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Förord 
 
ITS (intelligenta transportsystem eller transportinformatik) har varit ett stort satsningsområde 
under senare år. Många system har tagits i drift. Det har dock inte varit lika vanligt med upp-
följningar och utvärderingar. Än mer sällsynt är det med studier av vad som händer vid ovän-
tade plötsliga störningar i form av till exempel olyckor, sabotage eller strömavbrott. Inte 
heller har det förekommit analyser av vad man kan göra för att reducera dessa problem. Kort 
efter attacken mot World Trade Center hösten 2001 skrev Movea en ansökan till Vägverkets 
FoU-program om ett projekt kallat ”Transportinformatik och sårbarhet”. 
 

”…och då var det ju ytterst osannolikt, att det som hände i Harrisburg skulle hända, men 
sen så fort detta hände, då rakade sannolikheten upp till inte mindre än hundra procent, 
så att det blev… det blev nästan sant att det hade hänt… det där som hände i Harrisburg, 
det var så otroligt osannolikt, så att egentligen har det nog inte hänt” (Danielsson, 1979). 

 
Efter diskussioner med Vägverket kunde projektarbetet starta med en första etapp av det 
ursprungligen tänkta projektet hösten 2002. Arbetet har bedrivits av Peter Kronborg (projekt-
ledare) och Anders Lindkvist från Movea, samt Katja Berdica från Transek. 
 
Observera att rapporten trots sitt omfång inte behandlar alla sorters ITS-applikationer. Analy-
sen är dessutom koncentrerad på tekniska och handhavande mässiga aspekter på ITS och sår-
barhet. Organisatoriska risker etc har normalt inte behandlats. 
 
Läsanvisning: Kapitel 1 innehåller en kort sammanfattning. Kapitel 3 – 6 innehåller bak-
grundsbeskrivningar och kan hoppas över av den stressade läsaren. Kapitel 7 – 11 innehåller 
de egentliga projektresultaten med analyser och slutsatser i kapitel 9. I bilaga 2 finns dess-
utom en stor av del arbetet redovisat genom konkreta riskbedömningar. 
 
Projektet har finansierats av Vägverket. Kontaktman och huvudbeställare har varit Johan 
Hansen på Vägverket, riskhantering, Borlänge. Initialt Eva Lundberg och senare Magnus 
Holmström från avdelningen för väginformatik respektive ITS-sektionen har följt projektet 
 
Movea tackar alla som har medverkat med kunskap till projektet, speciellt de som har med-
verkat i expertintervjuerna och de som har medverkat med synpunkter på koncept till denna 
rapport. 
 
Alla åsikter, värderingar och förslag som framförs i rapporten är Moveas. 
 
Illustrationer: Karl Jilg. 
 
 
 
 
Stockholm december 2003 
 
 
Peter Kronborg 
Movea Trafikkonsult AB 
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1 Sammanfattning 
Denna rapport behandlar ITS (intelligenta transportsystem, transportinformatik) och sårbarhet 
(riskhantering). Inledningsvis definieras och förklaras dessa begrepp. Litteraturstudier och 
expertintervjuer om ITS och sårbarhet har genomförts. Det är ett relativt svårt område med 
lite ackumulerad kunskap. Följande ITS-applikationer har studerats i detalj: 
• Vägtrafikledning i storstad 

o Trafiksignaler 
o Störningshantering 
o Färdtidsmätning 

• Hastighetsanpassning på landsbygd 
o Automatiserad 

hastighetsövervakning 
o ISA – Intelligent stöd för 

anpassning av hastigheten 
o Variabla hastigheter 

• Navigeringssystem i fordon 
o Statisk navigering 
o Dynamisk navigering 

• Trafiksäkerhetsinriktat förarstöd 
o Alkolås 
o Trötthetsvarnare 
o Avståndshållningssystem 

• Vägavgifter 
o Korthållskommunikation 
o Videoregistrering 
o Satellitbaserade system 

 

 
Genom att använda ITS har man stora möjligheter att uppnå de trafikpolitiska målen på ett 
kostnadseffektivt sätt, men det finns även vissa nackdelar. ITS-applikationerna har olika 
karaktär och därmed varierar sårbarhetsproblematiken. Den avgörande faktorn är huruvida 
applikationen påverkar trafiksäkerheten direkt eller inte. Jämför till exempel trafiksäkerhets-
inriktat förarstöd med navigation. En felaktig funktion på förarstödet kan resultera i döds-
olyckor, medan en felaktig navigering inte är lika allvarlig. 
 
De sorters fel och problem som har störst inverkan på sårbarheten är: 

• Dåliga indata. Många system är beroende av korrekta indata Det är svårt att kunna 
garantera en tillräckligt hög kvalitet 

• Ej läsbara nummerplåtar och avsaknad av ägaransvar. Det är system där beivrande av 
brott eller där man ska ta betalt som är sårbara med avseende på detta 

• Otillräcklig nytta i förhållande till kostnad för fordonsägaren. Många system är bra ur 
ett samhällsekonomiskt perspektiv, men om fordonsägaren inte är motiverad att skaffa 
dem så uteblir de positiva effekterna och funktionen blir sårbar 

• Låg acceptans. Obligatoriska system riskerar att saboteras eller inte åtlydas om de inte 
accepteras 

• Risk för kompensationseffekt, det vill säga att de förbättringar som systemet ger delvis 
försvinner genom ändrat trafikantbeteende 

• Strömavbrott drabbar så gott som alla system 
 
Gemensamt för alla applikationer är att sårbarhetsproblemen kan reduceras genom en bra 
systemutformning. I många fall måste man dock göra en avvägning mellan kostnader för 
minskad sårbarhet och nyttan därav. Rapporten avslutas med en checklista över vad man bör 
beakta i samband med att man överväger att införa en ITS-applikation. 
 
Observera bilaga 2 som innehåller en mycket stor mängd konkreta exempel med bedömningar 
rörande sårbarhet. 
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2 Summary 
This report is about ITS (Intelligent Transport Systems, transport informatics) and vulnerabil-
ity (risk management). These concepts are defined and explained in the beginning of the 
report. 
 
Literature reviews and expert interviews on ITS and vulnerability have been performed. These 
interviews show that the subjects are complex and that accumulated knowledge is limited. 
 
The following ITS applications have been studied in detail: 
• Road guidance in densely built up areas 

o Traffic signals 
o Handling of disturbances 
o Travel time measurements 

• Speed adaptation in rural areas 
o Automated speed surveillance 
o Intelligent Speed Adaptation 
o Variable speed limits 

• In-vehicle navigation systems  
o Static navigation 
o Dynamic navigation 

• Driver support aiming at traffic safety  
o Alco locks 
o Fatigue warning systems 
o Safety distance systems 

• Road pricing 
o Short range communication 
o Video registering 
o Satellite based systems 

 

 
The various ITS applications have different characteristics and are therefore subject to differ-
ent vulnerability problems. The crucial factor is if the application affects traffic safety 
directly. Compare for instance driver support aiming at traffic safety with navigation systems. 
A faulty function in driver support could result in fatal accidents, while the results of faulty 
navigation are not as serious. 
 
The types of faults and problems that affect vulnerability the most are: 

• Faults in input data systems. Many systems depend on correct input data, but it is well 
known that input data provision is a complex task, especially guaranteeing sufficient 
data quality.  

• Illegible registration plates and lack of owner responsibility. Systems where legal 
measures are taken or fees are collected are vulnerable in these respects. 

• Insufficient benefit compared to the cost for vehicle owners. Many systems are indeed 
good, but if one is not motivated to procure them nothing will happen. 

• Low acceptance. Drivers will not acquire optional systems and may sabotage 
mandatory systems if the underlying thoughts and ideas are not accepted. 

• Compensation effects, i.e. the improvements achieved by the system disappear due to 
changes in traffic behaviour. 

• Electric power failures affect practically all stationary systems. 
 
Many problems could be reduced by a good design, but it might be costly. The report is con-
cluded by a checklist on issues that should be taken into consideration when contemplating 
the introduction of an ITS application. 
 
Please observe Appendix 2, which contains a great deal of concrete examples with assess-
ments.  
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3 Bakgrund, syfte och genomförande 
 
ITS (intelligenta transportsystem eller transportinformatik) har varit ett stort satsningsområde 
inom vägtrafiken under de senare åren. Fler och fler system tas i drift. På sikt kommer väg-
trafiksystemet att bli allt mer beroende av fungerande ITS. ITS i sig ger många nyttoeffekter 
(trafiksäkerhet, framkomlighet, komfort, miljöpåverkan etc), men samtidigt tillkommer 
problem bland annat med avseende på sårbarhet. Det finns många tänkbara problem och 
risker. Nedan redovisas ett antal mer eller mindre relevanta exempel. Observera att det i 
dagsläget är svårt att peka ut vad som kan komma att bli stora problem, respektive vad som 
snarast handlar om misstro mot ny teknik: 

• Samtliga ambulanser i Sverige vägrar att starta från och med kl 11.11 den 11/11 2011 
pga en bugg i alkolåset som ännu så länge kommer från en enda leverantör 

• Införande av trängselavgifter i Stockholm stöter på problem med civil olydnad (eller 
sabotage) 

• En stor tunnelbrand leder till spärr i GSM-näten och en sekundär olycka blir 
svårlarmad1 

• Trafikledningscentralen Trafik Stockholm drabbas av längre strömavbrott och 
reservkraften startar inte beroende på bristande underhåll. Även Trafik Stockholms 
telefonsystem slås ut, vilket innebär att mobiltelefoner är den enda 
kommunikationslänken som fungerar 

• Ett system med variabla hastighetsgränser slås ut beroende på datakommunika-
tionsproblem. Systemet visar då kanske lägsta hastighet för att vara på den säkra 
sidan. Ingen bryr sig om den sänkta farten – risk för olyckor 

• Motorvägsstyrsystemet MCS:s lokala styrsystem låser sig. Samtliga skyltar visar rött 
kryss. Alla som passerar blir lagbrytare. Vissa bromsar, andra inte – risk för 
påkörandeolyckor 

• Ett antikollisionssystem slår felaktigt plötsligt till under vinterhalka beroende på virus 
i programvaran som tolkar sensordata. Bilen sladdar i diket! 

• En backningsvarnare slutar fungera beroende på smuts på sensorn. En slarvig bilförare 
som helt förlitar sig på systemet backar på lekande barn 

 
Farorna är ännu så länge kanske inte särskilt aktuella, men det gäller att redan nu vid 
upphandling, konstruktion och prov av ITS beakta sårbarhetsproblemen.  
 
