränsen uppnås (så att man hinner bromsa eller sluta accelerera).
• ”Exakt” när hastighetsgränsen uppnås.
• Några km/tim över hastighetsgränsen (med hänsyn till den tekniska felmarginalen i hastig-

hetsmätningen och brister i förarens körförmåga, så att varningar aldrig ges ”i onödan”).

Beslut togs att de varnande och informerande systemen i möjligaste mån skulle varna vid 2 km/tim
över gällande hastighetsgräns. Vid aktiv gaspedal sattes dock stödet in exakt vid hastighetsgränsen.

Besiktning

ISA-projektet begärde genom en särskild skrivelse till Vägverkets Fordonsavdelning dispens för
besiktning av varje fordons installation. Vägverket beslutade att de varnande systemen inte behöv-
de någon dispens eftersom de kunde likställas med utrustning typ bilstereo eller navigationssystem.
Därmed behövde dessa fordon ej besiktigas efter installation av ISA-system. Däremot beslutades
att de stödjande systemen i Lund och Lidköping skulle besiktigas efter installation. Även Statens
Provningsanstalt genomförde omfattande provning för den aktiva gaspedalen.

Övrig samordning

Andra tekniska frågor som i viss utsträckning samordnades mellan orterna var bland annat:

• Placering av display i fordonet.
• Avtal mellan projekt och fordonsägare/försöksdeltagare.
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• Skadepolicy.
• Installationsanvisningar för anslutning till hastighetspulsgivare för olika fordonstyper.

5.3 Försöksutrustning
Nedan ges en kortfattad beskrivning av den försöksutrustning som använts i projektet. Närmare
beskrivning ges i bilagorna avseende respektive försöksort.

Borlänge

Efter problem med leveransförseningar och bristande funktionalitet resulterade teknikupphandling-
en till Borlänge i 400 fordonsdatorer och tillhörande servrar från två olika tillverkare. Sammantaget
har ”ISA-systemet” i Borlänge bestått av delar enligt nedanstående figur.

Kartredigering

Resultat!

Utrustning hos Itinerary i Lund

Server+Klient
Invexor

Klient
Itinerary

Server
Itinerary

Analysdatabas

Modem

Modem

50
50

50

300 st Fordons-
utrustningar

Invexor

100 st Fordons-
utrustningar

Itinerary

50
50

Utrustning i
Teknikdalen Borlänge

Utrustning i försöksfordon

GSM

GSM

Figur 5:2 Utrustning i Rätt Fart i Borlänge

Umeåföretaget Invexor AB levererade 300 fordonsenheter samt serverutrustning. 10 av fordonsen-
heterna försågs senare i projektet med ”Vibra”, en slags vibrerande enhet som fästs på gaspedalen
för att avge varningar vid hastighetsöverträdelse.

GPS-antenn byggdes in i fordonsenheten. På baksidan anslöts 12 V, GSM-modem, PC-anslutning,
extern GPS-antenn samt externa enheter (t ex vibrerande gaspedal). För att förbättra mottagnings-
förhållandena, precision och presentanda försågs vissa försöksfordon med extern GPS-antenn.
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Samtliga försöksfordon i Borlänge utrustades med GSM-modem för kommunikation med servern
och yttre GSM-antenner.

Figur 5:3 Komplett fordonssystem ”Invexor” före installation

Invexors fordonsenhet saknade andra givare än GPS, och kunde därför ge sämre eller ingen preci-
sion i områden med dåliga GPS-förhållanden, t ex storstäder med höga hus, smala gator, tunnlar
mm.

Server och kommunikation

Invexors serverapplikation, Windowsprogramet Traxu, användes för uppringning till fordon för att:

• Ändra konfiguration
• Hämta loggfiler
• Skicka nya kartor
• Uppdatera programvara i fordonsenheter

Serverapplikationen hade även möjlighet att ta emot samtal från fordonsenheter som ville lämna
ifrån sig loggfiler. Fordonsenheter kunde även anslutas via sladd för att avlämna loggfiler.

Itinerary

100 fordonsenheter samt serverutrustning levererades av Itinerary Systems AB i Lund. Utformning
av fordonsenheten framgår i mitten av figur 3:1.

Fordonsenhet

Itinerarys fordonsenhet baserades på en egenutvecklad hårdvara speciellt utvecklad som fordonsda-
tor, samt ett eget realtidsoperativssystem anpassat för navigeringstillämpningar. Fordonsdatorn
hade en GPS, elektronisk kompass samt anslutning till fordonets hastighetspuls och fordonets
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backväxelindikator. Därigenom möjliggjordes död räkning som komplement till GPS-
positioneringen.

Fordonsutrustningen bestod av en display, en datorenhet, GSM-telefon samt kablage och externa
antenner för GPS och GSM. Displayen hade möjlighet att visa 3 st röda 7-segmentssiffror. Utöver
denna fanns tre lysdioder: röd, gul och grön.

Itinerarys fordonsenhet kunde pga. den döda räkningen och map-matching ge bättre precision i om-
råden med dåliga GPS-förhållanden. Den nuvarande versionen är dock anpassad för de förhållan-
den som rådde innan SA-störningen på GPS togs bort.

Figur 5:4 Komplett fordonssystem ”Itinerary” före installation

Server och kommunikation

Serverfunktionaliteten delades upp på en klient (Windows) och en server (Linux) som kopplades
ihop via nätverk (TCP/IP). Via serverapplikation kunde fordonen ringas upp för att:

• Ändra konfiguration
• Hämta loggfiler
• Skicka nya kartor
• Uppdatera programvara i fordonsenheter

Serverapplikationen kunde även ta emot samtal från fordonsenheter som ville lämna ifrån sig logg-
filer.

Lund

Till Lunda-ISA levererades 290 fordonsutrustningar samt depåutrustning från Imita AB i Lund.
Underleverantör av navigatorer var Itinerary Systems AB.
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Fordonsutrustningar

Samtliga fordonsutrustningar i Lund var av typen aktivt stödjande system.

Fordonets geografiska position bestämdes kontinuerligt med hjälp av GPS-data och en kombination
av funktionerna död räkning och map matchning, algoritmer i positioneringsenheten. Fordonets
momentana verkliga hastighet registreras kontinuerligt med hjälp av koppling till fordonets befint-
liga hastighetsgivare eller med tilläggsmonterad pulsgivare.

Då fordonets hastighet kommit upp till den gällande hastighetsbegränsningen aktiveras en trög-
hets/motståndsfunktion i gaspedalen, så föraren tydligt märker att vidare fartökning inte är önsk-
värd om fordonets skall hållas inom den lagliga gränsen. Funktionen bygger på jämförelser av ak-
tuell hastighet och gällande hastighetsgräns som erhålles från den digitala kartan.

Vid behov i t ex en nödsituation skall föraren ha möjlighet att med hjälp av kick-down av gaspeda-
len ha möjlighet att köra fortare än den på platsen skyltade hastigheten. Detta krav var en förutsätt-
ning från Vägverkets nationella projektledning för att denna intervenerande hastighetsanpassnings-
funktion skulle få användas i LundaISA försöket.

Gällande hastighetsbegränsning visades för föraren på en display monterat på instrumentpanelen.
Färddata från fordonets körning, position, hastighet, tid, användning av kick-down mm, registrera-
des och lagrades i en loggfil.

Server och kommunikation

Fordonsenheterna laddades med information (digital karta med hastighetsbegränsningar samt styr-
parametrar) och tömdes på loggfiler genom inkoppling via sladd till extern PC eller via andra
kommunikationsfunktioner.
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Systemets utformning

Figur 5:5 Fordonssystem ”Imita”
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Lidköping

280 försöksutrustningar anskaffades, 150 med varnande ISA-system (”pip & blink”) och 130 med
stödjande ISA-system, ”aktiv gas”. Leverantör av stödjande system var Imita AB i Lund och de
varnande system samt underleverantör av navigatorer till stödjande system var Itinerary Systems
AB.

Varnande ISA – ”Pip & Blink”

Fordonsutrustning

En display visade aktuell hastighetsgräns inom försöksområdet. Om hastighetsbegränsningen över-
träddes tändes en röd lysdiod på displayen och en ljudsignal aktiverades. Utanför försöksområdet
fungerade bilen som vanligt.

System och kommunikation

Itinerary Systems utvecklade en hård- och mjukvaruplattform, ”Navigatorn”, som installerades i
bil. Det huvudsakliga användningsområdet var att ge föraren vägvisningsinstruktioner via en röst
och/eller visuellt på en display, men för ISA-projektet modifierades mjukvaran för att lämna infor-
mation om gällande hastighetsbegränsning.

Hårdvaran i Navigatorn innehöll processor, minne, GPS-mottagare och gränssnitt för andra typer
av sensorer. ISA-applikationen sammanställde sensordata och beräknade den aktuella positionen
med hjälp av map-matching. När positionen var bestämd lästes tillåten hastighet för den aktuella
vägen av och skickades via ett seriellt gränssnitt till en display (varnande ISA) eller till den aktiva
gaspedalen (stödjande ISA).Förarens beteende på väg kunde registreras och lagras i Navigatorn för
senare analys, studier och utvärderingsarbete. Med denna funktion studerades effekterna av stöd-
jande och varnande ISA-utrustningar i Lund och Borlänge. I Lidköping utnyttjandes inte denna
loggningsfunktion.
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GPS-antenn, under
vindrutan, ovanpå
instrumentpanelen.

Display på in-
strumentpanelen

Fordonsdator/
navigator

Figur 5:6 Varnande system i Lidköping (Itinerary)

Stödjande ISA – Aktiv gas

Fordonsutrustning

Utrustningen enligt ovan kompletterades med ett elektroniskt styrt elservo, som monterades i mo-
torrummet mellan bilens gaspedal och bränsleinsprutning. Funktionen ”pip & blink” utgick. På en
display visades aktuell hastighetsgräns inom försöksområdet. Vid körning i max tillåten hastighet
kände föraren ett motstånd i gaspedalen. Möjlighet till genomtramp (överträdelse) fanns. Utanför
försöksområdet fungerade bilen som vanligt om man inte själv valde att utnyttja någon av de två
bonuseffekter som elektroniken i den aktiva gasen erbjöd:

• s k cruise control, där föraren kunde välja fart via knapparna på displayen.
• ISA-funktion där föraren själv ställde in tillåten hastighetsgräns med knapparna på display-

en.

Inget av dessa val var möjliga inom försöksområdet.
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Display på in-
strumentpanelen

GPS-antenn, under vindrutan,
ovanpå instrumentpanelen.

Mekanik, mon-
terad mellan
gaspedal och
motor. Härmar
pedalens rörel-
ser men spjär-
nar emot vid
fartöverträdelse.

Navigator från It ine-
rary Systems AB,
samma som i var-
nande ISA.

CPU. Kon-
trollerar
mekaniken
och kom-
municerar
med navi-
gator och
display.

Figur 5:7 Varnande system i Lidköping (Imita/Itinerary)

Umeå

4000 ”Fartkollare” levererades av Hogia. Utformningen framgår till vänster i figur 3:1. Det teknis-
ka system som används för att nå den önskade funktionella lösningen bestod av delsystemen for-
donsutrustning (Fartkollare), kommunikationslänk mellan fordon och vägsida, vägsidesutrustning,
centralsystem och kalibreringssystem.

Fordonsutrustning,

Huvudfunktionen hos systemet, d.v.s. att inuti fordonet informera och varna föraren om att en has-
tighetsöverträdelse pågår, gjordes genom en särskild fordonsenhet kallad Fartkollare. Fartkollaren
monterades på instrumentpanelen eller på vindrutans insida. Vid konstaterad hastighetsöverträdelse
gav den signaler i form av ljus och ljud till föraren.

Information om gällande restriktioner erhölls från informationspaket från vägsides sändare. Försö-
kets fordonsutrustning anslöts till fordonet på två sätt, dels utnyttjades fordonets batteri för ström-
försörjning, dels hämtades fordonets hastighet genom en anslutning till fordonets pulsgivare för
farthållaren.
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System och Kommunikation

Informationen till Fartkollaren utformades som ett antal ”paket” som beskrev attribut för olika kör-
riktningar. “Informationspaketet” bestod av gällande regel/information (t.ex. max 50 km/tim), av-
stånd och färdriktning till aktiveringspunkt, (t.ex. om 50 m i östlig riktning) och körsträcka med
giltighet, (t.ex. följande 500 meter).

En ”enklare” frekvens kring 418 MHz utnyttjas för kommunikation,, vilket gjorde att kostnaden för
utrustningen kunde hållas nere. Valet av kommunikationsgränssnitt påverkade inte försökets funk-
tionalitet, men var endast avsett för forskningsprojektet. Den valda kommunikationslänken tillät
tvåvägskommunikation mellan fordon och vägsida. De fartkollare som monterades i fordon var
dock inte utrustade för att sända retursignal. Tvåvägskommunikationen utnyttjades dock vid para-
metersättning av vägsides utrustning.

Det centrala systemets uppgift var att definiera systemets funktionalitet och föra över styrinstruk-
tioner till de sändare som var utplacerade i vägnätet och byggdes upp som en PC-tillämpning och
utgående från en digital vägnätsbeskrivning. I en databas i centralsystemet (placerat i en bärbar da-
tor) definierades aktuella attribut för respektive sändare i systemet. Detta gjorde att försöksledning-
en ständigt hade möjlighet att överblicka systemets logik samt analysera olika lösningsalternativ.