Man kan gärna jämföra med den enda form av ITS som har funnits under lång tid, trafiksig-
nalen. Där har man: 

1. Mer än en signal per tillfart, bland annat med tanke på risken för påkörning av stolpe 
eller trasig lampa 

2. Rödlampsövervakning. Slår först larm till en driftcentral om en röd lampa har gått 
sönder. Sedan ställer styrapparaten lokalt om signalen till gul blink om mer än en röd 
lampa i en tillfart har gått sönder 

3. Speciell driftform (gul blink) vid fel, som dessutom har en klar betydelse i 
trafikreglerna2 

4. Normalt skyltning som bestämmer vem som ska väja för vem vid driftsavbrott 
 

                                                 
1 Nödsamtal till 112 har ingen prioritet inom GSM, förutom att alla operatörer är tillgängliga för 112-
samtal 
2 Iakttag särskild försiktighet enligt Vägmärkesförordningen 
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5. Nyckelbrytare som poliser med flera kan använda för att ställa om till annan 
driftsform  

6. Ofta driftövervakningssystem som snabbar upp felrapporteringen 
7. Ofta jourpersonal tillgänglig dygnet runt 
8. UPS för kontinuerlig drift vid korta strömavbrott och dieselelaggregat att sätta in vid 

långvariga strömavbrott. (Än så länge enbart hos vissa väghållare för vissa korsningar) 
 
Trafiksignalen är således försedd med ett antal hängslen och livremmar. 
 
Denna rapport är resultatet av ett projekt om ITS och sårbarhet. Projektet fokuseras i sin första 
del som redovisas i denna rapport på kunskapssammanställning, scenarios över möjliga pro-
blem och en första analys av deras konsekvenser och sannolikheter. 
 
De primära syftena med rapporten är att: 

• Öka kunskapsnivån inom området 
• Besvara frågan: Innebär ITS problem med avseende på sårbarhet?  
• Sprida kunskaper till både de som arbetar med ITS-utveckling och de som arbetar med 

riskhantering 
• Ta fram en checklista som underlättar arbetet med att göra ITS mindre sårbar 

 
Observera att projektet inte primärt handlar om trafiksäkerhet och ”vanliga” trafikolyckor, 
utan om ITS och sårbarhet. I sårbarhet ingår dock trafikolyckor givetvis som en av flera kom-
ponenter. 
 
Projektet tar inte upp alla typer av ITS, utan koncentrerar sig enligt direktiv från Vägverket 
på: 

1. Vägtrafikledning i storstad 
2. Hastighetsanpassning på landsbygd 
3. Navigeringssystem i fordon 
4. Trafiksäkerhetsinriktat förarstöd 
5. Vägavgifter 

 
Projektet drar viss nytta av de nyligen avslutade ITS-projekten ”Fungerar transportinformatik 
i praktiken” (Kronborg, 2002) och ”Transportinformatik och personlig integritet” (Lindkvist, 
2001). Det första är ett Vägverksstött FoU-projekt och det andra är ett FoU-projekt finansierat 
av Vinnova. Speciellt rapporten ”Fungerar transportinformatik i praktiken” ger många intres-
santa exempel ur ett sårbarhetsperspektiv. Vidare har Katja Berdica med stor erfarenhet från 
vägtrafik och sårbarhet från doktorandstudier på KTH deltagit i arbetet och lämnat många 
värdefulla bidrag. 
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4 Vad är ITS? 
 
ITS utgör en förkortning av Intelligent Transport Systems. Denna förkortning har under 
senare år fått en allt bredare användning även på svenska och successivt ersatt tidigare 
benämningar såsom RTI (Road Traffic Informatics), IVHS (Intelligent, Vehicle Highway 
System) och transportinformatik (samt det smalare väginformatik).  
 
Transportinformatik definieras av Nordiskt Vägtekniskt Förbund i deras nyutgivna vägtrans-
portinformatiksordbok (NVF, 2002) som ”En grupp av tekniker, som använder informations-
teknik och telekommunikation i fordon och infrastruktur, för att stödja eller utföra transport-
funktioner”. I Bättre trafik med väginformatik (SOU 1996:17) definieras transportinformatik 
som ”informationsteknik tillämpad på transportområdet”. Enligt Tekniska Nomenklatur-
centralen (TNC) betyder informationsteknik ”teknik att samla in, lagra, bearbeta och presen-
tera (ljud, bild och text) information på ett automatiskt sätt”. Vanligen menas datorstödd bear-
betning.  
 
ITS kan något slarvigt sägas utgöra ett samlingsnamn för ”smarta” tekniska verktyg inom 
främst områdena informationsteknik, telekommunikationer och data som tillämpas på trans-
portområdet. Man brukar inom vägtrafiken räkna in de flesta företeelser som har med datorer 
och mikroprocessorer att göra som ITS, dock med vissa undantag som inte brukar inkluderas i 
begreppet ITS: 
• Rent administrativa system 
• System i fordon som har med förbränning, framdrivning eller bromsar att göra 
• Mobiltelefoni (för rena samtal) 
 
ITS-tillämpningar inom vägtrafiken omfattar både fordonsbaserade och vägbaserade system. 
Det övergripande syftet med ITS är att göra transporterna mer kostnadseffektiva och att för-
bättra trafiksäkerheten, framkomligheten, komforten och miljön. 
 
ITS används för ett brett spektrum av tillämpningar. Inom vägtrafiken kan området grupperas 
på flera sätt, till exempel: 
• Trafikreglering; trafiksignalstyrning, kövarning och störningshantering 
• Trafikövervakning; kameror för automatiska hastighetsövervakning 
• Betalsystem; generellt resekort och elektroniska vägavgiftssystem 
• Trafikinformation; vägtrafik- och kollektivtrafikinformation, parkeringsinformation, 

reseplanering via VMS, internet, hållplatsskyltar och mobila enheter (till exempel telefon 
eller handdator) etc 

• Kollektivtrafikledning 
• Godstransportledning 
• Fordonskontroll- och säkerhetssystem; förarstöd (hastighetsanpassning, alkolås mm) och 

larm- och lokaliseringssystem 
• Digital infrastruktur; bakomliggande databaser och modeller, kommunikationsnät, 

datainsamlingssystem, centraler och operativa stödsystem 
 
Utvecklingen inom ITS i Europa fick fart i slutet av åttiotalet då EU drog igång stora forsk-
ningsprogram och försöksverksamheter. Även innan dess fanns emellertid elektroniska 
hjälpmedel i trafiken. Trafiksignaler har naturligtvis funnits länge. Variabla meddelande-
skyltar inom såväl väg- som kollektivtrafiken har också funnits på kontinenten i stor omfatt- 
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ning under flera decennier. Navigeringssystem började utvecklas redan på sextiotalet men 
tekniken blev inte mogen för storskaligt införande förrän på nittiotalet med Japan som före-
gångsland. Aktuell trafikinformation har förmedlats via vanlig rundradio i årtionden och har 
följts av den nya tekniken som gjort det möjligt att förmedla samordnad och personifierad 
information via andra media (t ex mobila terminaler). 
 
ITS är således inte någon helt ny företeelse och man kan ofta lära mycket av tidiga system. 
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5 Sårbarhet ur olika aspekter 
 
Detta kapitel tar upp sårbarhet i allmänhet och sårbarhet inom transportområdet, exklusive 
just ITS och sårbarhet som i stället tas upp i kapitel 6. Detta kapitel bygger inte, till skillnad 
mot kapitel 6, på någon systematisk litteraturstudie. Syftet är i stället att ge en bred överblick 
inom området utifrån i förväg kända källor. 
 
 
5.1 Definitioner 
Fritt enligt Berdica (1999 och 2002) används i denna rapport följande definitioner rörande 
sårbarhet inom vägtrafiken. De engelskspråkiga motsvarigheterna anges inom parantes. 
 
Sårbarhet (vulnerability) i vägtrafiksystemet är en utsatthet (susceptibility) för skade-
händelser (incidents) som kan resultera i avsevärda nedsättningar av vägnätets brukbarhet 
(serviceability) i jämförelse med vad som är normalt för denna tidpunkt. Jämför Hot- och 
riskutredningen (SOU 1995:19) som definierar sårbarhet som en ”känslighet för stora, oplane-
rade händelser med stora konsekvenser”. Hot- och riskutredningens definition innehåller 
adjektivet stora på två ställen. I detta sammanhang känns Hot- och riskutredningens definition 
alltför snäv eftersom den helt exkluderar mindre störningar. 
 
Komplementtermen till sårbarhet är tillförlitlighet, det vill säga tillräcklig brukbarhet under 
rådande omständigheter vid en given tidpunkt. Sårbarhet kan dock betraktas som ett vidare 
begrepp än tillförlitlighet eftersom begreppet tillförlitlighet i mångt och mycket associeras 
med tillförlitlighetsteori för tekniska system med termer av typen MTBF (Mean Time 
Between Failures). Se även ISO 9000:2000. 
 
Skadehändelse definieras som en oavsiktlig3 händelse som direkt eller indirekt kan resultera i 
avsevärda nedsättningar i brukbarheten. Händelserna kan inträffa såväl inom vägtransport-
systemet som utom vägtransportsystemet. Termen skadehändelse är tänkt att även inkludera 
förslitningsskador. Förslitningen kan ge upphov till en skadehändelse när förslitningen har 
nått en viss nivå.  
 
Brukbarheten av en länk eller ett vägnät beskriver möjligheten att använda länken/vägnätet 
vid en given tidpunkt. I brukbarhet ingår tillgänglighet (restid, spridning i restid, kökörning 
med mera) och trafiksäkerhet, men även externa effekter såsom emissioner4. 
 
Utsatthet för skadehändelser kan tolkas som sannolikheten (probability) för att en skade-
händelse ska inträffa sammanvägt med dess konsekvenser (consequences). 
  
Konsekvens definieras som i vilken utsträckning brukbarheten påverkas, det vill säga effek-
terna på tillgänglighet, trafiksäkerhet och externa effekter såsom emissioner. 
 