Parametersättningen gjordes genom att den bärbara datorn dockades till en särskild fordonsbaserad
sändarmodul. Försöksbilen körde till den sändare som skulle parametersättas/ändras och överförde
via kommunikationsmodulen aktuella uppgifter till sändaren. Process var helt automatiskt och inga
fysiska åtgärder krävdes i vägsidesutrustningen.

30
*

Figur 5:8 Informationspaket till Fartkollare
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5.4 Erfarenheter

Borlänge

Val av teknisk lösning och funktioner

Inom Rätt Fart projektet fanns tidigt en inriktning att profilera projektet med teknologi som dels
skulle fungera för försökens syfte, men som även skulle kunna ge erfarenheter om hur ISA-system
kunde fungera tekniskt i större skala. Detta ledde till att följande grundkrav ställdes på systemet:

• Hastighetskartan skulle gå att uppdatera på ett enkelt sätt.
• Fordonens hastigheter skulle loggas kontinuerligt.
• Loggad data skulle kunna hämtas in på ett enkelt sätt
• Loggad data skulle gå att utvärdera på ett rationellt sätt

Grundkraven tillsammans med storleken på försöksområdet talade för en lösning med GPS-
baserade fordonsdatorer och kommunikation med en ledningscentral. I kravspecifikationen be-
skrevs detta som önskad systemarkitektur, i övrigt beskrevs funktioner snarare än teknologi.

Under utvecklingsfasen, och de stora förseningar som då drabbade projektet, kunde en känsla in-
finna sig av att projektet hade ställt för höga krav på systemets funktioner. Loggning och kommu-
nikation var i dessa sammanhang oprövade vetenskaper. Senare har vi kunnat konstatera att tack
vare dessa funktioner erhölls ett unikt utvärderingsmaterial.

Frågan bör också ställas om några ytterligare funktioner hade kunnat underlätta genomförandet av
försöken eller tillföra något ytterligare. Med facit i handen hade det varit bra att mer ”automatiskt”
kunna övervaka försöksfordonens status, samt mängd och kvalitet hos inkommen loggdata. Valet
att logga all kördata för att möjliggöra noggrann utvärdering ställde stora krav på utrustning och
organisation och ökade den tekniska risken i projektet då denna teknologi inte var beprövad. I öv-
rigt var det rätt val att satsa på GPS i kombination med digital karta och GSM, då denna teknik lig-
ger i linje med hur framtida skarpa ISA-system kan komma att vara uppbyggda.

Upphandling

Utmaningen i upphandlingen låg i att köpa ett system som ännu inte fanns, men helst från någon
som har gjort det förut! Det stora intresset för prekvalificeringen, samt att det till slut inkom tre
seriösa genomarbetade anbud, får anses som lyckat för en så pass nischad upphandling med höga
krav. Vid utvärderingstillfället var det relativt lätt att välja leverantör (Itinerary) då samtliga hade
bra tekniska lösningar, men prisskillnaden var mycket stor.

Levererad utrustning

De kraftiga förseningarna av utveckling och leverans av beställd utrustning, ledde förutom till för-
seningar i projektet, även till att projektet fick ägna mycket arbete åt att testa prototyper och att
omplanera installationer mm. Troligen var det rätt beslut att ta in även en andra leverantör (Invex-
or) i det skede när det såg mycket oklart ut huruvida Itinerary skulle kunna leverera användbar ut-
rustning innan projektet var slut. Detta resulterade till slut i att projektet hade två typer av ISA-
system, byggda efter samma funktionella specifikationer.

Bägge systemen hade merparten av de önskade funktionerna, men tyvärr även en del barnsjukdo-
mar och brister som ledde till mycket merarbete för projektet. Sammantaget uppfyllde bägge sy-
stemen de funktionella grundkraven: att visa hastighetsgränser för föraren och att logga kördata.
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Installationer

Förseningarna i leveranserna av utrustning ledde till besvär med ombokningar av installationer. I
övrigt gick själva installationerna relativt smärtfritt. Deltagande privatpersoner hade mycket lättare
att ta sig tid att komma till installation än deltagande företag.

Att eftermontera ISA-utrustning hos intresserade privatpersoner är fullt genomförbart, troligen
även i större skala. Fullskalig eftermontering i ”alla” fordon kräver dock strategier liknande det
som användes i Umeå, då montering skedde i samband med bilbesiktning.

Driftserfarenheter

Barnsjukdomar hos den levererade fordonsutrustningen resulterade i många verkstadsbesök. Brister
i funktion och tillförlitlighet i GSM-kommunikationen med fordonen ledde till merarbete för att få
in loggfiler, och även i visst bortfall av loggdata. Totalt sett har driftskostnaderna för att få in logg-
data och åskådliggöra detta varit mycket större än väntat. Även kartuppdateringarna har krävt mer
arbete och tagit längre tid än vad som kan ha förväntats, både vad gäller framtagning av ny hastig-
hetskarta, och distribution (via GSM) till försöksfordonen.

Själva navigeringen och visning av hastighetsgräns fungerade i princip. Att kartan skulle ha vissa
brister, och att GPS-navigering utan andra sensorer inte ger 100% täckning, var känt innan försö-
ken inleddes. Projektet tvingades installera fordonsutrustning som ej var fullt uttestad, vilket ledde
till besvär för både försökspersoner och för projektet.

Bortsett från detta var det GSM-kommunikationen, som användes för överföring av kartuppdate-
ringar och loggdata, som vållade mest besvär ur driftsperspektiv. Även det sabotage av utrustning,
som förekom främst hos deltagande bussföretag, orsakade problem.

Lund

Teknisk lösning och funktion

Genomförandet av hastighetsanpassningsförsöket LundaISA gav betydande erfarenhet om vad
FoU-verksamhet innebär. Med de positiva resultaten från tidigare pilotprojekt med hastighetsan-
passning där betydligt enklare teknik användes var förhoppningarna att med ökade utvecklingsre-
surser skapa en tillförlitlig ISA-funktion för användning i större skala. Förutsättningarna var att
utveckla en industriell produkt, en ISA-utrustning, som uppfyllde de höga tekniska och kvalitativa
krav som krävs för användning i verklig trafik. Produkten skulle dessutom vara användbar i många
olika bilmodeller på marknaden.

Med facit i hand konstaterades att ambitionerna var väl optimistiska med tanke på tidsramar, bud-
get och tillverkningskapacitet.

Upphandling

Vägverket har initierat och haft ett övergripande ansvar för ISA projektet medan de fyra försöksor-
terna haft det operativa ansvaret för genomförandet. Vägverkets roll har varit att ha det övergripan-
de projektledningsansvaret, ansvara för central information och tillhandahålla stöd i tekniska frågor
samt samordna utvärdering kring försöken. Olika grupper för aktiviteterna utformades vid projekt-
starten och har med varierande verksamhet bedrivit kontakter med försöksorterna.
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Verksamheten i den s k Teknikgruppen, som skulle agera stöd och diskussionspartner till försöks-
orternas lokala organisationer, hade ett väsentligt uppdrag i samband med förhandlingar med Väg-
verkets Fordonsavdelning, Svensk Bilprovning och olika leverantörer.

Installationer

Trots den begränsade tiden för utvecklingsarbetet kring funktionen för hastighetsanpassning, den
aktiva gaspedalen med feedback till föraren, och positioneringsfunktionen med hastighetsbegräns-
ningsinformation kunde projektet genomföras med ett tillräckligt antal försöksdeltagare och under
tillräckligt lång tid för att betraktas som storskaligt och med långtidseffekter. Målet att utrusta 300
fordon och låta dessa köra under period sex till tolv månader uppnåddes först under projektets tred-
je och sista år, 2001, med följd att utvärderingen har blivit en del försenad.

Utvecklingsarbete

Under projektets gång har de olika ISA varianterna som försöksorterna använt utvecklats kontinu-
erligt. Det har varit ett drygt och omfattande arbete, som emellanåt stört projektplaneringen och
fördröjt försöksperioden. Positivt är att leverantörerna under hela projekttiden samlat erfarenheter,
lyssnat av användarreaktioner och kontinuerligt förbättrat sina produkter och installationer.

För ISA-funktionen Aktiv gaspedal, som varit det främsta kännetecknet för LundaISA, har utveck-
lingsarbetet medfört att Imita AB nu erbjuder på marknaden en betydligt bättre funktion som även
inkluderar digital karta och GPS-stöd. För vidare utveckling av konceptet Aktiv gaspedal krävs mer
kunskap kring regleringsformer av bilarnas gaspådrag. Det bör uppmuntras att samverka med bil-
industrin kring detta så att en funktion för hastighetsanpassning kan byggas in i fordonet redan i
tillverkningsskedet.

Framtida utvecklingsarbete bör också innehålla en strävan att förenkla ISA-funktionens uppbygg-
nad och installation så att en vidare spridning av konceptet kan ske. Naturligtvis är genomslaget för
konceptet också mycket kostnadskänsligt varför stor uppmärksamhet även bör satsas på att reduce-
ra tillverknings- och installationskostnaderna.

Lidköping

Navigator

Samma navigator har utnyttjats för båda systemen. Noggrannheten har upplevts mycket god vid
hastighetsmätning och som regel tillräcklig vid byte av hastighetsgräns (reaktion vid skyltpassage) i
tätortsmiljön. Förmågan att ”pricka” hastighetsskyltar blir påtagligt sämre vid färd på långa raka
vägsträckor, reaktionen blir ofta sen och spridningen vid upprepade körningar på samma plats är
stor. Vid avtag från sådan längre rak sträcka förväxlar navigatorn ofta också näraliggande avtags-
vägar.

Problem kan även uppstå när det gäller att särskilja vissa näraliggande gator med olika fartgränser.
Detta har ”lösts” genom att ta bort några sådana problemvägar i kartan. Navigatorn startar när bi-
lens tändström slagits till. Tiden, innan navigatorn börjar visa tillåten hastighet och indikera even-
tuell överträdelse varierar kraftigt. Efter korta ”stopp vid trottoarkanten” är tiden kort (under 30
sekunder). När bilen stått stilla länge har tider över 5 minuter noterats.

Varnande ISA

Varningssignalerna har varit lika i alla utrustningar, beträffande karaktär och ljud-/ljusstyrka. Upp-
levelsen av dessa signaler har dock varierat mycket, eftersom displayens placering har varierat mel-
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lan olika biltyper. I vissa fall har displayen hamnat nära förarens synfält och/eller öron, i andra fall
längre bort. Tillsammans med bullernivån, som varierar mellan olika bilar, har detta medfört att
förarnas uppfattning om signalernas lämplighet varierat.

Det vanligaste felet med varnande ISA är att systemet slutat att pipa vid fartöverträdelse. Felet har
avhjälpts genom att byta navigator.

Ett annat fel, som uppträdde tidigt under försöksperioden, var att ISA indikerade överträdelse redan
vid mycket låg hastighet. Detta avhjälptes genom att ladda om och modifiera programvaran.

Stödjande ISA

Indikeringen för den aktiva gaspedalen har vid montering kalibrerats, för att överensstämma med
hastighetsmätaren. Med tanke på att försöket bland annat avsåg att jämföra de båda systemen, var
detta fel, men det innebar istället att förarna uppfattat att ISA och bilens hastighetsmätare stämt
överens.

Indikering vid överträdelse består av ett lätt uppåtriktat slag av pedalen, som därefter blir trög vid
fortsatt ökning av gaspådraget. Slaget och trögheten har anpassats vid montering, för att passa bil-
typen och, i viss mån, föraren. Det har inte varit möjligt att göra alla testbilar lika i detta avseende.

Mekanikenhetens (”servots”) konstruktion innebär att utlösningen av slaget skapar en reaktion på
enhetens spjällarm, vilket, på vissa bilar, får till följd ett kort gaspådrag och acceleration samtidigt
som fartgränsen passeras. Detta korta ryck skapar ofta en osäkerhetskänsla hos föraren och har inte
kunnat åtgärdas helt genom justeringar.

Den allra vanligaste anmärkningen mot den aktiva gaspedalen har varit okänsligheten. Utrustning-
ens förmåga att överföra pedalrörelsen noggrant till bilmotorns spjäll, har upplevts otillräcklig och
skapat mycket irritation bland testförarna. Många återbesök i verkstaden har orsakats av att föraren
varit missnöjd med justering och kalibrering av systemet i dessa avseenden.

Samtliga bilägare med aktiv gaspedal har någon, eller flera gånger besökt verkstaden på eget initia-
tiv, för att få justerat sina system. I ett tidigt skede upptäcktes att några förare råkat ut för att gasen
hängt sig eller t o m att ”bilen gasat själv”. Alla monteringar avbröts då, samtliga bilar med inmon-
terade utrustning återkallades och problemet åtgärdades.

Umeå

Omfattning

Försöket har givit mycket värdefulla erfarenheter när det gäller den använda tekniska lösningen och
mer generellt erfarenheter av att i stor skala försöka införa tekniska system i en befintlig fordons-
flotta. Det första målet för försöket var att installera Fartkollare i ca 10 000 fordon. Antalet halve-
rades sedan i den slutgiltiga projektplaneringen p.g.a. reducerad budget.