 
 
 

                                                 
3 Även sabotage och terrorattacker kan rymmas inom denna definition om man med oavsiktlig menar 
”oavsiktlig utifrån samhällets synvinkel”. 
4 Detta innebär en vidgning av begreppet jämfört med Berdica som fokuserar på tillgänglighet 
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Andra termer som kan vara relevanta i sammanhanget: 
• Robusthet. Ett allmänt begrepp om hur bra ett system klarar skadehändelser 
• Redundans. Systemet innehåller alternativa delsystem som kan ta över då ett annat 

delsystem slås ut. Redundansen kan vara passiv eller aktiv med ständigt arbetande 
parallella system. Funktionaliteten bibehålls trots bortfallet 

• ”Graceful degradation”, Ett kontrollerat sönderfall där inte hela systemet slås ut initialt 
vid några enstaka fel 

• Återhämtningsförmåga, Hur snabbt som systemet har återgått till normal funktion 
efter en skadehändelse 

 
 
5.2 Vad är riskanalys? 
Riskanalys definieras av bland andra IEC (International Electrotechnical Commission) som 
”en systematisk identifiering av riskkällor i ett definierat system, samt en uppskatt-
ning/bedömning av risken (för människa, egendom eller miljö) som är förknippad med 
dessa”. 
 
Vägverket definierar riskanalys som ”att ställa upp rimliga hypoteser om möjliga oönskade 
händelseförlopp i form av kedjor av orsak och verkan och att utföra tillhörande kalkyler, vär-
deringar eller bedömningar. Riskanalys omfattar de logiska stegen riskidentifiering och risk-
värdering”5 Riskanalys används inom det vidare området riskhantering vilket definieras som 
”En organisations systematiska strävan att undvika allvarliga förluster, skador och störningar. 
Riskhantering är en del av ledningssystemet.” 
 
En bra översikt över riskanalys i allmänhet återfinns i ”Risker i tekniska system” (Grimvall, 
1998). En mer detaljerad beskrivning över olika metoder ges i bra sammanfattning i ”Hand-
bok för riskanalys” (Räddningsverket, 2003). 
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Figur: Riskhanteringsprocessen enlig Vägverket 
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Vad är risk? 
Vägverket definierar kortfattat risk som ”möjligheten av en oönskad händelse”. I ”möjlighe-
ten” inryms två olika dimensioner, nämligen 

• En förekomst av en händelse, en frekvens, en sannolikhet 
• En omfattning av en händelse, “en beskrivning av en händelse”, en storlek 

Vad som är en oönskad händelse är inte absolut eller entydigt. Det är en intressefråga för varje 
riskbedömare, grupp eller individ6. 
 
Ordet risk innebär i sig själv ett problem eftersom det alltså kan tolkas på tre olika sätt: 

1. Som en sannolikhet för att något ska hända. Till exempel 10 % under ett år 
2. Som ett utfall av en händelse. Till exempel 10 döda 
3. Som en sammanvägning (funktion) av risk och utfall. Punkt 1 och 2 ovan ger det 

förväntade utfallet en död per år 
 
Det tredje sättet att betrakta riskbegreppet som en funktion av risk och utfall är det mer 
ingenjörsmässiga och troligen det bästa i många sammanhang. Det är dock inte helt självklart 
bland annat beroende på att: 

A. Riskvärderingen inte är linjär, se nedanstående kapitel om riskvärdering 
B. Sannolikheterna normalt är mycket låga. Detta gör att uppskattningarna av sannolik-

heterna kan vara mycket osäkra eftersom händelserna så sällan kan observeras. Man 
har än mindre kunskap om deras fördelningar 

C. Även utfallet ofta är osäkert, bland annat med en stor variation. (Exploderar gasmolnet 
eller inte?) 

Det kan dessutom vara svårt att kommunicera resultat av typen ”ett förväntat dödsfall per år” 
när man egentligen menar att det är 90 % chans att ingen dör och 10 % risk att 10 dör under 
ett år. 
 
Som ett exempel på dessa tre ovanstående punkter kan man ta terrorattacken mot World Trade 
Center den 11/9 2001: 

A. Attentatet fick betydligt större tyngd i USA än det borde utifrån antalet dödade 
människor beroende på att det var ett attentat riktat mot en nationell symbol 

B. Sannolikheten för denna form av attentat bedömdes i förväg som låg. Det är svårt att 
uppskatta sannolikheten för en händelse som aldrig har inträffat! (Jämför Danielsson, 
1979). Statiska mått kan inte fås efter enstaka händelser om det inte går att göra 
beräkningar på de faktorer som ligger bakom. Dessa kalkyler är dessutom lättare att 
göra beträffande problem i kärnkraftverk än vad som händer i huvudet på enskilda 
terrorister 

C. Att man lyckades träffa så exakt att båda höghusen rasade torde inte ens ingått i det 
förväntade utfallet som förövarna hade kalkylerat med 

 
Kan samhället bli nog säkert? 
Risker är något som alltid har engagerat. Engagemanget verkar dessutom öka. För 30 år sedan 
var det 10 % av motionerna i Sveriges riksdag som handlade om risker på ett eller annat sätt, 
nu är det 30 % (Grimvall, 1998). Men det är kanske inte alltid de mest allvarliga riskerna som 
berör. Kärnkraftens avfall har diskuterats intensivt i decennier medan till exempel självmord 
inte har engagerat i samma utsträckning. Inte heller att antalet avlidna i cancer till följd av hög 
radonhalt i bostäder enligt uppgift är 3 – 4 gånger fler årligen än antalet döda i vägtrafiken. 
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ITS och sårbarhet  Vägverket, Publikation 2003:178  December 2003 
 
 

 
    
 

10

Det finns flera olika sorters risker även på ett annat plan än det som beskrivs ovan: 
• Risken, det vill säga den äkta risken. En okänd storhet som inte kan beskrivas exakt 
• Skattad risk, det vill säga ett försök att uppskatta den äkta risken 
• Subjektiv eller upplevd risk. Den subjektiva risken kan ibland innebära en överskatt-

ning (kärnkraft?) och i bland en underskattning (radon?) 
 
Klassisk riskanalys 
Klassisk riskanalys opererar således mycket med sannolikhet och utfall och dess produkt. Den 
klassiska riskanalysen utvecklades och användes från början främst inom försäkrings-
branschen under 1930-talet. Den mest kända typen av tillämpningar återfinns inom kärn-
kraftsindustrin. Nedanstående figur illustrerar dels metodiken, dels (med de antaganden som 
kalkylerna bygger på) att riskerna med kärnkraft och meteorer är försumbara i USA i jämfö-
relse med naturkatastrofer. Observera de logaritmiska skalorna. 
 

 
 
Figur: Samband mellan konsekvenser och skattade relativa frekvenser (WASH, 1975) 
 
 
 
 



ITS och sårbarhet  Vägverket, Publikation 2003:178  December 2003 
 
 

 
    
 

11

För att kunna räkna ut de sannolikheter som redovisas ovan jobbar man med händelseträd. 
Utöver svårigheter att uppskatta sannolikheter för händelser har metoden problem med 
multipla händelser och hur operatörer reagerar på lågfrekventa svårtolkade händelser. 
 
Förenklade metoder 
En ytterst förenklad, men vanlig modell med att väga ihop sannolikhet och konsekvens åter-
finns i Säkerhet och trygghet (Kommunförbundet, 1995). Liknande uppställningar återfinns i 
mycket annan litteratur, men det är inte alltid så lätt att tillämpa tekniken i praktiken: 
 
Sannolikhet Mått 
Liten (en gång per 10 år) 1 
Mindre (en gång per år) 2 
Medium (en gång per månad) 3 
Hög (en gång per vecka) 4 
Mycket hög (en gång per dag) 5 
 
Konsekvens Mått 
Liten (övergående, lindriga obehag) 1 
Måttlig (enstaka skadade, varaktiga obehag) 2 
Medium (enstaka svårt skadade, svåra obehag) 3 
Stor (enstaka dödsfall, flera svårt skadade) 4 
Mycket stor (flera dödsfall, tiotal svårt skadade) 5 
 
Man adderar därefter de två måtten och får ett sammanvägt mått: 
 
Sammanvägt mått 
(summa) 

Föreslagen betydelse 

2 Acceptabel 
3 – 4 Acceptabel, men bör åtgärdas 
5 – 6 Acceptabel för tillfället. Utredning om omgående åtgärd 
7 – 8 Oacceptabel. Ska åtgärdas snarast 
9- 10 Katastrofal. Måste åtgärdas direkt 
 
Biltrafiken med dödsolyckor och allvarliga personskadeolyckor dagligen (sannolikhet mått 5) 
och minst stora konsekvenser (konsekvens mått 4) skulle få summan 9 enligt detta exempel 
från Kommunförbundets rapport och bör därmed omedelbart stoppas? 
 
Nyttoeffekter beaktas inte normalt i dessa analyser. Man beaktar således inte vilka positiva 
effekter den farliga aktiviteten kan ha. Biltrafiken innebär stora möjligheter att förflytta män-
niskor och varor vilket troligen är en förutsättning för vårt välstånd. 
 
Liknande analysmetoder redovisas även i Vägverkets OH-presentationer om riskanalys där 
man har en grafisk representation i en matris 3 x 3. Kommunförbundets modell ovan kan på 
samma sätt illustreras med en matris 5 x 5. Liknande analyser återfinns bland annat i Parkes 
(2001). 
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Figur: Exempel på förenklad metod för riskanalys. Från Vägverket 
 
Svårprognostiserade olyckor 
De olyckor, eller snarare skadehändelser enligt terminologin ovan, som är relevanta med 
tanke på sårbarhet och riskanalys karakteriseras oftast av: 
1. Plötsligt förlopp 
2. Oavsiktlighet 
3. Förlust av kontroll 
4. Oförutsägbarhet 
5. Komplexa orsaksmönster 
6. Låg frekvens 
 
När man ser dessa sex karakteristiska, och inte minst den femte, inser man att det inte är lätt 
att kvantifiera sannolikheter för de skadehändelser som vi talar om i denna rapport. 
 
Ytterligare aspekter 
Riskanalysen har, åtminstone på detaljnivå, många kopplingar till tillförlitlighetsteorin där 
man på komponent- och systemnivå räknar på storheter som exempelvis: 

• MTBF: Mean time between failure 
• MTTR: Mean time to repair 
• Availability (tillgänglighet) 

 
Man kan kanske hävda att riskdebatten i hög grad är reaktiv i stället för proaktiv. Man kon-
centrerar sig på sjösäkerhet efter Estoniaolyckan och risken för kapningar efter World Trade 
Center i stället för att optimera sina insatser så att man sätter in lagom mycket resurser inom 
respektive sektor och dessutom satsar på rätt sak inom respektive sektor. Internt inom flyg-
industrin har man dock kommit mycket långt i dessa prioriteringar. Man satsar på säkerhet där 
man får bäst utdelning av insatta resurser.  
 