Under projektets gång har man dock konstaterat att det första målet på 10 000 fordon inte hade
kunnat uppnås även om det funnits mer pengar i budgeten eftersom stora serier kräver teknik som
är autonom och okänslig. Möjligen skulle även fast elinstallation behövas. Att det nya målet om
5000 installerade Fartkollare inte uppnåddes (det slutliga antalet monterade Fartkollare uppgick till
knappt 4000), beror främst på att försöket fick ett större bortfall av testförare p.g.a. tekniska pro-
blem vid monteringen, än väntat.
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Det största av de tekniska problemen gällde problem med magnetfält i fordonen. Kompas-
sen/riktningsgivaren, som är känslig för magnetfällt, togs fram som en tilläggsfunktion efter det att
kontraktet var skrivet.

Andra orsaker till att uppställt mål inte uppnåddes är att vissa bilmodeller fick uteslutas från det
ursprungliga urvalet vilket ledde till att en större andel av urvalet behövde rekryteras. Många per-
soner som sade sig vara intresserade av att få en Fartkollare installerad hoppade även av innan det
var tid för montering.

Det som inte tagits med i beräkningarna, och som medförde att ett större än förväntat bortfall av
fordon med bokad tid för installation uppstod, var att ca 10 procent av de som blir kallade till be-
siktning inte kommer på avtalad tid.

Något som också påverkade det slutliga antalet bilar med Fartkollare installerad, var att personer
med Fartkollare installerad bytt bil under försökets gång. Fartkollarna har i dessa fall monterats ur
de gamla bilarna (om inte nästa ägare velat ha den kvar), men inte alltid kunnat återmonteras i de
nya.

Genom försöket har mycket erfarenhet och kunskap erhållits, exempelvis genom arbete med lös-
ning av problem med magnetism och montage i olika bilmodeller. Den teknik och utrustning som
användes i försök kan inte användas i alla bilmodeller. Detta beror dels på att Fartkollaren är svåra-
re att montera in i vissa bilar och dels på att riktningsgivaren inte fungerar i modeller där magnet-
fälten är för starka. I mycket stor skala innebär detta att ett flertal bilar inte kan utrustas med Fart-
kollare, som de ser ut idag. Frågan är dock om antalet utrustade bilar ändå räcker för att ”smittoef-
fekter” ska uppstå.

System

Under försöksperioden har man kunnat konstatera att systemet har god driftsäkerhet. Inga problem
med sändarna har stört systemet i någon större omfattning. Det som kan förbättras när det gäller
konstruktion och utformning av dessa är väderskyddet för nätdelarna som delvis tog in vatten och
därmed förstördes.

De problem som uppstod handlar dock mer om fordonsenheterna. Problem med magnetism upp-
stod, men även problem med att Fartkollaren varnade sent i jämförelse med vad hastighetsmätaren
visade. Efter redogörelse från systemleverantören Hogia om att problemet berodde på att bilarnas
hastighetsmätare visade för högt i förhållande till verklig hastighet, togs ett beslut om att införa en
buffert om +2 km/tim innan Fartkollaren reagerade. På detta vis skulle Fartkollaren varna samtidigt
som bilens hastighetsmätare visade att föraren körde över tillåten hastighet.

Utformningen av ljudet i Fartkollaren kan diskuteras eftersom det angavs som den främsta orsaken
till att försöksdeltagare velat avsluta försöket i förtid. (Dock bör det påpekas att det inte var många
som verkligen avslutade försöket p.g.a. av detta.) Ljudet var även en av orsakerna till att rekryte-
ringen av försökspersoner blev svårare när väl ett antal fordon installerats. Det berodde troligtvis på
att många av dem som ännu inte fått en Fartkollare installerad, kände någon som hade en. Dessa
hade berättat om ljudet, och varnat andra från att installera utrustning i bilen.

Vid en jämförelse av den teknik som användes i Umeå projektet, och det GPS styrda systemet av
den typ som används i Borlänge, finns det likheter. I Borlänge bygger systemet på att fordonen bär
med sig en digital karta över vägnätet med inlagda hastighetsbegränsningar. Denna räknar ut gäl-
lande hastighet genom positionsbestämning med GPS. Det system som används i Umeå bygger på
vägsides sändare och enklare fordonsutrustning.
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Eftersom det system som används i Umeå är utvecklat med vinkelvillkor och de funktioner detta
innebär, kan den information som Fartkollaren erhåller från sändarna liknas vid en lokal digital kar-
ta. Med detta tankesätt kan det system som används i Umeå uppfattas som billigare, eftersom in-
formationen som ingår i en digital karta finns tillgänglig, utan att investeringar i kartan behöver
göras.

Genomförande

Beslutet att utrusta försöksfordonen i samband med besiktning och av specialutbildad personal på
bilprovningen har visat sig vara en mycket bra lösning i ett såhär omfattande försöksprojekt. Trots
att många personer hoppade av innan det var tid för montering är erfarenheten att inmontering av
Fartkollare i samband med besiktning av fordonet ändå ger det bästa utfallet vad gäller antalet per-
soner som vill delta i försöket och som kommer på avtalad tid. Att intresserade personer hoppar av
innan det att tid för montering ges, kan lösas genom att tiden mellan erbjudande om installation
och tid för montering minskas. På så sätt minskas risken för att personerna tappar intresset.

Genom att använda ”drop-in” tid för installation av ISA-utrustningen ökade även servicegraden för
såväl nyinstallationer som bilar där Fartkollaren behöver ses över av olika anledningar.

Avvikelser från tidsplanen under projekttiden berodde främst på försenade leveranser av sändarut-
rustningarna. Dessutom fick projektet inte frekvenstillståndet för radiokommunikationen förrän i
mitten av september 1999, vilket gjorde att avtal, prototyper, tester, mm försenades något.

Det stora bortfallet av fordon på grund av magnetiska störningar och svårmonterade modeller bi-
drog också till en försening och ett färre antal installerade fordon än målet. Resultatet blev att drift-
starten för det kompletta systemet blev drygt 8 månader försenat.

Gemensamma slutsatser

Val av teknisk lösning och funktioner

Då Vägverket valt att stimulera ett flertal systemlösningar fick varje försöksort själv välja vilka
funktioner som skulle ingå i sitt ISA-system. Samtliga försöksorter utgick då från vad man ville ha
ut av försöken utvärderingsmässigt, och specificerade önskade funktioner i systemen. Därefter fick
anbudsgivare föreslå tekniska lösningar för dessa funktioner. Undantag från denna princip gjordes
dock när det gäller positioneringsmetod, där Umeå ville ha ett system med sändare och transpon-
der, och övriga orter efterfrågade digital karta tillsammans med GPS.

När det gäller den loggning av kördata som gjordes i Borlänge och Lund, kan man möjligen med
facit i hand säga att ambitionen var något för hög, med tanke på att detta är en ny vetenskap, och att
inga färdiga system fanns att tillgå. Sammantaget så skapade friheten att välja teknik och funktio-
ner vissa svårigheter att samordna utvärderingen. Å andra sidan testades därigenom fler alternativa
teknologier och den tekniska risken spreds på fler leverantörer, vilket minskade risken för att hela
projektet skulle hamna i kris på grund av tekniska problem.

Upphandling

De system projektet ville köpa fanns inte på hyllan utan måste utvecklas. Större etablerade leveran-
törer av navigations- och kommunikationssystem avskräcktes av den begränsade volym som efter-
frågades samt höga krav på anpassning till projektets behov. Från mindre innovativa företag i bran-
schen var intresset å andra sidan stort.
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Levererad utrustning

Samtliga försöksorter fick problem med leveranserna av försöksutrustning, både vad gäller utrust-
ningens funktion och tidshållningen. Detta ledde förutom förseningar även till att projektet fick
ägna mycket arbete åt att testa prototyper och att omplanera installationer mm.

De levererade systemen fick slutligen merparten av de önskade funktionerna, men tyvärr även en
del barnsjukdomar och brister som i sin tur ledde till mycket merarbete för projektet och besvär för
installatörer och försökspersoner. Till slut hade dock samtliga försöksorter lyckats få ut försöksfor-
don i stort sett enligt planerna, vilket innebar att över 5000 försökspersoner kunnat testa olika vari-
anter av ISA.

Installationer

Bortsett från de besvär med ombokningar av installationer som förseningarna i leveranserna ledde
till så gick själva installationerna relativt smärtfritt. Det visade sig att deltagande privatpersoner
hade mycket lättare att ta sig tid att komma till installation än deltagande företag.

Att eftermontera ISA-utrustning hos intresserade privatpersoner är fullt genomförbart, troligen
även i större skala. Fullskalig eftermontering i ”alla” fordon kräver dock strategier liknande det
som användes i Umeå, då montering skedde i samband med bilbesiktning.

Drift och underhåll

I Borlänge, Lund och Lidköping ledde barnsjukdomar hos den levererade fordonsutrustningen till
många verkstadsbesök. De flesta problem kunde dock åtgärdas. Umeås utrustning var mer driftsä-
ker.

De stödjande systemen i Lund och Lidköping hade också vissa brister som gjorde att fordonens
köregenskaper påverkades även vid körning under gällande hastighetsbegränsning, bland annat fö-
rekom i många försöksfordon en känsla av fördröjning eller okänslighet vid gaspådrag. I slutet av
projektet kunde dock leverantören av det aktiva systemet presentera ett nytt system där dessa pro-
blem verkar vara lösta. Tyvärr hann inte försökspersonerna få detta installerat i tid, vilket säkerli-
gen påverkat försökspersonernas uppfattning av det aktiva systemet negativt.

Totalt sett har driftskostnaderna för att få in loggdata och åskådliggöra detta varit mycket större än
väntat. Även kartuppdateringarna har krävt mer arbete och tagit längre tid än vad som kan ha för-
väntats, både vad gäller framtagning av ny hastighetskarta, och distribution (manuellt eller via
GSM) till försöksfordonen. Även det sabotage av utrustning, som förekom främst hos deltagande
bussföretag i Borlänge, orsakade problem och merkostnader.

Själva navigeringen och visning av hastighetsgräns fungerade i princip. Att kartorna skulle ha vissa
brister, och att GPS-navigering utan andra sensorer inte ger 100% täckning, var känt innan försö-
ken inleddes.

Övriga slutsatser

De befintliga hastighetsmätarna i försöksfordonen (såväl som andra fordon) mäter och visar hastig-
het sämre än de installerade ISA-systemen. Många fordon visar upp till 15 km/tim för mycket i
högre hastigheter.
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6. Information
Syftet med detaljerat arbete kring informationsfrågor har varit att skapa en god samordnad kom-
munikation, såväl inom projektet som med omvärlden och medverka till att effektivisera genomfö-
randet av projektet. För ISA, där uppmärksamheten från media och press har varit stort, har ett väl
planerat arbete inom information och kommunikation varit en framgångsfaktor i projektet. Genom
att börja informationsarbetet redan i startskedet av projektet har informatörerna varit med och for-
mat projektet. Fokus har genom detta arbetssätt kunnat ligga på individen istället för på tekniken,
vilket inte är ovanligt för ITS-projekt. Information har använts för att generera kunskap och påver-
ka attityder. Utmaningen har varit att skapa ett bra klimat för forskningen kring ISA och belysa de
potentiella möjligheterna utan att samtidigt påverka testförarna.

6.1 Organisation och samarbete
Informationsarbetet har dels genomförts på lokal nivå genom informatörer som ingått i de fyra stä-
dernas projektorganisationer och dels på nationell nivå genom Vägverkets informationssamordnare
. Tillsammans har de fem informatörerna utgjort arbetsgruppen i delprojektet Information. Sam-
ordnaren har dessutom varit med i projektledningsgruppen och har därför kunnat säkerställa att
kommunikation och information diskuterats och koordinerats under hela projekttiden.

Informatörerna bildade ett nätverk vid projektstarten. Syftet med nätverket var att kunna få ett hel-
hetsperspektiv av projektet samt att stötta varandra genom att dra nytta av varandras erfarenheter
och kunskaper. Varje informatör hade ansvar för informationen på sin ort medan delprojektledaren
för Information ansvarat för samordning samt framtagning av övergripande information samt det
långsiktiga perspektivet.

En informationsstrategi formades vid projektets start. Under projekttiden har strategin byggts på
och förändrats utifrån de erfarenheter projektmedlemmarna fått. Med hjälp av strategin har arbetet i
kommunerna och på nationell nivå kunnat likriktas. Riktlinjerna som strategin innehåller har ut-
gjort en stark bas i ISA-projektet och säkerställt att ett enhetligt och tydligt budskap kommunicerats
och att alla i projektet talar ”samma språk”.

6.2 Målgrupper och informationskanaler
Vid projektets start definierades ett antal tydliga och strategiskt viktiga målgrupper. I samband med
identifieringen fastställdes även att informationen skulle spridas via såväl etablerade som nya kon-
taktvägar. I första hand var målet att målgrupperna skall känna till ISA, i andra hand att målgrup-
pen skulle känna till ISA-funktionen och i tredje hand att målgruppen känner till nyttan och möj-
ligheterna med ISA. Målgrupper för projektet har varit allmänheten, forskare, bilindustrin, organi-
sationer och media. På nationell nivå har testförarna i projektet har ingått i gruppen allmänheten. I
de lokala projekten har dock testförarna varit en viktig utpekad egen målgrupp skiljd från
allmänheten.