Säkerhetsutvecklingen inom flyget under senare decennier har varit imponerande. Från 60 
olyckor per miljon avgångar 1960 till 1 olycka per miljon avgångar7 i mitten av 1980-talet 
enligt Boeing (Grimvall, 1998). Inte mindre än 70 % av olyckorna inom flyget beror på den  
                                                 
7 Observera att statistiken gäller antalet olyckor, inte antalet dödade 
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mänskliga faktorn. Att man har lyckat så bra inom flyget beror på många olika faktorer, en del 
kan gå att ta efter: 

• Fatala konsekvenser även av enkla fel. Passagerarna skulle svika om det skulle 
uppfattas som farligt att flyga 

• En ung bransch 
• En bransch med (i alla fall tidigare) mycket pengar 
• Mycket redundans. (Dubbla piloter, dubbla motorer etc) 
• Genomarbetat kvalitetsarbete. Omfattande kvantifiering av livslängder och risker 
• Omfattande producentansvar där leverantören kan utfärda föreskrifter 
• Dessutom omfattande övervakning från luftfartsinspektioner 
• Ett omfattande förebyggande underhåll. Utrustning byts innan den går sönder 
• Alla tillbud ska rapporteras, utan risker för bestraffningar 
• Omfattande utredningar efter olyckor och tillbud 

 
 
5.3 Värdering av olyckskonsekvenser 
Portalfiguren inom modern riskforskning var Chauncy Starr (1969). Han visade att det tidi-
gare ingenjörsmässiga angreppssättet med sannolikhet gånger utfall inte alltid räcker. Han 
införde bland annat begreppet frivillighet. Man tycks i högre utsträckning acceptera en risk 
som man själv kan påverka än en påtvingad risk. 
 
Det finns ett stort antal mer eller mindre ologiska element i det sätt som vi behandlar risker. I 
litteraturen hittar man bland annat följande hypoteser: 
1. Frivilliga risker föredras framför ofrivilliga 
2. Många små olyckor föredras framför en stor olycka med lika stor total konsekvens 
3. ”Greppbara” risker föredras framför svårbegripliga (trafikrisker kontra radon) 
4. ”Naturliga” risker föredras framför ”onaturliga” (sjukdom kontra kärnkraft) 
5. Risker med ny teknik värderas strängare än de med etablerad teknik (flyg kontra tåg) 
6. Stora risker accepteras om man får stor nytta (oljeplattformar och biltrafik) 
7. Geografiskt avlägsna risker (t ex i ett U-land) upplevs inte lika allvarliga som närbelägna 

risker 
8. Risker nära i tiden värderas allvarligare än risker senare, speciellt om bara framtida 

generationer drabbas 
9. Risker som berör barn tas på större allvar än andra risker. (Jämför insatserna beträffande 

brunnslock nedan) 
10. Risker inom verksamheter med ont om pengar och där många dör undervärderas i jämfö-

relse med risker inom andra verksamheter. Inom till exempel sjukvården är man kanske 
avtrubbad av alla dödsfall i jämförelse med verksamheter där det normalt inte förkommer 
dödsfall 

 
Speciellt kring punkt 2 har det diskuterats en hel del. I vissa planeringssammanhang använder 
man en riskaversionsfaktor som innebär att ett dödfall värderas högre i samband med en stor 
olycka än i samband med en liten olycka. Ett exempel är planeringen av Södra länken i 
Stockholm. Ett annat exempel är att man i Nederländerna enligt uppgift har värderat döds-
olyckors vikt som kvadraten på antalet omkomna (Vlek, 1991). En svensk utredning (Hjalte, 
1997) ger däremot utifrån sina litteratursökningar inget som helst stöd för hypotes nummer 2 
ovan, däremot stödjer utredningen hypotes nummer 1. 
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I de samhällekonomiska kalkylmetoder som används av trafikverken (SIKA, 2002) görs det 
inga differentieringar mellan olika sorters olyckor. Varje människoliv värderas alltid till cirka 
14 Mkr. Detta är troligen en högre värdering än inom flera andra sektorer av samhället. Bento 
(1989) har påvisat stora skillnader i riskvärdering i Sverige eftersom en integrerad syn på 
olika riskfyllda verksamheter saknas. Även Finansdepartementet (1994) påvisar skillnader när 
man räknar fram implicerat livsvärde baserat på vad samhället gör för att åtgärda risker inom 
olika sektorer: 
• Brunnsolyckor: 140 Mkr/liv. Ett program för att se till att brunnar på landsbygden är 

skyddade med riktiga lock. Initierat efter olyckor med lekande barn 
• Halvbomsprogrammet inom järnvägen: max 12 Mkr/liv. Plankorsningar med 

ljud/ljussignaler kompletteras med halvbommar 
• Benmärgstransplantation: 2 Mkr/liv 
• Radon: 0,1 – 1,3 Mkr/liv. Samhällets insatser för att minska riskerna med radon i bostäder 
 
 
5.4 Statliga direktiv och utredningar 
Statliga myndigheters riskhantering 
1995 kom det en förordning om statliga myndigheters riskhantering (SFS 1995:1300). 
”Varje myndighet skall identifiera vilka risker för skador eller förluster som finns i myndig-
hetens verksamhet. Myndigheten ska värdera riskerna och beräkna vilka kostnader som staten 
har eller kan få med hänsyn till dessa risker. Resultatet ska sammanställas i en riskanalys. 
Varje myndighet ska vidtaga lämpliga åtgärder för att begränsa risker och för att förebygga 
skador eller förluster.” 
 
Denna förordning innebär att varje statlig myndighet ska identifiera vilka risker för skador 
eller förluster som finns i myndighetens verksamhetsområde. Inom vägtrafiken är speciellt 
Vägverket en relevant myndighet. Även Förordning om åtgärder för fredstida krishantering 
och höjd beredskap (SFS 2002:472, som har ersatt den tidigare Beredskapsförordningen 
1993:242) tar upp liknande frågor med krav på statliga myndigheter. 
 
Dessutom finns ”Föreskrifter om grundsäkerhet för samhällsviktiga datasystem hos bered-
skapsmyndigheter” (ÖCBFS 1998:1). Den innehåller regler för ”datorsystem som utgör nöd-
vändigt stöd för verksamhet av betydelse för samhällets förmåga att fungera även under höjd 
beredskap”. Detta innebär krav på säkerhets- och systemsäkerhetsplaner innehållande behö-
righetskontroller, loggning, säkerhet i samband med datakommunikation, driftsäkerhet (inklu-
sive vid behov reservkraft och undvikande av beroende av nyckelpersoner), avbrottsplanering 
och driftgodkännande. 
 
Kommunala myndigheter 
För de kommunala myndigheterna (inklusive kommunala väghållare) finns inte lika detalje-
rade regler som för statliga myndigheter. SFS 1995:1300, SFS 2002:472 och ÖCBFS 1998:1 
gäller inte för kommunala myndigheter.  
 
I förarbetena till kommunallagen står det att ”Kommunen har ett direkt ansvar för att den 
kommunala verksamheten ska fungera så störningsfritt som möjligt. I detta ingår också ett 
allmänt socialt ansvar för kommunens innevånare, som innebär att människor inte utsätts för  
 
 
 



ITS och sårbarhet  Vägverket, Publikation 2003:178  December 2003 
 
 

 
    
 

15

onödigt lidande eller att allmännyttiga verksamheter kommer till skada på grund av oförut-
sedda händelser”. 
 
I Lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting (SFS 2002:833) 
ställs krav på planering och organisation, men inga krav på riskanalys på samma sätt som för 
statliga myndigheter i SFS 1995:1300. Möjligen kan den nya räddningstjänstlagen (Lag om 
skydd mot olyckor) som snart förväntas beslutas i riksdagen innehålla mer konkreta krav med 
krav på handlingsprogram etc. Denna lag omfattar dock bara olyckor som kan skada männi-
skor, egendom eller miljö (SOU 2002:10). 
 
Hot- och riskutredningen 
Den så kallade Hot- och riskutredningen med sin rapport Ett säkrare samhälle (SOU 1995:19) 
tar ett samlat grepp på sårbarhetsfrågor, men främst ur ett totalförsvarsperspektiv och fokuse-
rat på stora olyckor (mer än fem döda). Man har en ”storskalig” definition av sårbarhet som 
”känslighet för stora, oplanerade händelser med stora konsekvenser”. Man tar upp hur teknisk 
utveckling, storskalighet, specialisering, urbanisering och internationalisering har ökat 
riskerna av denna typ. Man behandlar sju scenarios.  
 
Utredningen tar upp fyra centrala problemområden: 

1. Ledning av samhällets åtgärder 
2. Samhällsplaneringen 
3. Elförsörjningen. (Detta område är särskilt relevant för ITS och sårbarhet) 
4. Integrering i hela hotskalan fred – krig 

 
Som ett av många detaljförslag finns att privata radiostationer ska vara skyldiga att sända 
viktiga samhällsmeddelanden (VMA; åtminstone delvis genomfört 2002) och att detta bör 
övervägas även för satellitbaserade TV-kanaler8.  
 
Efter utredningen kom två propositioner som senare antogs av riksdagen. Först ”Totalförsvar i 
förnyelse” (proposition 1996/97:4) där det tydligt pekades ut att ÖCB (numera Kris-
beredskapsmyndigheten) svarar för samordningen av olika myndigheters (t ex Vägverkets) 
verksamhet inom den civila delen av försvaret.  
 
Därefter kom propositionen ”Hantering av svåra påfrestningar i fred” (1996/97:11). Enligt 
den ska samhället kunna agera i en situation som karakteriseras av avvikelse från normaltill-
stånd, hastigt uppkommande utan förvarning, hotande grundläggande värden och kräva 
snabba och koordinerade beslut. Propositionen tar upp 12 prioriterade områden där åtmin-
stone fyra har starka kopplingar till vägtrafiken: 

• Svåra störningar inom elförsörjningen 
• Svåra störningar inom telekommunikation 
• Terrorism 
• Säkerhet i för samhället viktiga datasystem 

 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Skulle man inte kunna tänka sig VMA för internet, SMS etc? Oss veterligen inte diskuterat 
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Övrigt 
Även Plan- och bygglagen (1987:10 i och med ändringar från och med 1996), Miljöbalken 
(1998:808) och bland annat Väglagen (1971:948 från och med 1999 i och med ändringar som  
 
 
en konsekvens av ändringar i Miljöbalken) ställer krav på riskhantering. Dessa regler gäller 
främst miljörelaterade riskfrågor. 
 