Med målgrupperna som utgångspunkt analyserades vilken typ av budskap som skulle spridas och
vilka kontaktvägar som skulle användas. Målsättningen var att sprida rätt budskap till rätt grupp och
att budskapen skulle formuleras så att grupperna skulle kunna ta till sig informationen på ett önsk-
värt sätt.

Erfarenhet från tidigare studier genomförda av Vägverket m.fl. har visat att kvinnor generellt varit
mer intresserade av trafiksäkerhet (mjuka värden) än männen, medan männen mer intresserat sig för
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teknik och mekanik (hårda värden). Eftersom ISA främst sågs som ett trafiksäkerhetsprojekt fokuse-
rades arbetet därför främst på information till kvinnorna. Projektet bedömde att det vore taktiskt fel
att fokusera mot kvinnor beroende på det faktum att männen i större utsträckning står som ägare och
tillika fattar beslut om utrustningen i familjens bilar. För att kunna få männen att ta till sig informa-
tionen om ISA blev det viktigt att ge ISA hög status. Projektet åstadkom detta genom att använda de
hårda värdena både vid kommunikation genom skrift, tal och bild.

All information inom ISA baserades på ovan nämnda idéer. Språket som kommunicerades var lätt-
förståeligt och direkt och skulle inte kräva några förkunskaper om ISA. Budskapen formulerades på
ett homogent sätt så att mottagarna skulle uppleva en känsla av igenkännande.

Både för projektet och för målgrupperna var det viktigt
att identifiera positiva värdeord. En beteendevetare kopp-
lades till detta arbete och när värdeorden fastställts be-
slöts att dessa skulle användas för att skapa en enhetlig
profil i projektet. Värdeorden som användes var:

barn, forskning, stöd, information, intelli-
gent, storskaligt, trafiksäkerhet, säkerhet,
ny teknik, miljömedvetenhet, internatio-
nellt intresse, samarbete och kunskap.

Orden användes som bas i budskapen som förmedlades
och ingick i allt material som projektet kommunicerade.

I kommunikationen med allmänheten var huvudmålet att
väcka intresse kring ISA och att allmänheten skulle kun-
na skapa sig en uppfattning och åsikt om funktionen.
Media blev tidigt den primära informationskanalen för
detta ändamål.

Med start under 1999 har nyhetsblad skickats ut 4 gånger per år. Informationen har distribuerats till
ett urval av personer inom målgrupperna och till personer som anmält sitt intresse för information.
Nyhetsbladen har skickats via e-post och tryckt material. Sändlistan har successivt ökat under pro-
jekttiden.

Information om ISA till organisationer och forskare har främst spridits via seminarier och informa-
tionsmaterial.
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6.3 Riktlinjer för informationsarbetet
Ett storskaligt försök väcker stort intresse hos media, framförallt på de orter där försöken genom-
förs, men även nationellt och internationellt. Media är i dessa fall en stor informationsbärare. För
ISA förväntades intresset vara extra stort i uppstartsskedet och i samband med offentliggörandet av
resultat. Projektet var också det största projekt som genomförts inom hastighetsanpassningsområ-
det.

Medieintresset för ISA var stort även innan projektet startades. En tidig artikelanalys visade att ISA
sågs som ett övervakande, styrande och tvingade system för föraren. Denna felaktiga bild av det
svenska ISA-projektet behövde förändras för att mediernas bild inte skulle påverka testförarna.
Även bilindustrin hade till viss del negativ inställning till ISA före projektstart. Deras negativa in-
ställning byggde på erfarenheter kring de tidigare småskaliga projekt som genomförts med tving-
ande ISA-system. Debatten dominerades av åsikter som att ISA kunde vara farligt för trafiksäker-
heten i omkörningssituationer. Genom att använda frivilliga, stödjande och informerande ISA-
system och understryka dessa funktioner kunde bilindustrins attityder förändras och intresse och
acceptans för projektet byggas upp.

Informationsstrategi

Under projektets planeringsfas startade arbetet att bygga upp en grund för en samordnad informa-
tion i projektet. En informationsstrategi skapades och med den som grund formades årliga informa-
tionsplaner. Strategin har varit ett levande dokument som reviderats genom informationsplanerna
om behov har uppstått. Årliga uppföljningar av planerna har genomförts genom artikelanalyser.

Informationsplaner

Informationsstrategin bröts ner i mål genom årliga informationsplaner. Planerna beskrev aktiviteter
och tidplan på en mer detaljerad nivå och på ett sätt som skulle göra uppföljning möjlig. Målet med
informationsplanerna var att skapa en plattform för informationsarbetet och skapa en enhetlig bild
av projektet. Som ett led i detta arbete skapades en gemensam grafisk profil och mallar för kom-
munikation och hantering av pressmeddelanden. I informationsplanerna fastslogs även att ett ny-
hetsblad skulle ges ut under projekttiden och att allt informationsmaterial skulle producerades på
såväl svenska som engelska.
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Mediestrategi

En separat mediestrategi utvecklades för att kunna hantera kontakten med media på ett effektivt
och konsekvent sätt. Innehållet i strategin överensstämmer väl med innehållet i informationsplanen
men redogör för detaljerna i kontakterna med media. Utgångspunkten för ISA-projektet har varit
tidigare antaganden att det endast med frivilligt system är möjligt att få en marknad och en accep-
tans för ISA. Det viktiga har varit att försöka hålla en neutral debatt i Sverige. Projektets målsätt-
ningar har varit att arbeta för en bra hantering i media genom att:

• låta många testförare uttala sig, gärna både positiva och negativa till ISA för att förmedla ett
bredare perspektiv,

• arbeta aktivt med demonstrationskörningar,
• lämna kontinuerlig information till media,
• förmedla nyttan med ISA,
• hålla en bred journalistgrupp informerade och en snävare journalistgrupp väl informerade

om ISA.

För att skapa en tydlig profil för projektet beslöts att projektledaren för ISA-projektet i första hand
skulle hålla i kontakterna med media. Om större händelser inträffade under projektet skulle press-
konferenser kunna bli aktuellt och då projektet hade något intressant att förmedla skulle pressmed-
delanden skickas ut. För att skapa en större förståelse kring ISA användes testkörningar i stor ut-
sträckning.

Projektet lanserade ISA genom värderingarna prestige och mjuka värden. ISA skall behandlas som
ett varumärke laddat med dessa värden. Nationellt fokuserades budskapen på nyttan med ISA, att
projektet var världens största inom området och att användningen är frivillig (till skillnad från and-
ra tvingande system).

Projektsite

För att underlätta den interna kommunikationen utvecklades och etablerades en projektsite på In-
ternet. Denna har haft till uppgift att vara en kunskapsbank över projektet, där information kunnat
hämtas och lämnas.

Även en extern projektsite, www.vv.se/isa, utvecklades i
anslutning till Vägverkets hemsida. Via Internet har in-
formation om projektets bakgrund och vad som är aktu-
ellt i projektet spridits. Allt material som distribuerats
från det nationella projektet är också tillgängligt via
hemsidan. Länkar finns även till de fyra försöksorternas
hemsidor.

6.4 De lokala informationsprojekten

Borlänge

Under 1998 genomfördes vissa förberedande informationsinsatser. Insatser för att sälja in projektet
internt, dvs. inom de organisationer som deltog, prioriterades. Den lokala projektledaren genom-
förde informationsträffar med ledningen för Dalatrafik och transportföretagen inom Borlänge
kommun. Mötena tog upp frågor kring företagens deltagande i projektet och diskuterade eventuella
synpunkter som de berörda förarna kunde komma ha. Större informationsmöten planerades och
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från projektets sida framhölls vikten av att de fackliga organisationerna fick en förhandsinforma-
tion.

Vid informationsmötena som genomfördes i januari 1999 betonades syftet med Borlänges medver-
kan i försöket, vilket var att utveckla kommunens trafiksäkerhetsarbete och ambitionen att bli ett
utvecklingscentrum för väginformatik. Projektet skulle sedan kunna leda till nya utvecklingsmöj-
ligheter inom trafiksäkerhets- och ITS-området.

Det lokala projektet, Rätt Fart, i Borlänge tog fram en projekt-
broschyr med information om projektet och dess organisation.

Under 2000 och 2001 distribuerades även information om pro-
jektets status och framsteg via 8 nummer av nyhetsbrev. Såväl
nyhetsbrev som övrigt informations material var även tillgäng-
ligt via hemsidan www.rattfart.com.

Via hemsidan erbjöds även besökaren att låna en infomations-
video om ISA.

Lund

Försöket i Lund valde en öppen men låg profil gällande utåtriktad information. Detta gjordes för att
undvika påverkan på testförarna. Inga aktiva åtgärder vidtogs för att skapa publicitet. Av denna
anledning anlitades helleringen informatör utan mediekontakterna och samordningen mot det na-
tionella projektets informationsgrupp har skötts av projektledaren/projektsamordnaren. Vid vissa
tillfällen har detta varit en brist och inför framtida försök bör man överväga en annan organisation.
Kontakter från massmedia har dock alltid bemötts positivt och projektet har deltagit i intervjuer,
filmning och provkörning.

I samband med tekniska förvaltningens arrangemang
kring trafikfrågor har allmänheten vid två tillfällen erbju-
dits att provköra ISA-fordon. Referensgruppen, intresse-
rade företag samt naturligtvis media och besök har alltid
beretts möjlighet att provköra ISA-fordon.

Broschyrer har funnits dels för det nationella försöket
och dels för LundaISA. Projektet LundaISA distribue-
rade även information om projektet och kontaktperso-
ner på Internet via Lunds kommuns hemsida
www.lund.se/kommuninformation /04_ kommunens
forvaltningar/tekniska_forvaltningen /ISA. Informa-
tion har även funnits på Tekniska högskolans hemsi-
da.

För att informera vanliga bilverkstäder om ISA-utrustningen uppsöktes 14 olika verkstäder genom
ett personligt besök.

I april 2002 arrangerades en testförarafton som tack för alla som medverkat i LundaISAs fältförsök.
Under kvällen presenterades och diskuterades preliminära resultat och testförare och projekt-
medlemmar umgicks över en bit mat. Möjlighet till att diskutera försöket med både leverantören,
kommunen och forskarna uppskattades av många.
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Lidköping

Syftet med informationsverksamheten i Lidköping var att skapa en positiv inställning till ISA bland
invånarna i Lidköpings kommun och att få dem positivt inställda till att delta i försöket. Syftet var
också att skapa en tydlig och sammanhållen bild av resultatet i projektet och att skapa förutsätt-
ningar för en bra dialog med våra olika målgrupper vad gäller projektets framskridande och fram-
tid.

Vid rekrytering arrangerades kvällsmöten i mindre
grupper för de potentiella testförarna. Informationen var
omfattande både om försök och den tekniska utrust-
ningen. Upplägget innebar att testförarna fick möjlighet
att lära känna försöksledningen och provköra ISA-bilar
innan de bestämde sig för att delta.

Information har distribuerats till testförarna vid fältför-
sökets start via rekryteringsbroschyrer, reklamfilm, per-
sonliga besök, informationsblad vid montering, ny-
hetsbrevet ”Oss testförare emellan” och testförarnas
egna klubbsida på projektets hemsida
www.lidkoping.se/isa. Nyhetsbrevet publicerades unge-
fär varannan månad med start november 1999.

Umeå

Drygt 25 % av Umeås tätorts bilägare kontaktades för rekrytering. Yrkesförare var en prioriterad
grupp i Smart Fart försöket p.g.a. deras högre exponering i vägnätet jämfört med privatbilister. In-
formationsinsatsen genomfördes i två delkampanjer, en informationskampanj riktad till allmänhe-
ten som följdes upp av en rekryteringskampanj med ca 20 000 urvalspersoner som målgrupp.

För att nå ut med information till de olika mål-
grupperna användes kommunikationskanaler som
radio, TV, direkt reklam eller annonser i dagspres-
sen. Informationskampanjen med urvalspersonerna
som målgrupp använde direkt reklam, TV och ra-
dioreklam. För massmedierna var det lämpligt att
använda seminarier, nyhetsbrev och insändare som
kanaler för informationsspridning.

Den huvudsakliga informationsinsatser bedrevs under
1999 och 2000, då rekrytering av försökspersoner och
utbyggnaden av vägsidesutrustningen genomfördes.
Därefter krävdes ytterst få informationsinsatser. Under
den sista fasen av projektet var det dock aktuellt att
sprida försöksresultat till berörda parter.

Huvudmän för Smart Fart var Umeå Kommun, Umeå Universitet, Bilprovningen och Vägverket.
Tillsammans har de varit avsändare till allt informationsmaterial under försöksperioden. Enskilda
informationsinsatser hade olika kombinationer av avsändare som tydligt speglade huvudmannens
roll inom försöket.
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Den lokala informatören ansvarade för informations materialets innehåll, utformning samt val av
avsändare. Informatören ansvarade även för en frågesluss som var ett forum för att behandla frågor
om Smart Fart som var tillgänglig för media, allmänhet och försöksdeltagare

Umeåprojektet nyttjade även Internet som informa-
tionsmedium. Via hemsidan www.smartfart.umea.se
informerades besökarna om teknik och projekt.

På hemsidan kunde även potentiella testförare anmäla
sitt intresse för medverkan i projektet.