I Norge har Justitiedepartementet publicerat ett dokument om Samhällssäkerhet – vägen till 
ett mindre sårbart samhälle (Justitiedepartementet, 2001-2002). Ett avsnitt behandlar infor-
mations- och kommunikationsteknologi inom bl a transportområdet. Här behandlas översikt-
ligt brandsäkerhet i tunnlar, olyckor med farligt gods, gemensam haverikommission för alla 
transportslag. Det finns ingen tydlig koppling till ITS. 
 
Slutsatser 
Ovanstående tyder på ett ökat intresse för sårbarhetsfrågor från statsmakten under senare år. 
Man har också lättat på tidigare regler så att utrustning avsedd för användning i krig (t ex 
reservbromaterial) också kan användas i fred. Å andra sidan har den krisorganisation som 
byggdes upp under och efter andra världskriget med driftvärn med mera delvis monterats ner 
under senare år. De storskaliga krigssituationer som denna organisation var avsedd för är inte 
längre aktuell. Men driftvärn skulle kanske vara användbara även för mer småskaliga händel-
ser? 
 
 
5.5 Sårbarhet för andra sorters kommunikationer än vägtrafik 
Inom järnvägstrafiken förekommer i Sverige forskning rörande sårbarhet främst vid VTI. Se 
Lindberg (1993) och Wiklund (2002). I och med att järnvägstrafiken är så mycket mer stör-
ningskänslig än vägtrafiken, ett stillastående tåg blockerar alltid spåret totalt, är det svårt att 
använda resultat från järnvägsområdet inom vägtrafiken. Järnvägstrafiken är dessutom mer 
centralstyrd än vägtrafiken. En fördel vid riskstudier är att det normalt finns mer dokumenta-
tion inom järnvägtrafiken. 
 
Inom flyget förekommer en omfattande forskning om sårbarhet, men den är ofta inte relevant 
för vägtrafik. Ett undantag kan vara forskning rörande piloternas mentala arbetsbelastning, 
såväl överstimulering vid krissituationer som understimulering vid långt driven automatise-
ring. Andra relevanta exempel från flyget är piloternas bristfälliga kunskaper om systemfunk-
tioner: 

• Gottrörakraschen förorsakades delvis av att piloterna (och delvis inte heller SAS) 
kände till finesser som motorleverantören hade lagt in i styrsystemen 

• Gripenkraschen över centrala Stockholm hade kanske kunna undvikas om piloten hade 
haft mer kunskap om riskerna för att datorsystemen och piloten skulle ”komma i otakt 
med varandra” med överutslag som följd 

 
Telekommunikationer påminner mycket om ITS. Post- och telestyrelsen (PTS) är tillsyns-
myndighet. Man har under senare år bland annat: 
• Upphandlat 30 mobila basstationer för GSM 
• Upphandlat 1.600 mindre reservelverk 
• Initierat utbyggnad av optokabelnät och upphandlat extra hopkopplingspunkter i 

storstäderna 
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• Låtit bygga skyddade teleanläggningar i bergrum 
• Initierat ökat skydd mot intrångsattacker mot teleoperatörernas styr- och övervakningssnät 
• Låtit genomföra övningar för att träna teleoperatörerna 
 
 
Trots alla dessa, och tidigare åtgärder, kan det gå fel. I augusti 2003 slogs flera viktiga växlar 
(Rikspolisstyrelsen, Stockholmspolisen, SOS Alarm etc) ut under tre timmar i Stockholm 
beroende på problem med strömförsörjningen. Reservkraften fungerade inte. 
 
PTS planerar att ta fram ett prioriteringssystem för GSM och fast telefoni, samt driva ett 
projekt för analys och information om intrångsincidenter. PTS beredskapsverksamhet inom 
området finansieras av avgifter från marknadsaktörerna, cirka 100 Mkr per år. Därtill kommer 
cirka 200 Mkr/år från statsbudgeten för åtgärder avsedda för förhållanden under höjd bered-
skap. 
 
 
5.6 Vägtrafik och sårbarhet 
I detta kapitel redovisas ett antal utredningar och rapporter om sårbarhet och vägtrafik i 
allmänhet. Ovanstående nämnd statlig utredning, Hot- och riskutredningen (1995:19), berör 
såväl Vägverket som andra statliga myndigheter. Enligt Hot- och riskutredningen har robust-
het hos vägkonstruktioner och flexibilitet i vägnätet en avgörande betydelse för att kunna 
klara extraordinära påfrestningar i fred och vid väpnat angrepp. ITS och sårbarhet tas inte upp 
i denna utredning, troligen eftersom det är en så ny företeelse.  
 
Det finns en hel del utredningar och direktiv som specifikt berör vägtrafik och sårbarhet. 
Områden som tilldragit sig särskilt stort intresse är tunnlar och farligt gods. Dessa frågor 
behandlas bara mycket kortfattat i denna rapport, se kapitel 5.7. Sådant som inte berör tunnlar 
eller farligt gods redovisas nedan. 
 
På KTH har som en del av doktorandstudier bedrivits ett omfattande arbete om sårbarhet i 
vägtransportsystemet (Berdica, 2002). Dessa resultat har i hög utsträckning tagits med på 
andra ställen i denna rapport. 
 
Vägverket 
För att effektivt kunna hantera en akut krissituation tog Vägverket 1999 fram rapporten 
”Hantering av kriser och svåra fredstida påfrestningar” som handfast tar upp aspekter som 
krisledning, kontakter med massmedia och behov av planering. Rapporten avslutas med en 
checklista. 
 
Ansvaret för riskhanteringsfrågor i Vägverket enligt den nuvarande organisationen åvilar den 
ordinarie ansvarige. Ordinarie ansvarige är t ex generaldirektör, processägare, projektledare 
eller medarbetare. Ett sammanhållande ansvar för riskhantering återfinns på Vägverkets 
huvudkontor. 
 
Utifrån uppdrag från huvudkontoret har en funktion för riskhantering etablerats med uppgift 
att driva, samordna och utveckla riskhantering i Vägverket. Funktionen för riskhantering är 
placerad på den nationella stöd- och utvecklingsenheten ”Information och administration”.  
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Två nypublicerade dokument om Vägverkets riskhantering (Slutrapport för projekt: Vägver-
kets samlade riskhantering respektive Riskhantering och säkerhet i Vägverket, båda 2003) ger 
en beskrivning av hur Vägverket arbetar inom området.  
 
Den riskhantering som har skett i Vägverket har tidigare inte varit samlad och dessutom varit 
skilt från verkets ledningssystem. I huvudsak har riskhanteringen enbart varit statisk och inte 
skett med gemensam metod eller systematik. Statisk riskhantering är bevarande och fokuserar  
 
på att förhindra skada på person, egendom och miljö. Samlad riskhantering med ett vidare 
synsätt, dynamisk riskhantering, införs nu i Vägverket. Dynamisk riskhantering är utveck-
lande och innebär att riskhanteringen utgår från verksamheten och dess mål vilket gör att 
riskhantering får en mer framträdande roll i Vägverket. 
 
Vägverket är en stor organisation med ett stort och mångfacetterat ansvarsområde. För att få 
riskhantering hanterbart delas den upp i fyra delområden: Styrkort, Process, Projekt och Inre 
säkerhet. I alla områdena avses riskhanteringsprocessen att implementeras med en början med 
Riskhantering Styrkort i samband med verksamhetsplaneringen inför 2003. 
 

 
Figur: Vägverkets arbete med riskhantering med hjälp av styrkort 
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I övrigt finns det tre viktiga områden respektive dokument inom Vägverket som berör väg-
trafik och sårbarhet: 

• Nollvisionen 
• MIR – Identifiering och beskrivning av risker – metodik i vägplaneringsprocessen 
• Förstudie om risker och sårbarhet 

 
Var och en av dessa tre beskrivs i mer detalj nedan. 
 
Nollvisionen 
Nollvisionen (Kommunikationsdepartementet, 1997) kan ses som ett förhållningssätt till 
risker och sårbarhet. Nollvisionen är enligt riksdagsbeslut grunden för trafiksäkerhetsarbetet i 
Sverige. Den är bilden av en önskad framtid där ingen dödas eller skadas allvarligt i väg 
 
trafiken. Nollvisionen utgår från att olyckor inte alltid kan förhindras, eftersom människor 
ibland gör misstag. Vägar, gator och fordon måste därför utformas så att misstagen inte leder 
till döden eller allvarliga personskador. I oktober 1997 beslutade riksdagen att nollvisionen 
ska gälla för vägtrafiken i Sverige. Om man ska ta nollvisionen bokstavligt är man beredd att 
satsa oändliga resurser på att (i en framtid) undanröja det sista dödsfallet i trafiken. Om visio-
nen inte tolkas bokstavligt kan man i stället tolka den som att man ska ha attityden att det inte 
får inträffa några allvarliga olyckor i vägtrafiksystemet. Man kan jämföra med den japanska 
nollfelsansatsen inom industrin. 
 
MIR: Identifiering och beskrivning av risker – metodik i vägplaneringsprocessen 
Vägverket och Banverket har tagit fram ett förslag till metod för identifiering och beskrivning 
av risker i de olika planeringsskedena: Metoden kallas för MIR och beskrivs i ”Identifiering 
och beskrivning av risker – metodik i vägplaneringsprocessen” (Vägverket, 2000). MIR 
används delvis av Banverket, men inte av Vägverket. 
 
MIR är inriktat på själva planeringsprocessen när en ny väg ska byggas. Den är inriktad på 
stora olyckor med personskador. Rapporten leder fram till en metodik som utgår från standar-
diserade checklistor. 
 
MIR-rapporten pekar på att ingen känner ansvar för riskfrågorna inom planeringsprocessen. 
Riskfrågor glöms därför ofta bort. Dokumentationen kring risker har brister. Man poängterar 
bland annat att: 

• Beslut om risker ska fattas av ansvarig chef, inte av konsulter eller projektörer 
• För riskabla projekt kan det behövas en utomstående teknikgranskare för att tillföra 

ytterligare värderingar 
• Riskerna under själva byggskedet inte får försummas 

 
Rapporten avslutas med förslag till vidareutveckling av MIR. Vägverket anser att detta inte är 
aktuellt. Bland annat beroende på att MIR inte passar i den nuvarande processorienteringen. 
 