Lokala informationsblad om projektets fartkollare och
installation finns tillgängliga via hemsidan tillsammans
med ett brev från kommunchefen rubricerat ”Därför
vill vi gärna att du blir testförare”.

6.5 Information till testförare
Utmaningen i rekryteringsarbetet var att ett representativt tvärsnitt av trafikanterna, inte bara avseende
ålder, kön och privata/professionella förare, utan även att representera såväl positiva som neutrala och
negativa attityder till konceptet ISA.

Erfarenheten från tidigare storskaliga projekt visade ett stort bortfall av testförare under projekttiden.
Dessutom medförde installationerna vissa kostnader i form av tidsförluster och bensinpengar för test-
förarna, vilket kunde medföra ett bortfall av rekryterade personer. Dessutom skulle testförarna delta i
informationsmöten och fylla i ett antal enkäter vilket skulle medföra mer tidsförluster. Det var viktigt
att diskutera dessa uppoffringar som testförarna som fullföljde utvärderingen faktiskt gjorde och, om
möjlighet fanns, på något sätt kompensera deltagarna för detta. ISA-projektet hade inte möjlighet att
ersätta testförarna ekonomiskt, men projektet betonade sin tacksamhet i kommunikationen med testfö-
rarna.

Informatörerna i försöksstäderna spelade en nyckelroll i rekryteringen av testförare eftersom de skötte
kommunikationen med allmänheten. Det var viktigt att detta sköttes på lokal nivå för att på bästa sätt
förstå och möta de lokala önskemålen och synpunkterna från testförarna. Samordningen av kommuni-
kationen med testförarna har skett på nationell nivå av projektets informationsansvariga.

Projektet hade som målsättning att ha 6000 utrustade bilar och lyckades rekrytera detta antal, men av
tekniska och praktiska skäl var det bara möjligt att installera 5000 bilar med ISA-systemet.

Testförarna blev en viktig bärare av information till allmänheten. Genom att informera testförarna
om ISA skulle projektets budskap spridas vidare på ett effektivt sätt. En beräkning gjordes att me-
delhushållet i Sverige består av 2.1 personer. Via 5000 testförare skulle projektet alltså 10500 per-
soner kunna uppleva systemet och få kunskap om funktionerna. I nästa steg antogs varje person
förmedla sin kunskap vidare till ca 20 vänner och bekanta vilket, bara om man räknade förarna
skulle leda till 100.000 personer. Att hålla testförarna välinformerade var därför ett väldigt kraft-
fullt medel för att nå målsättningarna angående spridningen av information inom projektet.

6.6 Träning och utbildning av projektmedlemmar
Under projektstart diskuterades eventuella problem som skulle kunna uppkomma under projektti-
den. Projektet insåg vikten av att vara väl förberedd inför olika situationer exempelvis kontakter
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med media och krishantering. Till framgångsfaktorer räknades förberedelse och samstämmig in-
formation. Samordningen av information i kritiska lägen sågs som ytterst viktigt och att man utan
denna samordning skulle riskera att bilden av projektet blev förvirrad eller felaktig. Om exempelvis
en ISA bil skulle bli inblandad i en olycka skulle samordning och förberedelser vara av yttersta
vikt. I sådana kritiska situationer måste informationsstrukturen vara klar och väl förankrad. Med
denna bakgrund beslutade projektet att lägga stor vikt vid förberedelser, träning och utbildning.

Mediautbildning

Under januari 1999 genomfördes en 2-dagars kurs i mediakommunikation. Kursen innehöll såväl teori
som praktisk media träning. Genom utbildningen fick projektledare och informatörer kunskap om
journalisternas sätt att arbeta och kunde därigenom hantera kontakterna med media på ett bättre sätt.
Projektteamet svetsades samman, språket i projektet likriktades och idéer, värdeord och projektgrun-
der förankrades under utbildningen. I december 2000 hölls även en kompletterande utbildning i me-
diakommunikation för att förnya kunskaperna.

Kriskommunikation

En kriskommunikationsplan upprättades. Planen specificerade flöden av information, vem som
skulle förmedla informationen, vart den skulle spridas och vilka kanaler som skulle användas. I
april 2000 tränades projektledare och informatörer genom att utsättas för praktikfall av katastrofka-
raktär. Övningen sattes samman av Vägverket Region Västs säkerhetsansvarige och ISA-projektets
informatör.

6.7 Erfarenheter

Medias syn på ISA

Syftet med projektets mediestrategi var att förmedla ett så neutralt budskap som möjligt och samti-
digt sprida kunskap kring projektet så att allmänheten skulle kunna forma sina egna åsikter om
ISA. Under projektets gång har mediebevakningen kring ISA följts upp. För att få en uppföljning
av hur informationsstrategin inom projektet fungerat användes artikelanalys som verktyg. Analy-
serna genomfördes av ett externt företag och med hjälp av analysen fick projektet feedback på om
budskapen nått fram och om den information projektet spridit även speglades i media. Uppfölj-
ningen gav också ett kvitto på om något missuppfattades eller om det fanns en tendens att vinkla
artiklarna på något sätt. Artikelanalyser genomfördes i slutet av varje år med start 1999. Analyserna
tjänade dels som uppföljning på hur projektets budskap hade kommunicerats och uppfattats, men
även om en måttstock på var projektet befann sig i utvecklingen. Under analysarbetet insåg projek-
tet att journalisternas vinklingar i referaten och deras uppfattning om ISA ofta hängde ihop med om
de själva provkört systemet. Betydelsen av demonstrationer och provkörningar ökade under pro-
jekttiden och blev ett mycket kraftfullt sätt att sprida kunskap om ISA.

Målet för delprojektet information var under 1999 att sprida information om att ett storskaligt pro-
jekt påbörjats i Sverige och vad det handlade om. Syftet var att allmänheten, speciellt i projektstä-
derna, skulle få kännedom om ISA och att ett stort antal personer skulle få testa systemet. De artik-
lar som publicerades under året var klart positiva i attityden till projektet. Budskapen var sakliga
och faktaorienterade, ofta med tekniken i fokus och främst var det den aktiva gaspedalen som väck-
te intresse. Bevakning var helt fri från kritik eller spekulationer av typen ”storebror ser Dig” och
förmedlade snarare ett budskap om att ISA kan ge ett positivt bidrag till ökad trafiksäkerhet. Slut-
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satsen från 1999 års artikelanalys var att fortsätta med samma strategi och vara uppmärksamma på
debatten kring integritet.

Under 2000 skulle 6000 testförare rekryteras. Detta innebar att allt fler personer skulle ha åsikter
om projektet. Testförarna skulle dessutom komma att ha argument för sina åsikter efter de att de
provat ISA. Målet inom projektet blev att sprida information om pågående aktiviteter och att skapa
förutsättningar för att testförarnas åsikter skulle kunna lyftas fram. På så sätt kunde bilden av ISA
vidgas och fler röster komma till tals. Artikelanalysen visade en homogen bild och att artiklarna åter
igen präglades av positiva attityder och teknik, men även beteendefrågor och intervjuer med pro-
jektdeltagare förekom. Pressen belyste ofta fördelarna med ISA och talade då om hur hastigheter
skulle kunna regleras och ersätta vägbulor och andra hinder i trafiken, positiva miljöeffekter och
mindre buller. De negativa aspekterna som belystes var främst kostnaderna. Slutsatsen av analysen
för år 2000 vara att informationen från projektledningen varit relativt sparsam och likartad under
året. Delprojektet information ansåg att projektet i högre grad än tidigare hade lyckats med att nå ut
med rätt budskap.

Under 2001 visades en ny bild upp av ISA, nämligen att det inte skulle behöva bli särskilt kostsamt
att installera systemet i bilen. Inslagen speglade även att en positiv debatt växt fram bland politiker
och bilindustrin i Europa. När de positiva förhandsresultaten presenterades fokuserades artiklarna i
högre grad på utvärderingen och resultaten. Flera artiklar hänvisade till specifika händelser under
året såsom MHF:s konferens i Tylösand, Näringsminister Rosengrens uttalanden om farthållare och
EU-mötet om trafiksäkerhet i Trollhättan. Betydligt fler artiklar fokuserade på projektdeltagarnas
upplevelser av testsystemen.

Under 1999 och 2000 präglades pressbevakningen i högre grad av en diskussion om tvång än under
2001, där fokuseringen på frivillighet vad gäller införandet av systemen var mer tydlig. Media ger
en bild av att de höga hastigheterna är en av de huvudsakliga orsakerna till allvarliga olyckor och
att ISA är ett sätt att undvika dessa. Flera av de problem som lyfts fram under tidigare år som kost-
naden, känslan av att vara bevakad, motstånd från bilindustrin och rädslan för elektroniska system i
trafiken, avdramatiseras genom den fakta som presenterades. I flera artiklar beskrivs ISA som nå-
got som i framtiden kommer att vara ordinär utrustning i bilen. Slutsatserna från arbetet med in-
formation under 2001 blev att projektet nått ut med sitt budskap och lyckats skapa en positiv debatt
kring ISA. Projektet ansåg att man i större grad än tidigare hade lyckats med att nå ut med detta och
att det berodde på ett mer strategiskt arbete med information.

Bilindustrins syn på ISA

Som tidigare nämnts hade bilindustrin vid projektstart en negativ attityd till hastighetsanpassning.
Åsikterna baserades på erfarenheterna av tidigare småskaliga projekt och den debatt som då pågått
om att hastighetsanpassning skulle kunna vara en säkerhetsrisk om systemen var tvingande. Även
integritetsproblemen var en bidragande orsak till den negativa ståndpunkten. Att vända bilindu-
strins attityder till en positiv ställning var ett måste för ISA-projektet. Efter noggrant övervägande
beslöts att det svenska ISA-projektet endast skulle omfatta frivilliga och stödjande funktioner. Ak-
tiv gas-systemet försågs därför på Vägverkets initiativ med ”kick-down”-funktion, som kan använ-
das av föraren (om situationen kräver det) i nödsituationer. Volvo beslöt sig därvid för att medver-
ka i utvärderingen av produkten och systemet. Bilindustrins medverkan var inte bara av betydelse
för projektgruppen, den skapade även status och intresse kring ISA.

Under demonstrationen av Nollvisionsslingan i Trollhättan deltog Saab med fem bilar med ISA
installationer. Genom demonstrationen synliggjordes hur ISA kan bidra till att förverkliga visionen
om ”noll dödade och allvarligt skadade i trafiken” och förbättra säkerheten på vägarna.
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Bilindustrins förändrade attityder tillsammans med valet att använda ett frivilligt, stödjande system
var viktiga förutsättningar för informationsarbetet, eftersom två av målen i projektet var att sprida
kunskap om och få acceptans för systemet. Arbetet hade varit av en svårare karaktär om ett tving-
ande system använts. ISA som koncept är uppbyggt på att bilförarna accepterar systemet och ser
det som att en installation ökar säkerheten och i viss mån även komforten i bilen. För projektet var
det viktigt att låta testförarna prova systemet och därigenom skapa ett behov för produkten ISA.
Genom att koppla bilindustrin till projektet skulle kundbehovet kunna kommuniceras. Om markna-
den därefter skulle vara stor nog skulle en produkt kunna bli aktuell för marknaden.

7. Hur kan ISA introduceras på marknaden?
Sedan 1999 har det storskaliga ISA-försöket pågått i Sverige. Försöket är världens största när det
gäller att använda IT-system för hastighetsanpassning. Försöket har genomförts på fyra orter i lan-
det och avslutades i augusti 2002. Nedan redovisas erfarenheter och slutsatser som kan bidra till
den fortsatta diskussionen om hur ISA ska implementeras i Sverige och vidare i Europa.

7.1 Erfarenheter från ISA-försöket
Resultaten tyder entydigt på att ISA ger ett positivt bidrag till trafiksäkerheten. De bekräftar tidiga-
re erfarenheter från mindre försök i Eslöv och Umeå avseende användaracceptans och trafikeffek-
ter. Befarande negativa effekter har varit överdrivna, men ergonomin behöver förbättras.

Hastighetsmätningarna i Umeå och resultat från fordonsloggningar i Lund och Borlänge visar otve-
tydigt att medelhastigheten sänks för ISA-utrustade fordon. Dessutom blir hastighetsspridningen
mindre. Desto högre medelhastighet ju större blir hastighetsreduktionen förutsatt att medelhastighe-
ten före är över eller nära aktuell hastighetsgräns. Enda säkra skillnaden mellan systemen är att ef-
fekten på hastighetsspridningen är mindre för informerande och varnande system än för aktiv gas.
Reduktionen av medelhastigheter ligger i samma storleksordning.

ISAs utformning och funktion har vållat problem men man litar på systemet. Störst problem har
uppkommit med aktiv gas, som i den testade versionen bl. a. påverkat en del fordons köregenskaper
i samband med gaspådrag. Detta har troligen påverkat förarna i deras bedömning av teknik och
funktion. Dessa brister måste man komma till rätta med inför ett införande.

Många har klagat på ljudsignalen för varnande respektive informerande ISA och detta har accentu-
erats under försöksperioden. Man vill ha en mjukare ton. Även ljussignalen har vållat vissa pro-
blem och det har för många varit svårt att se hastighetsuppgiften i displayens fönster då solen står
direkt på.

En idé med ISA är att föraren uppmärksammas när hastighetsgränsen uppnås och därmed skulle
man inte behöva titta på hastighetsmätaren eller hastighetsskyltar i lika stor utsträckning som utan
ISA. För aktiv gas anger 40% av förarna att de tittar mindre på såväl hastighetsmätare som skyltar.
För informerande ISA finns ingen större skillnad medan man med varnande ISA istället tittar något
mer än tidigare. Ungefär hälften av förarna med varnande ISA ökar uppmärksamheten på både has-
tighetsmätaren och hastighetsskyltar. Eftersom varnande system saknar display är detta en rimlig
reaktion.

Flera förare med varnande och informerande system menar att de måste gasa och bromsa mer än
tidigare medan det är tvärtom för aktiv gas-förarna. En trolig förklaring är att funktionen i aktiv gas
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automatiskt ger en hastighetsjustering då hastighetsgränsen uppnås medan förarna med informe-
rande och varnande ISA måste vidtaga en aktiv handling (sänka gaspådraget och kanske bromsa).
Resultaten visar också att man med aktiv gas försöker uppnå maximalt tillåtna hastigheten där detta
är möjligt. Gaspådraget är alltså något starkare när man accelererar än utan ISA. Troligen gäller
detta också för de informerande och varnande systemen.

Även om en viss ökning kan noteras för en del faktorer med avseende på mental belastning så tycks
dessa inte påverka körningen negativt i någon nämnvärd omfattning. Denna ståndpunkt underbyggs
av att det finns en klar uppfattning att ISA inte stjäl uppmärksamheten från andra, viktigare saker
när man kör.

Försöken visar att testförarna är övervägande positiva till systemen trots de tekniska och funktio-
nella brister som systemen varit behäftade med. Om ISA skall få genomslag i ett större samman-
hang är det ändå viktigt att utrustningen är ergonomiskt utprovad, fungerar problemfritt och är till-
förlitlig. Eftersom betalningsviljan är svag är det också viktigt att spridningen vid en frivillig intro-
duktion stimuleras genom subventioner eller andra incitament.

Man kan tolka resultaten som att aktiv gas ger något större effekter på hastighetsöverträdelserna
och därmed säkerheten. Acceptansen är dock högre för de varnande och informerande systemen.
Funktionskrångel har nog bidragit till detta mer än inverkan på hastigheten för aktiv gas. För att få
hög acceptans i introduktionsskedet är det nog viktigt att ge möjlighet för föraren att välja mellan
de olika funktionsvarianterna. Helst skulle de byggas ihop i ett integrerat system. Det förefaller
lättare att acceptera de varnande och informerande systemen till en början. Så småningom upplever
många att ljudsignalen är irriterande och önskar byta ut den mot en mer diskret varning. Aktiv gas
eller någon annan systemvariant kan då vara att föredra.

7.2 Implementering ur ett teknikperspektiv
Hur framtida ISA-teknik kommer att se ut beror till stor del vilka funktioner som kommer att efter-
frågas från myndigheter, bilförare m fl. Sannolikt kommer det att finnas efterfrågan på teknologi
som gör att både fordon och förare hela tiden känner till gällande hastighetsgränser, och utöver det-
ta kan få olika former av stöd vid anpassning av hastighet.

Utgående från de tekniska erfarenheter som gjorts under ISA-projektet kan följande prioriterade
utvecklingsområden identifieras:

1. Vägdatabas med hastighetsgränser
2. Kommunikation med fordon
3. Fordonsutrustning

Sedan flera år pågår arbete med NVDB (Nationell Vägdatabas) som på sikt ska bli gällande grund-
data för vägar och tillhörande attribut (inklusive hastighetsgränser). För att denna ska bli heltäck-
ande och uppdaterad krävs dock att samtliga landets kommuner avsätter resurser för att digitalisera
sin vägdata, och hålla den uppdaterad. I dagsläget finns inte tillräckligt tryck på denna process, var-
för det f.n. upplevs som osäkert när NVDB kommer vara heltäckande och helt uppdaterad när det
gäller hastighetsgränser. Detta måste ändras för att ge förutsättningar för att införa ISA i hela lan-
det.

Borlänge är den enda försöksort som testat att kommunicera trådlöst med fordonen, och kommuni-
kationen har då varit en flaskhals i systemet. Om skarp ISA ska kunna fungera i större skala måste
teknologi finnas som möjliggör stabil tvåvägskommunikation med stora fordonsflottor. Pågående
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investeringar i infrastruktur för telekommunikation (främst sk 3G) talar för att grunden för detta
kommer på plats inom de närmsta 3-5 åren.

Fordonsutrustningen som utvecklades som prototyper i försöksprojekten har efter inkörning och
justeringar fungerat tillfredsställande. Dock återstår mycket arbete innan de tekniskt kan accepteras
för ett storskaligt införande. Ett arbete som i huvudsak måste utföras av industriella parter men
också med aktivt engagemang från myndigheterna. Fordonsindustrin har bedömt att ISA-system i
den form som används i försöksprojekten tidigast kan erbjudas som standard år 2008. Det finns
aktörer som redan idag kan erbjuda enklare former av hastighetsinformation via PDA:er. De allt
vanligare ”elektroniska almanackorna” (PDA) utrustas i stor utsträckning med digitala kartor och
GPS-mottagare. Dessa enheter kan användas som enkla ISA-system i ”fickan” eller i vilken bil som
helst.

Nya funktioner

Ovanstående resonemang kring nödvändig teknikutveckling är baserad på nuvarande ISA-funktion,
dvs att stödja bilister när det gäller att anpassa sin hastighet till gällande hastighetsgräns. Nya funk-
tioner är dock i antågande som kommer att ställa ytterligare krav på tekniken.

Dynamiska hastighetsgränser, anpassade efter väder, trafiksituation och övriga omständigheter, är
en sådan funktion som kan förväntas bli av i någon omfattning. Detta ställer naturligtvis inte bara
nya krav på tekniken, utan även på lagstiftning kring hastighetsgränser. Utredningar och försök
inom detta område har inletts.

Det finns många andra funktioner som kan anses besläktade med ISA eftersom de bygger på att
förse förare med information och stöd i syfte att öka trafiksäkerheten. Många av dessa funktioner
kan dela den tekniska infrastrukturen bakom ISA, och är därför viktiga att känna till vid utformning
av nya system. Hit hör t ex: trafikinformation, navigationssystem, väderinformation samt annat fö-
rarstöd utöver anpassning av hastighet (t ex övriga trafikregler).

Införandeaspekter

Att på kort tid eftermontera ISA-utrustning i merparten av Sveriges fordonsflotta är en gigantisk
och förmodligen omöjlig logistisk operation. Bilindustrin har, som tidigare nämnts, bedömt att
ISA-system tidigast kan finnas på marknaden som tillval år 2008. Tilläggas skall också att ansvari-
ga parter för framtagandet av den digitala vägdatabasen (NVDB) bedömer att hastighetsgränserna
på samtliga vägar inte kommer att vara inlagda i databasen förrän tidigast år 2005.

Sammantaget är det mycket troligt att om myndigheterna står för att tillhandahålla täckande och
uppdaterade databaser med vägnät och deras hastighetsgränser, så kommer industrin (fordonsindu-
stri, navigation och telekom) att tillhandahålla produkter av olika slag som kan förmedla hastighets-
information, under förutsättning att någon är villig att betala för det.

Följande figur sammanfattar vilka delar av nödvändig teknik och infrastruktur för storskalig ISA
som kan bedömas vara på plats (gröna cirklar) samt vad som saknas eller behöver utvecklas (röda
figurer):
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Figur 7:1 Status för funktioner i storskaligt ISA.

Slutsats ur ett teknikperspektiv

Om viljan finns att införa ISA i större skala, så finns tekniken. Tydliga gränser bör då dras mellan
myndigheternas roll och industrin. Myndigheterna bör stå för att tillhandahålla en heltäckande och
uppdaterad vägdatabas med hastighetsgränser, och låta industrin ta fram nödvändig fordonsutrust-
ning. Svårigheterna i att kommunicera ut gällande hastighetsgränser till stora fordonsflottor bör inte
underskattas. Särskilt om denna hastighetsinformation i framtiden ska vara såväl dynamiskt anpas-
sad till gällande omständigheter samt juridiskt gällande. Valet att vilken nivå av hastighetsstöd som
kan anses lämplig begränsas inte av tillgänglig teknik. Allt från diskret informerade system till mer
aktivt stödjande eller fordonspåverkande är fullt genomförbara redan idag.

7.3 Implementering ur ett bilindustriperspektiv

Systemuppbyggnad och ansvarsområden

Två scenarier finns vad gäller systemuppbyggnad;

A Infrastruktur med “beacons” och enklare mottagare i bilen
B Mer komplext system i bilen (GPS) samt väl uppdaterad kartdatabas
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Vilken systemlösning som väljs är i hög grad beroende på täckningsambition, vilket i sin tur beror
på vilken effekt man kan få ur trafiksäkerhetssynpunkt och acceptansen/nyttan för användarna. Sy-
stemlösning A är effektivare för mindre geografiskt område, tätort eller andra utvalda sträckor ( t
ex 30-gräns vid skolor). Systemlösning B möjliggör täckning av större område där begränsningen
är GPS-täckningen och uppdateringen av kartdatabaser.

Trafiksäkerhet

Det finns självklara kopplingar mellan hastighet och trafiksäkerhet. Betydelsen är större vid dåliga
väg- , väder- och siktförhållanden än vid goda sådana. Medvetenhetsgraden av säkerhet hos förare
kan ev ökas bara genom närvaron av system likt ISA. Försöken visar att intresset av att hålla lag-
stadgad hastighet är hög, speciellt vid lägre hastigheter och definitivt vid "känsliga" ställen såsom
vid skolor, etc.

Ett ISA system stödjer hastighetshållning och i bästa fall erhålles en lägre genomsnittlig hastighet
på fordonsparken än annars skulle vara fallet. I försöken trodde förarna att ISA skulle var mer ef-
fektivt på lägre hastigheter och man var skeptisk till ISA för 70-gränser.

I lägre hastigheter är risken för personskador i fordon relativt låg medan för oskyddade trafikanter
är den högre. I högre hastigheter är risken för personskador i fordon högre därför att fler singel-
olyckor inträffar i dessa hastigheter. Risken är däremot lägre för oskyddade trafikanter eftersom
olyckor inträffar mer sällan mellan fordon och trafikanter på sträckor i dessa hastigheter. Kors-
ningsolyckor är däremot mer frekventa. Den största risken i detta sammanhang är det avstånd (tids-
luckor) som finns mellan bilarna.

Störst risk för fotgängare är det troligen när fordonen har en tidslucka emellan sig på 2-5 sekunder.
Under 2 sekunder är det lätt att bedöma att tidsluckan är för liten och över 5 sekunder är tidsluckan
för det mesta tillräckligt stor för en säker passage. Det finns idag system som säljs, sk ACC (Auto-
nomous Cruise Control) där man reglerar just minsta tidslucka till framförvarande bil. Regleringen
sker genom att bilen automatiskt bromsar när tidsluckan når det inställda minsta värdet. Det har i
detta utvecklingsarbete visat sig att ett av förarna accepterar avstånd som ligger mellan 1-2 sekun-
der. Större avstånd än så ( jämför t ex den i Sverige vedertagna tresekundersregeln) gör att man får
andra fordon som bryter in i "kolonnen" och därmed skapar en osäkrare situation i tät trafik. Regeln
är därför främst tillämplig för upphinnandesituationer i hög hastighet på landsbygden.
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Det som förmodligen skulle öka säkerheten för oskyddade trafikanter mest, är därför t ex ett system
som kan reglera tidsluckan till framförvarande bil så att den i lägre hastigheter inte är i det kritiska
området mellan 2 och 5 sekunder. En annan mycket trafiksäkerhetshöjande åtgärd är att få de bilfö-
rare som ligger mycket över lagstadgade hastighetsnivåer att anpassa sin hastighet.

För att få hög initial effekt, har det talats om att stat och kommun bör gå före och i sina upphand-
lingar av tranporttjänster kräva att fordonen är utrustade med någon form av ISA-system. Man kan
diskutera vilken reell effekt detta skulle kunna ha på trafiksäkerheten med tanke på att det i försö-
ken visat sig att acceptansen bland yrkesförare för ISA-systemet är låg. Att inte frivilligt ha valt att
ha ett hastighetsinformations-/varningssystem i fordonet främjar förmodligen inte benägenheten att
följa informationen/varningen.

Acceptans för ISA-system samt betalningsvilja

Acceptansen är i hög grad beroende på priset för användaren. Högt pris sätter krav på funktionens
nytta för användaren - värde för pengarna. Om priset kan räknas hem i mer direkt nytta för använ-
daren ökar självklart betalningsviljan.

Om ISA skulle bli lagkrav, eller betinga ett, ur användarens synpunkt, lågt pris, så är acceptansen
förmodligen i paritet med polisövervakning enligt studien. Polisövervakning och ISA jämfördes
med andra hastighetsnedsättande åtgärder, t ex "gupp", blomlådor och mini-rondeller.

Om ett GPS baserat ISA-system skall säljas utan koppling till annat system blir priset högt till an-
vändaren vilket kommer att leda till låg acceptans. Någon form av incitament blir då nödvändigt.
Om ett GPS baserat ISA-system kan säljas ihop med annan funktion (t ex ett Navigeringssystem)
kan förmodligen högre pris tas ut direkt från användaren, men då nås lägre effekt p.g.a. att färre
system blir sålda.