Förstudie om risker och sårbarhet 
”Hantering av risker och sårbarhet som uppkommer vid planering, byggande och drift av 
vägtransportsystemet” (Vägverket, 2001) är ett grundläggande och ambitiöst dokument om 
vägtrafik och sårbarhet. Det är en förstudie som till stora delar har skrivits av Anki Ingelström 
(dåvarande enheten för planering av vägtransportsystemet, PV). Förstudien är en mycket bra 
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genomgång av området. Man konstaterar sammanfattningsvis att det inte finns någon samord-
nad syn på riskhantering inom Vägverket.  
 
Utgångspunkten för rapporten är de transportpolitiska målen och samhällsekonomisk effekti-
vitet. De inledande definitionerna ansluter liksom denna rapport till Berdica (1999). 
 
Riskerna beskrivs i förstudien utifrån en indelning i tre huvudområden: 

1. Trafiken och vägtransportsystemets påverkan på omgivningen 
 
• Farligt gods 
• Brinnande, läckande eller skenande fordon 
• Bro- och tunnelras 
• Miljö- och hälsorisker beroende på fordonsemissioner, men även till exempel 

vägsalt 
 

2. Omgivningens och trafikens påverkan på vägen och trafiken. En uppdelning enligt 
Berdica (1999): 
• Snö 
• Tjällossning 
• Översvämning 
• Nedfallna träd och stolpar 
• Farligt godsolyckor 
• Trafikolyckor 
• Fysiska haverier (bro eller vägkropp) 
• Vägarbeten 
• Broöppningar 
• Övrigt (risk för nedfallande is etc) 
Till denna lista i förstudien skulle man kunna tillägga ytterligare några faktorer som 
inte omnämns varken i Berdica eller förstudien: 

o Fordonshaverier 
o Tappad last 
o Uppställda containers med mera 
o Bränder 
o Demonstrationer 
o Evenemang 
o Polisinsatser (t ex avspärrningar efter grova brott eller polisjakter) 

3. Risker förknippade med färjetrafiken 
 
Effekterna inom trafiken delas i förstudien upp i: 

• Skadade eller dödade 
• Fordonsskador 
• Hel eller delvis avstängning av väg 

Vilket i sin tur innebär 
o Förlängda körtider 
o Osäkerhet om körtid 
o Förlängda körvägar 
o Ekonomiska konsekvenser av förseningar 
o Miljökonsekvenser 
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• Skador på vägen eller väganordning 
Dessutom kan omgivningen påverkas genom bland annat: 

• Skador på miljön genom utsläpp 
• Avspärrningar av stora områden 
• Skador på byggnader och annat i närheten av vägen 

 
Inom området farligt gods har det enligt förstudien gjorts mycket insatser genom åren. Inom 
vissa andra områden förefaller det, enligt förstudien, insatserna inte ha varit lika omfattande. 
 
Förstudien pekar på att vissa problem kan komma att öka i framtiden. Bland annat genom 
satsningen på de relativt sett störningskänsliga ”2+1-vägarna” med mitträcke. 
  
Förstudien påpekar att Vägverket enligt Hot- och riskutredningen (SOU 1995:19) och andra 
statliga utredningar och propositioner ska göra särskilda planeringsinsatser rörande: 
 

• El- och televabrott 
• Utrymning i samband med till exempel kärnkraftsolyckor 
• Sabotage och terrorism 
• Höga flöden och vattennivåer och dammolyckor 
• Drivmedelsbrist till följd av till exempel blockader 

 
 
 
Förstudien går i detalj in på ovanstående fem områden. Det som främst berör ITS är den 
första punkten, el- och televabrott. ITS kan bland annat drabbas av: 

• Avbrott i strömförsörjningen som bland annat drabbar gatubelysning, trafiksignaler 
och mer avancerade trafikledningssystem 

• Avbrott i strömförsörjningen leder även till icke fungerande bomanläggningar vid 
järnvägar, färjor och tunnar. Kan förorsaka olyckor eller avstängningar 

• Störningar i telekommunikationerna. Drabbar Vägverkets fältpersonal, men även vissa 
öppningsbara broar 

• Störningar inom radio och TV. Påverkar möjligheter att bedriva trafikinformation 
 
Förstudien betonar vikten av reservsystem för ITS-applikationer, samt för öppningsbara broar, 
tunnlar och bomanläggningar så att de inte blir känsliga för el- och teleavbrott. Förstudien 
påpekar också de risker som de innebär att man numera ofta drar el- och teleledningar i väg-
bankar. 
 
Förstudien framför följande påpekanden om Vägverkets hantering av riskfrågor: 

• Långsiktig planering 
o Trafikolyckor hanteras relativt bra  
o Övriga aspekter av sårbarhet hanteras sämre 
o Sårbarhet och tillförlitlighet saknas i de samhällsekonomiska modellerna 

• Vägplanering och vägprojektering 
o Policy och regler finns i viss utsträckning när det gäller påverkan på omgiv-

ningen, det är sämre när det gäller påverkan på vägen och trafiken 
o Riskfrågorna bör lyftas fram i förstudiefasen 
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o Se upp med risker för överstandard vid vissa investeringsobjekt. Använd 
costbenefit-analys 

o För in värdet av riskreduktion i de samhällsekonomiska modellerna (EVA) så 
att till exempel en tunnellösning kan ställas mot alternativa vägdragningar 

• Säkerhetsaspekter vid byggande 
o Policy och regler saknas i stort. Riktlinjer om accepterade risker rörande till 

exempel ras och föroreningar och grundvattenförändringar saknas 
• Säkerhetsaspekter i driftsskedet 

o Miljöriskerna hanteras tillfredsställande 
o  
 
o Inom området farligt gods förs det fram förslag om att förbättra räcken, att 

följa upp olyckor och incidenter, samt att förbättra statistiken 
o Bättre rutiner för omledningsvägar behövs 
o Tillgång till reservkraft för ledningscentraler behövs 
o Egen kommunikationsradio behövs för alla enheter, inklusive entreprenörer. 

Mobiltelefon duger inte 
o Förbättrad statistik över inträffade avstängningar och andra framkomlighets-

problem 
 
Förstudien förslår avslutningsvis en tydligare ansvarsfördelning rörande dessa frågor inom 
Vägverket och pekar på behov av fortsatt forskning och utveckling. 
 
 
5.7 Tunnlar och farligt gods 
Det som har skrivits om vägtrafik och sårbarhet har till allra största delen behandlat tunnel-
system och farligt gods. Tunnlar och farligt gods har därför inte tagits upp i detalj i detta 
projekt eftersom områdena har ansetts vara så väl belysta genom tidigare insatser. Några korta 
kommentarer återfinns dock i detta kapitel. 
  
Tunnelsystem 
Biltrafik i tunnlar är betydligt sårbarare än biltrafik på ytan bland annat beroende på att: 
• Bränder är betydligt farligare i tunnlar än på ytan eftersom röken är instängd i tunneln 
• Vägsektionen är av kostnadsskäl oftast smalare i tunnlar än på ytan 
• Dåligt mörkerseende respektive bländning förekommer i samband med inpassage respek-

tive utpassage 
 
Tunnlar har samtidigt vissa fördelar som delvis kompenserar sårbarheten: 
• Normalt ingen halka eller snöhinder 
• Normalt få korsningspunkter eller ramper 
• En olycka med farligt gods drabbar normalt inte omgivande bebyggelse 
 
Om man räknar på den totala säkerheten är tunnlar normalt säkrare än motsvarande sträcka på 
ytvägnätet. Enligt Considine (1986) är sannolikheten för en olycka med farligt gods och färre 
än 10 döda lägre i en tunnel än på motsvarande vägsträcka utan tunnel. Däremot är sannolik-
heten för en mycket stor olycka, med fler än 100 döda, högre i tunnelalternativen. 
 
Det har under senare år inträffat flera spektakulära tunnelolyckor i Alperna: 
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• Mont Blanc den 24/3 1999: 43 döda. 36 fordon brann upp. Tunneln återöppnades först 
våren 2002 

• Tauern den 29/5 1999: 12 döda. 12 lastbilar och 22 personbilar brann upp 
• St-Gotthard hösten 2001: 11 döda. 23 fordon brann upp 
 
Man bör dock observera att samtliga dessa tunnlar är enkelrörstunnlar9 vilka är betydligt farli-
gare än tunnlar med flera rör. Det har dessutom inträffat allvarliga olyckor i bergbanor  
 
(Kaprun 2000, 155 döda) och tunnelbanor (London 1987, 31 döda, Baku 1995, 289 döda och 
Daegu i Korea februari 2003, minst 134 döda) under senare år. Säkerheten har höjts i många 
tunnlar i Europa efter dessa olyckor med hjälp av nya tekniska installationer och förbättrade 
rutiner. För Tauerntunneln fattades beslut om att bygga ett parallellt rör redan tre dagar efter 
olyckan. 
För att kompensera riskerna brukar moderna vägtrafiktunnlar ha bland mycket annat: 
• Dubbla rör (eller än fler) så att man kan evakuera till ett icke rökfyllt rör10 
• Nödtelefoner och nödutgångar 
• Läckande kabel så att rundradioutsändningar kan höras och mobiltelefon, samt 

kommunikationsradio, kan användas 
• Automatiskt brandlarm  
• Automatisk detektering av stillastående bilar  
• Videoövervakning  
• Utrustning med signaler och bommar så att man från en ledningscentral kan stänga ett eller 

flera rör 
• Fläktsystem för att hålla undan rök och värme från utrymmande trafikanter 
 
Allt detta, förutom de dubbla rören, är exempel på avancerad användning av ITS.  
 
Ambitionsnivåerna har ökat kraftigt under senare år. Man kan se detta om man jämför Söder-
ledstunneln i Stockholm som öppnades 1984 och de tunnlar som nu byggs för Södra länken. 
Söderledstunneln saknar detektering av stillastående bilar, videoövervakning och fjärrstyrda 
bommar vid tunnelinfarterna. Söderledstunneln har dessutom drabbats av frekventa falska 
brandlarm (Vägverket, 2000). 
 
De regler som gäller för statliga vägtrafiktunnlar i Sverige återfinns i Tunnel95 (Vägverket, 
1995). 
 