Många användare i försöken tycker att ett ISA-system skall vara obligatoriskt för alla. Var tredje
kan tänka sig att betala något överhuvudtaget. Betalningsviljan som framkommit i resultaten är
mycket låga ca 300 kr för "varnande"system och ca 1000 kr för "aktiv gaspedal".

Skillnaden i betalningsvilja för systemen kan bero på en tanke om att mer integrerade system i for-
donet, och som dessutom tar en mer "aktiv" roll, är mer komplexa och därför motiverat kan betinga
högre pris.

Acceptansen för hastighetsanpassning i allmänhet och ISA-systemet specifikt skulle antagligen bli
större om hastighetsgränserna var dynamiska (dvs. anpassade till rådande förhållanden på platsen
t.ex. väder, tid på dygnet, förekomst av vägarbete). Man hade också hög acceptans för ISA som
hjälp till vissa förargrupper, t ex notoriska fortkörare, berusade och personer med nytaget körkort.

Yrkesförare visade sig, i försöken, ha mycket låg acceptans av ISA. Majoriteten hade inte möjlig-
heten att välja att få systemet i sina fordon och var initialt negativa till denna typ av hastighetsan-
passningssystem. Sannolikt spelar här den ofta stressade arbetssituationen in.

Erbjudandestrategier för ISA-system

En förutsättning för en effektiv implementering - och därmed ett acceptabelt kundpris - är att har-
monisering av val av system görs (“beacon”-baserat eller GPS/kartdatabas). Att detta sker på sam-
ma sätt globalt vore det optimala; inom Europa är det nödvändigt. Om bilindustrin skall utveckla
ett antal olika teknikspår p.g.a. att olika system är implementerade runt om i Europa, kommer ut-
vecklingskostnaderna att bli stora och priset till kund därefter.
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I det fall att ett “beacon”-baserat system blir verklighet, kan de ovan nämnda accepterade priserna
vara rimliga (ca 300 kr för "varnande"system och ca 1000 kr för "aktiv gaspedal"). I det fall att ett
GPS/kartdatabas-system väljs, är dessa priser långt ifrån realistiska utan subventioner eller andra
incitament.

Om ett ev ISA-system skall vara integrerat i fordonet (t ex via pedalerna eller instrumenten) krävs
en utvecklingstid av ca 5-6 år. Om systemet skall vara i form av ett “add-on”-system krävs mindre
tid, ca 2-3 år. Att sälja ett GPS baserat ISA-system tillsammans med annat system som också krä-
ver GPS (t ex navigering) är en lösning men fortfarande är priset för dessa höga/volymerna låga.
Det är dock troligt att volymerna på navigeringssystem kommer att öka de närmaste 5 åren och runt
2008 ligga på ca 20%, dock fortfarande till ett relativt högt pris.

Ett första steg skulle kunna vara att införa visning av hastighetsbegränsning i befintlig navigerings-
display. Detta skulle ta ca 1-2 år att införa. Det kräver fortfarande GPS/Navigeringssystem i bilen
samt kartdatabas med uppdateringar från myndigheterna.

Möjliga gränssnitt i fordonet

Systemet kan vara diskret eller indiskret (endast föraren kan uppfatta informationen/varningen re-
spektive alla i fordonet uppfattar varningen). Systemet kan vara informerande/varnande där föraren
är den som först aktivt tar beslut om att följa informationen/varningen och göra åtgärd. Det kan
också vara “aktivt stödjande” där systemet informerar/varnar genom att praktiskt föreslå och utföra
åtgärd för föraren i form av t ex mothåll i gaspedalen. I det sistnämnda fallet är det dock viktigt att
föraren, av säkerhetsskäl, när som helst kan ta ett aktivt beslut att inte följa systemets "rekommen-
dation" utan ha möjlighet att ta över hastighetsregleringen fullt ut.

Ett system likt de "informerande"/"varnande" system i försöken, använder sig av kommunikation
med de sinnen som är mest upptagna i bilkörning, syn och hörsel, vilket är en klar nackdel. Bil-
industrin jobbar mycket på att komma ifrån att ytterligare belasta dessa sinnen. Denna typ av sy-
stem verkar dock ha hög acceptans (trots vissa kommentarer om irritation). Det kan bero på en
känsla av att det inte “inverkar” direkt på fordonets framdrift.

Ett system likt “aktiv gaspedal” är ett “naturligt” interface eftersom det kommunicerar direkt till
den del av kroppen som utför aktiviteten (gasfoten). Däremot visar studien att detta kan medföra
viss oro för känslan att tappa kontrollen. Det har dock troligen att göra med att detta är ett “aktivt
stödjande system” i sig, dvs. inte inväntar aktivitet från föraren först.

I simulatorstudien testades en annan form av “aktivt stödjande pedal”. Gaspedalen blir “död” och
hastigheten ökar inte oavsett pedalläge (dock kan funktionen förbigås genom "kick-down"). Denna
fick goda resultat i testet. I simulatorstudien testades också en varning i form av vibrationer i sätet.
Vibrationen upplevdes som bra med diskret info men typen av varning var “väl påträngande” på
kroppen och man ville i så fall kunna reglera styrkan själv.

Reaktionerna på "aktiv gaspedal" och "död gaspedal" är likartade liksom reaktionerna på "informe-
rande"/"varnande" systemen och "vibration i sätet". Kanske kan man sammanfattningsvis säga att
direkta "ingrepp" i köruppgiften är effektiva, inte så irriterande som befarat, men det kan skapa en
viss osäkerhetskänsla. Vad gäller de varningar/info där föraren först tar aktivt beslut, är effektivite-
ten förmodligen något lägre, irritationen med varningen i sig högre men visar inte tendens till osä-
kerhetskänsla. Irritationen grundar sig i det faktum att blinkande ljus, pipande ljud och upprepade
vibrationer i sätet är stresshöjande (vilket förstås är meningen för att få effekt). Stress leder i hög
grad till irritation som bekant. Rätt ljudkaraktäristik på ett system likt de informerande/varnande är
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i så fall viktig för att optimera varningseffekt och irritationsmängd. Möjligheten att justera ljudstyr-
ka behövs också sannolikt.

Visning av hastighetsgräns, både som anledning till given varning/information och som allmän in-
formation, om man vill undgå varningen, är alltid bra. Det visades både på försöksorterna och i si-
mulatortestet.

Vilken systemlösning som väljs i bilen kommer att bero av kostnader för utveckling, möjligt pris
till kund samt användarnytta och användarvänlighet.

Slutsatser - bilindustriperspektivet

För att ett ISA-system skall bli tillräckligt attraktivt, ha hög acceptans och hög efterlevnad bör dy-
namiska hastighetsgränser införas. Dynamiska hastigheter ökar förarnas förståelse för hastighets-
gränsen och gör det också mer meningsfullt att ha ett stöd för att följa hastighetsgränsen i bilen.

Marknaden kan främjas av stöd som t ex skattelättnader eller sänkta försäkringspremier. Detta
kommer förmodligen att bli nödvändigt för att t ex ett GPS-baserat ISA-system skulle bli möjligt
runt 2008 till ett rimligt pris för användaren. Det borde också vara rimligt eftersom nyttan för sam-
hället med ett sådant här system initialt kommer att bli större än för den enskilde.

Systemharmonisering inom åtminstone Europa är nödvändig för att få med sig bilindustrin på tek-
nikutveckling och hålla ner kostnaderna för systemen.

7.4 Implementering ur ett samhällsperspektiv
Det är med ledning av utvärderingen möjligt att konstatera att förare i allmänhet uppskattar att få
information i fordonet om gällande hastighetsgränser. En stor del av antalet fortkörningar idag sker
ofrivilligt på grund av att föraren inte uppfattat eller uppmärksammat gällande hastighetsgräns.

Ökat intresse för ISA

Till följd av det stora massmediala intresset runt ISA och klara indikationer på positiva resultat från
försöket har flera övriga kommuner och myndigheter nu vänt sig till Vägverket och visat intresse
att utrusta fordon i sina respektive verksamheter med ISA-utrustningar.

För att på ett konsekvent och strukturerat sätt kunna möta dessa förfrågningar har en kortsiktig stra-
tegi för implementering av ISA under tidsperioden 2002-2008 upprättats. Anledningen till att en
kortsiktig strategi i första hand upprättas fram till och med 2008 beror på att fordonsindustrin idag
talar om att ISA kan bli ett tillval i framtidens fordon, men att detta troligen inte är möjligt förrän
tidigast 2008.

Tillverkningsunderlag för kommande bilmodeller har redan tagits fram för flera år framåt i tiden.
Detta innebär ett ”glapp” mellan det nu avslutade ISA-försöket år 2002 och år 2008. För att på-
skynda införandeprocessen kring ISA fram till 2008 krävs att åtgärder vidtas för att bygga upp en
marknad. I dessa åtgärder kommer Vägverket att spela en viktig roll.

Diskussion kring en långsiktig införandestrategi pågår i samarbete med myndigheter och fordons-
industri på europeisk nivå (Speed Alert och PROSPER). Det är således av stor vikt att ett ökat na-
tionellt införande av ISA-system kortsiktigt sker i linje med det tänkta innehållet i denna.
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Tidiga utgångspunkter för introduktion av ISA på marknaden

Om man sammanfattar utgångspunkterna i ISA-försöket för att introducera ISA på en marknad kan
man konstatera att systemen ska vara av typen frivilliga, informerande och stödjande. Föraren skall
hela tiden ha total kontroll över det egna fordonet.

Det är viktigt att arbeta tillsammans med fordonsindustrin. ISA-försöket har lyckats med det som
tidigare försök med hastighetsinformerande system åtminstone till viss del misslyckats med, näm-
ligen att skapa ett intresse från fordonsindustrin. Volvo medverkar aktivt i projektet och SAAB har
utrustat fem bilar med aktiv gaspedal som under ett års tid har demonstrerades på nollvisions-
slingan i Trollhättan.

Det är viktigt att snabbt påbörja arbetet med dynamiska hastighetsgränser eftersom det kommer att
påskynda användningen och öka nyttan av ISA-system. Det är troligt att dynamiska hastighets-
gränser kommer att öka trovärdigheten för hastighetsgränser och därmed också förarnas efterlevnad
av dessa. Fordonsindustrin ser mycket positivt på utvecklingen mot dynamiska hastighetsgränser
som anpassas efter rådande vägtyp, väglag och trafiksituation.

Väl fungerande ISA-system kräver en nationell vägdatabas med hastighetsgränser. Det krävs ett
internationellt samarbete för att introducera ISA i stor skala.

Provkörningar och demonstration av ISA har stort värde för marknadsföring av systemen. Det
svenska försöket är ett bra exempel på detta.

Vad vill testförarna?

Av utvärderingen kan man uttyda att dagens system förmodligen är för dyra. Detta har utvärderats i
enkätundersökningarna till testförarna i de fyra försökskommunerna. Det krävs troligen billigare
system för att de skall vara attraktiva för en fordonsägare att införskaffa. En trolig utveckling är att
ISA kommer att ingå som en tjänst i ett större paket av fordonsburna tjänster som fordonsindustrin
erbjuder.

Förarna vill se ISA som standard i framtida fordon och tycker det ska vara obligatoriskt i tätort. Det
är rimligt med lagkrav på att både informerande och aktivt stödjande system ska vara installerade.
Ett första steg är att det införs som krav för fortkörare och nya bilförare. Föraren själv väljer hur
systemet utnyttjas.

Förarna tycker också det är rätt att ställa krav på säkra transporter där gällande hastighetsgränser
hålls. Det gäller offentligt köpta transporter t.ex. skolskjutsar, busstrafik, äldre- och sjuktranporter.

För att ISA ska kunna införas frivilligt på privatmarknaden krävs sannolikt subventioner under lång
tid eftersom ISA ger större nytta till samhället än till den enskilde föraren. Troligen måste man
komma ned i omkring 1000 kr för ISA som tillval på eftermarknaden. Sannolikt behövs också mer
attraktiv design. Innan systemet är lagkrav bör det också vara upp till föraren hur det används. An-
vändningen beror då mycket på vilken nivå hastighetsövervakningen kommer att ligga på i framti-
den.

Strategi för införande av ISA på kort sikt (2002-08)

För att kunna möta de intresseförfrågningar som nu inkommer från olika parter har behovet av en
införandestrategi på kort sikt aktualiserats. En sådan avser, som tidigare nämnts, tiden fram till dess
att ISA-utrustningar finns som standardtillval i nya bilar. Strategin bygger i korthet på följande
punkter:
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• skapa tekniska förutsättningar för ISA genom tillgång till digital hastighetsinformation
• börja med ISA i tätort där acceptansen är högst
• vänta med ISA på landsbygd tills automatisk hastighetsövervakning byggts ut
• gå före med kvalitetssäkring av offentliga transporter
• subventionera ISA på privatmarknaden under introduktionsperioden
• oförändrat ansvar hos föraren för att hålla gällande hastighetsgränser

Att ISA inte ännu finns som standardutrustning innebär att ISA-system till en början kommer att
eftermonteras i fordonen. Idag finns det tre leverantörer av ISA-system som samtliga är små till
medelstora företag. Dessa företag är samtliga kapabla att leverera utrustningar samt att stå för drift
och underhåll av dessa. Ett ISA-system kostar idag mellan ca 5 000-20 000 kr st. Vid större sam-
ordnade beställningar skulle priset per utrustning kunna reduceras betydligt.

Av utvärderingen framgår att ISA bedöms leda till att trafiksäkerheten förbättras ca 20% i tätort.
Det är troligt att motsvarande effekter även uppstår på landsbygden. En bilförare kör i genomsnitt
ca 15000 km på ett år. I medeltal råkar föraren ut för 1 olycka per Mfkm till en samhällsekonomisk
kostnad av ca 1 Mkr24. Detta ger 1 Mkr per Mfkm, dvs. 1 kr/fkm. Om ISA antas minska olycks-
konsekvenserna med 20% är det för samhället värt att subventionera ISA med 20 öre/fkm, dvs
3000 kr per år. Det är därför rimligt att under en introduktionsperiod subventionera den som monte-
rar ISA på sin bil med åtminstone 5000 kr, vilket ger en återbetalningstid på ca 1,5 år. Samtidigt är
det viktigt att kontroll av utrustningen sker vid den årliga fordonsbesiktningen.

De ISA-system som införs i fordon kommer på lång sikt att omfatta samtliga hastighetsgränser i
vägnätet. I ett kortare perspektiv är det möjligt att bara låta ISA-systemet omfatta hastighetsgränser
på vissa vägavsnitt.

Vid implementering av ISA med GPS-baserade system används en digital karta. De viktigaste da-
tamängderna i denna karta är beskrivningen av vägnätet och uppgifter om gällande hastighetsbe-
gränsning. Dessa grunddata bör tas från NVDB. Motivet för detta är att NVDB-konceptet medför
en gemensam struktur för data i hela Sverige samtidigt som det medger en ajourhållning av data
över tiden

Statusen för NVDB är att det sedan 2002 finns en rikstäckande beskrivning av vägnätet. Detta väg-
nät är dock inte alltid fullständigt utan kan behöva kompletteras med t ex nytillkomna vägar. När
det gäller hastigheter finns uppgifter om skyltad hastighet för alla statliga vägar och för övriga väg-
nät kommer dessa uppgifter att successivt kompletteras. För det kommunala vägnätet kommer det
att ske i anslutning till den översyn av LTF som skall vara genomfört senast år 2005.

Ett problem avseende hastighetsdata som ibland påpekas är att det kan finnas skillnader i lägesan-
givelsen i beslutet om gällande hastighet och skyltens placering. NVDB har utgått ifrån att dessa
skall sammanfalla och i samband med kommunernas översyn av LTF kommer även detta att kvali-
tetsgranskas.

Slutsatser - samhällsperspektivet

Mot bakgrund av ISA-försökets resultat bör samhället stödja införande av frivilliga, stödjande och
informerande ISA-system i stor skala. Hastighetsinformerande system förväntas bidra till ökad tra-
fiksäkerhet och ett minskat antal dödade och skadade på våra vägar.

24 Värdet härrör från underlag till SAMKALK, som är ett kalkylprogram för beräkning av effekter av
infrastrukturinvesteringar.
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För att stödja och underlätta införandet av ISA bör samhället vidta följande åtgärder:

! Vägverket förser samtliga intresserade aktörer med information och kunskap från det genom-
förda ISA-försöket. I detta ingår rekommendationer om projektplanering, information och
marknadsföring (förankring), kostnader, teknisk utrustning, drift och underhåll etc.

! Vägverket påskyndar via regionala NVDB-samordnare utvecklingen av NVDB i de geografis-
ka områden där hastighetsinformerande system efterfrågas.

! Vägverket koordinerar vid förfrågan upphandlingar av ISA-system för att underlätta samord-
ning av beställningar. Vid större beställningar kan priserna reduceras. Beställningar kan också
fördelas på olika leverantörer eftersom det är av intresse både för Vägverket och fordonsindu-
strin och dess kunder att ha flera tillverkare på marknaden. Ett upphandlingsmaterial/teknisk
kravspecifikation tillhandahålls av Vägverket.

! Vägverket tillhandahåller rekommendationer för hur monteringar av hastighetsinformerande
system bör göras baserat på erfarenheter från ISA-försöket. Rekommendationerna utarbetas i
samarbete mellan fordonsavdelningen och kontrakterade montörer inom ISA-projektet.

! Vägverket förser den interna fordonsflottan med hastighetsinformerande system.

! Vid upphandling av Vägverkets transporter skall hastighetsinformerande system efterfrågas.
Vägverket verkar också för att andra aktörer gör likaledes.

! Vägverket undersöker tillsammans med Näringsdepartementet möjligheten till statliga subven-
tioner för fordon utrustade med hastighetsinformerande system.

7.5 Rekommendationer med ledning av det svenska ISA-
projektet

Med ledning av erfarenheterna från det svenska ISA-projektet – genomförande, utvärdering, teknik,
information och medverkan från bilindustrin kan följande rekommendationer lämnas inför den fort-
satta diskussionen om introduktionen på marknaden.

a) Projektresultaten är klart positiva ur trafiksäkerhetssynpunkt och synes inte ha några väsentli-
ga negativa sidoeffekter. Vi rekommenderar därför starkt att samhället och bilindustrin i sam-
verkan arbetar för ett så snabbt införande som möjligt.

b) En majoritet av testförarna anser att ISA-system borde vara standard i framtidens fordon.
Vägverket bör omedelbart initiera att regler (lagkrav, alternativt frivillig överkommelse med
bilindustrin) utarbetas om att ISA-system skall finnas som standard i framtidens fordon. Reg-
lerna bör vara klara senast 2005. I förhandling med fordonsindustrin skall beslut tas att regler-
na skall gälla from ett fastställt år som ger fordonsindustrin rimlig tid att utveckla och installe-
ra ISA-system som standard (exempelvis någon gång mellan 2008-2010).

c) Företag som kan påvisa ett seriöst intresse av att utveckla och att erbjuda ISA-system på ef-
termarknaden bör erhålla stöd från staten genom VINNOVA m.fl. för att stimulera uppkoms-
ten av väl utvecklad teknik för eftermonterade system under perioden 2003-2015.
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d) Möjligheter bör skapas att installera ISA nationellt eller inom begränsade områden för for-
donsflottor genom att en tillförlitlig och kontinuerligt uppdaterad hastighetsdatabas föreligger
senast 2005.

e) Vägverket bör gå före genom att installera ISA i sin egen fordonsflotta senast 2005. Statliga
och kommunala myndigheter bör stimuleras att installera ISA i de egna flottorna. Krav på fö-
rekomst av hastighetsinformerande system bör ställas vid upphandling av offentliga transpor-
ter senast år 2008.

f) Subventioner eller andra incitament bör införas under åren 2003-2010 för att stimulera an-
vändning av ISA även på privatmarknaden. Utredning om effekter av olika incitament bör på-
börjas omedelbart.

g) Sverige bör verka för ett internationellt införande av hastighetsinformerande system främst
inom EU. Detta bör ske genom att sprida kunskap om ISA-systemens effekter och acceptans
samt att sträva efter internationella överenskommelser om HMI, standarder m.m. Krav bör
också ställas på att fordonens hastighetsmätare ska vara mer exakta än för närvarande.

a) Parallellt bör hastighetsbegränsningssystemet och övervakningspolicyn ses över med hänsyn
till de nya förutsättningarna som väginformatiken ger. Frågan om teknik för att hålla gällande
hastighetsgränser och vilka gränser som är lämpliga bör om möjligt hållas isär.

Ett tänkbart införandescenario

Med ledning av rekommendationerna är följande introduktionsförlopp tänkbart:

2002-2004

• Förhandlingar pågår mellan staten och industrin om regler för ISA i nya fordon.

• Statliga subventioner för de som installerar ISA frivilligt införs

• Vägverket påbörjar installation av ISA i samtliga egna fordon samt kräver det i samband med
upphandling av transporter.

• VINNOVA m.fl. finansiärer stödjer företag som utvecklar och saluför ISA-system på efter-
marknaden.

• Arbetet med att lägga in hastighetsgränser i den nationella vägdatabasen intensifieras

• Introduktion av dynamiska hastighetsgränser

• Ökat samarbete mellan myndigheter och bilindustrin i Europa.

2005-2009

• År 2005 presenterar staten nya regler för ISA som standard i nya fordon

• Funktion och tillförlitlighet för eftermonterade system har förbättrats m.h.a. det statliga stödet



123

• Tidigt under perioden har ISA installerats i 5 % av äldre fordon m.h.a. av bl.a. Vägverket och
andra myndigheters agerande i samband med upphandling av transporter.

• I slutet av perioden har penetrationen ökat med upp till 35 % eftersom privatpersoner i allt
större utsträckning efterfrågar ISA

• Standardisering pågår inom fordonsindustrin för att ISA skall kunna fungera i hela Europa

2010-2014

• Samarbetet mellan staten och fordonsindustrin har resulterat i att 2010 gäller som tidpunkt för
att ISA blir obligatoriskt som standard i samtliga nya fordon

• ISA har installerats i 60 % av alla fordon

• Ökad efterfrågan och större tillverkningsserier resulterar i så låga kostnader att ISA inte längre
behöver subventioneras av staten.

• ISA är en självklarhet och en opinion har på frivillig väg skapats för regler om obligatorisk
användning.

2015-2019

• Mer än 80% av alla fordon har ISA-system och redan 2015 beslutas helt odramatiskt att an-
vändning av ISA blir obligatoriskt i Sverige. Ett flertal länder inom EU tar samtidigt samma
beslut.

• Tillgången på en väl uppdaterad vägdatabas i Sverige och i stora delar av Europa har resulterat
i att ett stort antal telematiktjänster såsom trafikinformation, navigering, ett antal s.k. ”may-
day” funktioner etc., har kopplats ihop med ISA-systemen.

2020-2024

• Utbyggnaden av mobildatakommunikation har kommit så långt att i princip 100% av det euro-
peiska vägnätet är täckt.

• I Sverige och stora delar av Europa har väghållarna etablerat trafikinformationscentraler (TIC)
vars uppgift är att ständigt uppdatera samtliga fordon på vägen med nödvändig vägvisning, tra-
fikinformation och eventuella restriktioner.

2025-2030

• Samtliga fordon är enligt lag uppkopplade mot en TIC

• I slutet av perioden monterar Vägverket och andra väghållare successivt ner samtliga vägskyl-
tar eftersom all nödvändig information visas för föraren m.h.a.. av det fordon som används för
resan eller för transporten.

Ytterligare FoU-behov som stöd för ISA i framtiden

Avslutningsvis ges några förslag till kompletterande FoU-projekt som kan stödja införandet av ISA
i Sverige och Europa.
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a) Dynamisk ISA

ISA ger större möjligheter att variera hastigheterna i tid och rum, vilket bidrar till ökad acceptans.
Effekter och teknik för dynamisk ISA behöver undersökas.

b) ISA utanför tätort

Försöken med ISA har varit inriktade på tätort. Effekter och acceptans på landsbygden blir sanno-
likt annorlunda, vilket behöver undersökas närmare.

c) 30/50-gator

I försöken har ingått korsningar där hastighetsgränsen är olika före och efter korsningen. Med ISA
är det också lättare att låta själva korsningen få 30 km/tim medan sträckorna har 50 km/tim. Effek-
ter, teknik och acceptans av detta bör undersökas.

d) ISA i tätortskorsningar

Effekten av ISA är lägre i tätortskorsningarna än på sträckorna. Kompletterande väginformatik i
korsningen behöver utvecklas med inriktning på de oskyddade trafikanternas problem.

e) Integrering i fordonet

Användargränssnittet för ISA behöver förbättras, så att användbarheten och attraktiviteten ökar.
Effekten på funktion och beteende bör undersökas.

f) Krav på hastighetsmätare

Som framgått kan felvisningen hos dagens hastighetsmätare uppgå till 15 km/tim. Det behöver där-
för utredas hur högre krav kan ställas på hastighetsmätarna och hur detta kan samordnas internatio-
nellt. En lösning är att ISA-systemet helt ersätter dagens hastighetsmätare.

g) Utformning och effekter av incitament

Incitament kan driva på ISA-utvecklingen. Effekten av olika incitament på installation och använd-
ning av ISA bör utredas.

h) Alternativa ISA-lösningar t.ex. PDA

Alternativa tekniska lösningar kan tänkas för ISA. Exempelvis skulle den digitala kartan kunna
erhållas genom fickdatorer s.k. PDA-terminaler. Effekter och kostnader för alternativa lösningar
bör undersökas.

i) Översyn av hastighetsgränser

Acceptansen till ISA beror bl.a. på inställningen till gällande hastighetsgränser. Generella zoner
med 30 km/tim i tätort och 70-sträckor på landsbygden har låg acceptans. Översyn av hastighets-
gränserna med ledning av den ny tekniken bör därför ske med hänsyn till acceptans och effekter.

j) Kameraövervakning

Hastighetsövervakningen kan ha en avgörande roll vid införande av ISA. Förarna uppger ju att den
viktigaste fördelen med ISA är att man slipper hastighetsböter. Sambandet mellan kamera-
övervakning och effekter av ISA bör därför undersökas.
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