Farligt gods 
Ett annat område som har tilldragit sig stort intresse är farligt gods. Detta trots att det, till 
skillnad från olyckor i vägtrafiktunnlar, faktiskt dör mycket få människor i olyckor med far 
 
 

                                                 
9 I en dubbelrörstunnel är det normalt möjligt att åstadkomma en fungerande utrymning till det 
parallella röret. I en enkelrörstunnel finns inte denna möjlighet.Tunneln blir normalt relativt snabbt 
rökfylld åtminstone på ena sidan om en brand. Det är svårt att orientera i en rökfylld tunnel och 
dessutom svårt att andas 
10 Observera dock att man i t ex Norge av ekonomiska skäl fortfarande bygger enkelrörstunnlar, bland 
annat den 2000 öppnade Laerdaltunneln på vägen mellan Oslo och Bergen och den 2001 öppnade 
Oslofjordstunneln. Laerdaltunneln är världens längsta vägtunnel, drygt 24 km. Värt att notera är att 
man i denna nya tunnel varken har videoövervakning eller brandlarm 
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ligt gods. En förklaring till detta kan vara att det är ett område med ett gediget internationellt 
regelverk och att många myndigheter gärna ser till att alla dessa regler efterlevs. 
 
Det dör betydligt fler beroende på trafikolyckor med farligt gods inblandat än de som dör 
beroende på just det farliga godset. Inte heller i de spektakulära olyckorna i Alptunnlar som 
redovisas ovan har farligt gods förvärrat läget. Men det kan vara nära allvarliga olyckor och 
man kan inte alltid ha turen på sin sida. Detta gäller framförallt för explosiva ämnen, gasol 
och klorgas. Vid gasololyckan på Tegeluddsvägen i Stockholm fredagen den 13 (!) februari 
1998 hade det troligen räckt med en gnista för antändning med kanske 50 döda brandmän och 
poliser som resultat. 
 
Även för farligt gods kommer ITS in i bilden, framförallt för att kunna följa de fordon som 
transporterar farligt gods.  
 
5.8 Inträffade allvarliga störningar i vägtrafiksystemet i Sverige 
Det har genom åren inträffat ett stort antal händelser som illustrerar sårbarheten i vägtrans-
portsystemet i Sverige. Få av dem har dock ännu haft direkt med ITS att göra.  
 
Först några spridda exempel som inte primärt har med ITS att göra. Sammanställningen är 
långt ifrån uttömmande: 
• Storm i södra och västra Sverige i september 1969. Totalt 10 dödade, 200 skadade och 

materiella skador för 1,9 miljarder kr vilket gör detta till den dyrbaraste olyckan under 
efterkrigstiden. Omfattande framkomlighetsproblem i trafiken i bland annat Göteborg. 
Älvsborgsbron svajade betänkligt 

• Bussbrand vid Axamo (Jönköping) i februari 1976. 15 döda och 28 skadade. (Vad skulle 
hänt om det hade inträffat i en tunnel?) 

• Tjörnbroraset den 18/1 1980. Bron rasade totalt efter en påsegling. 8 personer omkom när 
de körde ut i ”tomma intet”. Tjörn stod utan broförbindelse under nästan två års tid 

• Elavbrott i nästan hela Sverige från Umeå och söderut den 27/12 1983. Upp till 10 timmars 
elavbrott dagtid. Många trafiksignaler slogs ut 

• Bussolycka med en svensk buss i Norge i augusti 1988. Bromsfel. 15 döda och 19 skadade, 
mest skolbarn 

• Motorvägsbrohaveriet i Södertälje i maj 1990. Den ena brohalvan havererade vid stängning 
efter en ombyggnad. Trafiken fick nöja sig med två i stället för fyra körfält under cirka tre 
månader 

• Masskrock i samband med dimma på E6 vid Landskrona 1995. Cirka 70 bilar inblandade, 
lyckligtvis utan dödsfall 

• Snökaos i södra Sverige i november 1995. Hela Göteborg lamslaget. Det värsta snöovädret 
på 20 år 

• Snökaos i Gävle i början av december 1998. Gävle var lamslaget under cirka en vecka 
 
• Årligen återkommande olyckor med tunga fordon i storstadstrafiken. Till exempel välte en 

långtradare med farligt gods på Essingeleden den 3/1 2001 (Vägverket, 2001). Essinge-
leden var stängd i båda körriktningarna under 6 – 7 timmar. 75.000 bilister berördes. Den 
totala samhällsekonomiska kostnaden uppskattades till knappt 10 Mkr 

• Större farligt godsolyckor. Kanske en gång om året? Normalt utan personskador, men med 
omfattande och långvariga avspärrningar. Bland annat Tegeluddsvägen i Stockholm 1998 
och Borlänge godsbangård 2000 (två riksvägar stängda beroende på välta gasolvagnar) 
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Exempel på allvarliga störningar kopplade till ITS: 
• Trafiksignaler ur funktion beroende på felfunktion, påkörning eller strömavbrott förorsakar 

trafikolyckor varje år i Sverige. De stora strömavbrotten på Järvafältet i Stockholm under 
2001 och 2002 illustrerar känsligheten. Såväl Vägverket som Stockholms stad har därefter 
anskaffat mobila elverk för att sätta in i kritiska korsningar i samband med strömavbrott. I 
USA förekommer reservkraft (UPS) mer regelmässigt för trafiksignaler 

• Trafikolycka med allvarlig personskada vid broöppning vid motorvägsbron i Södertälje i 
september 1990. E4/E20 var avstängd norrut under 4½ timme efter olyckan. En trolig 
orsak var, tillsammans med dimma, att varningssystemet som ska varna för broöppning var 
avstängt under lång tid för renovering, utan något reservsystem 

• Problem med ett nytt avancerat styrsystem för den öppningsbara Danvikstullsbron förorsa-
kade flera långvariga stopp i biltrafiken under 2002 när det inte gick att stänga bron 

 
 
• Proven med automatisk hastighetsövervakning fördröjdes eftersom man hade glömt att 

söka dispens från Personuppgiftslagen från Datainspektionen 
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6 Kunskapsinventering om ITS och sårbarhet  
 
Detta kapitel behandlar enbart litteratur som handlar om ITS inom vägtrafiken och sårbarhet. 
Främst refereras litteratur funnen i olika sökningar. Detta till skillnad från föregående kapitel 
som baseras på av för projektgruppen tidigare känd kunskap och litteratur. 
 
 
6.1 Litteratursökning 
Litteratursökningen inleddes med en diskussion om projektets inriktning och vad som skulle 
vara intressant att kunna belysa från litteraturen. Utifrån denna gjordes en sammanställning av 
intressanta sökord på svenska och engelska som kunde vara användbara vid sökningen. 
 
Litteratursökningen utfördes på tre sätt: 
 
Professionell sökning 
VTIs dokumentalister fick i uppdrag att utifrån den framtagna sökordslistan genomföra 
informationssökning i de stora transportdatabaserna ITRD (International Transport Research 
Documentation), TRIS (Transportation Research Information Services) och VTIs egen data-
bas TRAX. Strategin för sökningen var följande: 
 
Sökningen inleddes med en grov första inringning som i bygger på databasernas ämnesindel-
ning och bundna söktermer: "Allt om Telematics/ITS". För säkerhets skull inkluderades ett 
tiotal "ströord" i form av synonymer och andra ord som beskriver ämnet. Cirka 16.000 refe-
renser erhölls. I nästa steg skapades ett stramare urval med hjälp av de nyckelord som tagits 
fram. En bruttolista med cirka 900 referenser erhölls. En efterkontroll bland de cirka 15.000 
referenser som inte blev utvalda i steget ovan gjordes i form av stickprov främst rörande 
säkerhet/olyckor. Poängen med en sådan här efterkontroll är att hitta fler söktermer att addera 
till steg två. Det rör sig alltså om en iterativ process. Efter ytterligare filtreringar utifrån de för 
projektet mest relevanta nyckelorden kunde listan begränsas till cirka 50 referenser. 
 
Kortsammanfattningarna (abstracts) från dessa granskades och ett tiotal referenser bedömdes 
vara intressanta för projektet och införskaffades. 
 
Internetsökning 
Numera finns flera stora databaser fritt tillgängliga för sökning på internet. En av de 
viktigaste ITS-databaserna är the California PATH Database som innehåller över 20.000 
referenser. En sökning där med hjälp av de mest relevanta nyckelorden gav en handfull 
intressanta referenser som skaffades. Internetsökning med hjälp av sökmotorn Google 
resulterade främst i en del relevanta tidskriftsreferenser. 
 
Kompletterande frågor via epost 
En förfrågan gick ut till internationella kontaktpersoner i tolv framstående ITS-länder. 
Experterna ombads svara på om de kände till om ämnet sårbarhet och ITS belysts i sina 
respektive länder eller på annat håll och i så fall hänvisa eller ge kort information om detta. 
Svar kom från sex personer, varav några hänvisade vidare.  
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Funna referenser 
Sammanfattningsvis kan sägas att relativt få relevanta referenser hittades vid litteratursök-
ningen. Andra rapporter, till exempel Lindberg (1993) och Berdica (1999) har också noterat 
att det finns få referenser som berör sårbarhet och vägtrafik. Möjliga orsaker till detta anges 
vara: 

• Många aktörer och ingen har som direkt ansvar att genomföra riskanalyser 
• Komplexiteten och bristen på relevanta ingångsdata 
• Vissa analyser förblir företagshemligheter inom till exempel fordonsindustrin 
• Vägtrafik är så väl etablerat och teknikutvecklingen går inte så fort. Detta till skillnad 

mot  till exempel telefoni och data 
 
Ett ytterligare problem är att det under senare år har blivit allt svårare och dyrare att utifrån 
intressanta abstracts från sökningar få fram själva texterna. Detta trots utvecklingen av infor-
mationsteknologin. En orsak till denna svårighet kan vara de neddragningar som har drabbat 
biblioteken. 
 
 
6.2 Allmänt 
Mycket kan gå fel. I rapporten ”Fungerar transportinformatik i praktiken?” (Kronborg, 2002) 
ges många exempel på problem som kan leda till sårbarhet för ITS inom väg- och kollektiv-
trafik: 

• Operatörer som inte använder system vid trafikstörningar 
• Datorer som hänger sig 
• Bristfällig dokumentation försvårar uppgraderingar 
• Problem vid lokalisering, speciellt i äldre system utan GPS 
• Radiostörningar 
• Avgrävda kablar 
• Problem att hålla funktioner igång i samband med omfattande reinvesteringar 
• Sämre prestanda än avsett för automatisk detektering av stillastående fordon 
• Bristfälligt samarbete mellan olika avdelningar gör att viktig information inte når ut på 

skyltar 
• Otäta skåp leder till driftsavbrott 
• Rörliga delar, som inte används så ofta, kärvar fast 
• Stölder av utrustning ute på vägen 
• Svårigheter i samband med samarbete mellan olika huvudmän 

 
Utredningen Transportinformatik för Sverige (SOU 1996:186) tar upp sårbarheten på 11 rader 
i en utredning på 361 sidor. Man skriver att ”Det är därför viktigt att konstruera systemen så 
att de kan fungera hjälpligt utan viss (eller all) indata. Det måste vidare finnas redundans i 
systemen vid bortfall av olika funktioner. Ett exempel är trafiksignaler som i värsta fall kan 
köras med ren tidsstyrning, om dess kontakt med omvärlden försvinner”. 
 
I ett internt Vägverks-PM (Jotoft) inom det så kallade GTiS-projektet poängteras följande 
sårbarhetsproblem för ITS-projekten inom Vägverket: 
• Utveckling utan närmare tanke på kommande systemförvaltning och drift 
• Stort personberoende. Vissa specialister får en nyckelroll samtidigt som personalomsätt-

ningen är hög 
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• Stort konsultberoende inom utveckling, men även inom systemförvaltningen 
 
Speciellt när man ska analysera risker med nya tekniska system finns det sällan relevanta data 
att utgå från. Inga, eller få, allvarliga olyckor har inträffat. Man tvingas då använda icke 
kvantitativa metoder och expertomdömen för att analysera risker. Ibland kan man få använd-
bar information genom att studera incidenter (”nästan-olyckor”). Detta problem föreligger inte 
bara beträffande ITS, utan även i flera andra områden, till exempel strömförsörjning (Holm-
gren, 2002). 
 
Lockheed (1996) tar upp riskanalys ur en ITS systemarkitektursynvinkel. Man pekar på 
följande problem som de allra största: 

• Omogen teknisk utrustning 
• ”Automatiska motorvägar” är ytterst känsliga för fel, såväl med tanke på säkerhet som 

framkomlighet 
• Bristande marknadsacceptans beroende på oro för integritet 
• Bristande marknadsacceptans beroende på att systemen blir alltför dyra i landsbygds-

miljö 
• Bristande marknadsacceptans eftersom datakommunikationskostnaderna blir alltför 

höga om en förväntad prissänkning inte kommer 
• Alltför långsamma system gör att trafikantinformationen inte är aktuell 
• Risker för negativa biverkningar av systemen. T ex diskussioner om riskerna med 

strålning från radarsystem som används för kollisionsvarningssystem 
• Bristande samarbete mellan offentlig sektor och privata aktörer hämmar utvecklingen 
• Brist på finansiering inom den offentliga sektorn hämmar utvecklingen 

 
Hobbley (1995) skiljer på slumpmässiga fel (t ex komponentfel) och systematiska fel (bero-
ende på systemdesign). Det är designfelen som är de svåra. De beror ofta på en ofullständig 
förståelse för systemet beroende på dess komplexitet.  
 
Parkes (2001) behandlar Failure Mode and Effective Analyses (FMEA) rörande mer eller 
mindre automatiserad körning. Olika parametrar beaktas: 

• Allvarlighet 
• Sannolikhet för inträffande 
• Snabbhet och sannolikhet att detektera fel 
• Redundans och återhämtningsförmåga 
• Beteendemässiga risker 
• Juridiska risker 
• Organisatoriska risker 

 
Riskreducering innebära att man arbetar med samtliga dessa element och försöker reducera 
dessa risker.  
 
6.3 Human factors 
Mental stress 
UMTRI (2001) innehåller en kort artikel som tar upp tanken på att styra inflödet av informa-
tion till bilföraren så att föraren hålls på en “lagom stressnivå”. Vid t ex omkörningar eller  
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vävningar hålls all icke nödvändig information borta, medan vid längre stopp vid trafiksignal 
kan mer information släppas fram. Det gäller till exempel inkommande telefonsamtal som kan 
skickas vidare till röstbrevlådan när föraren inte bör svara eller navigeringssystem som intel-
ligent väljer när de ska presentera sina köranvisningar. 
 
Flera andra referenser tar upp liknande frågor på ett likartat sätt. 
 
Kompensationseffekten 
Kompensationseffekten (behavioural adaptation) innebär att brukare (till exempel förare) för-
ändrar sitt beteende så att en del av förbättringen försvinner, eller att det i värsta fall blir en 
negativ nettoeffekt. En förare som har ABS-bromsar kanske ökar sin hastighet eftersom han 
vet att bilen bromsar bättre med ABS än utan ABS. Flera referenser tar upp detta problem. 
 
Bekiares (2002) påpekar att förarna inte får någon utbildning i hur de ska hantera de nya 
systemen. Många system införs innan man säkert vet vilken effekt de kommer att ha på trafik-
säkerheten. (Jämför t ex ABS). 
 
Säkerhetsaspekter på automatisering av bilkörande tas upp i en rapport (Stanton, 1998). För-
fattarna anser att det finns förvånansvärt lite skrivet inom detta område, vilket antingen kan 
bero på att resultat betraktas som kommersiella hemligheter, eller att man inte har tagit 
problemet på allvar. Författarna pekar på att automatisk fordonsmanövrering skulle kunna 
leda till stora säkerhetsvinster, men pekar samtidigt på möjliga problem: 

• Förarna kan lita på systemet alltför mycket och ha alltför låg beredskap för fel och 
problem 

• Förarna förstår inte riktigt hur systemet fungerar varför de blir överraskade vid 
oväntade händelser. De kan tro att systemet reagerar på ett sätt medan systemet i 
själva verket reagerar på ett helt annat sätt 

• Förarna kan inte använda systemet i situationer som systemet inte är designat för. Man 
kan jämföra med problem med JAS 39 Gripens styrsystem i samband med haveriet 
över centrala Stockholm 1993. Flygföraren överreagerade eftersom den datostyrda 
styrningen inte reagerade som han förväntade sig i denna kritiska situation 

 
En hypotes som förs fram av Stanton är varför vissa förare klarar av olyckstillbud där de 
måsta ta kontrollen själva, medan andra inte klarar av det. Skillnaden mellan dessa två grup-
per av förare kan vara att den förstnämnda är mer aktiv och inte fullständigt lämnar bort 
kontrollen, medan den andra gruppen är mer passiv i förhållande till det automatiska manöv-
rerandet av bilen. Stanton resonerar även om riskerna med att föraren lägger sin uppmärk-
samhet på annat än framförandet av fordonet när det finns tekniska system som stöttar föra-
ren. Den minskade arbetsbelastningen för föraren kan även minska hans koncentration på att 
övervaka körningen. Det är enklare att upprätthålla koncentrationen vid aktiv körning än vid 
övervakning av en mer eller mindre automatiserad process. 
 
Ett exempel på en negativ (det vill säga att nettoeffekten av åtgärden blev negativ) kompen-
sationseffekt redovisas från Israel (Mahalei, 1985). Man har där haft grönt blinkande sken i 
trafiksignaler för fordon mellan det fast gröna och det fast gula. Syftet var att varna förarna 
för att de snart skulle bli gult. Effekten blev dock inte den väntade. Antalet upphinnande-
olyckor ökade utan några andra positiva effekter, åtminstone i stadsmiljö. Orsaken var troli-
gen att vissa förare i stället för att sakta ner vid blinkande grönt ljus ökade hastigheten. 
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Övrigt 
Företrädare för det Australiensiska TAC SafeCars-projektet (Michael Regan, Monash Univer-
sity) har i ebrev angivit följande beteenderelaterade risker: 

• Dåligt förargränssnitt leder till förvirring, distraktion och/eller mental 
överansträngning 

• Bristande förståelse av systemets HMI och funktion kan innebära att föraren inte 
förstår vad varningen betyder [kan gälla tillfälliga användare av fordonet] 

• Bristande förståelse av systemets möjligheter och begränsningar kan innebära att 
föraren överskattar vad systemet uträttar 

• Negativt kompensationsbeteende med lägre marginaler t ex kortare fordonsavstånd 
 
TRL har genomfört en studie av effekten av ABS på olycksrisk. Det verkar som att förare i 
bilar med sådan utrustning och som var ovana vid den pulserande känslan drabbades av flera 
olyckor än förare i bilar utan ABS. I en stressfylld situation kanske de reagerade på pulse-
ringen genom att minska trycket på bromspedalen, alltså inte som tillverkaren tänkt sig.  
 
 
6.4 Systemdesign 
Sårbarheten måste beaktas från början 
Tillförlitlighet kan inte stoppas in i efterhand (Berger, 2003). 
 
Hobbley (1995) föreslår att man för varje väginformatiksystem ska: 

1. Göra en preliminär riskanalys i ett initialt skede 
2. Göra en detaljerad riskanalys parallellt med systemdesignen 

Analyserna ska genomföras med personal med en mängd olika erfarenheter. För säkerhets-
inriktade system (vilket de flesta väginformatiksystem är) krävs en tredje part som genomför 
analyserna. Certifiering bör vara ett relevant krav för dessa applikationer. I och med att det rör 
sig om komplexa system krävs en flexibel certifieringsprocess. 
 
Analyserna i Hobbley går till stor del ut på att systematiskt ställa frågan ”vad händer om …”. 
Det är oklart hur metodiken klarar multipla fel. Metoderna gås igenom i viss detalj, dock utan 
att ändå förklaras begripligt. Metodiken för den preliminära riskanalysen användes för tio 
Drive2-projekt inom EU:s FoU-verksamhet. I de flesta fall avslöjade den problem som tidi-
gare hade förbisetts. 
 
Komplexitet 
Den nya tekniken innebär att ett enstaka fel kan påverka hela bilen, inte bara en individuell 
funktion (Berger, 2003). 
 
Cyber attacks 
I främst amerikanska referenser och framförallt efter den 11/9 2001 återfinns en del om 
”cyber attacks”, det vill säga försök att sabotera ITS genom att tränga in i datorsystemen. 
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I och med att ITS används mer och mer ökar dessa hot (FHWA, 1997). Flera olika grupper 
bör ta dessa hot på allvar. Systemägare, systemutvecklare, systemförvaltare, operatörer, väg-
informatikanvändare och allmänheten i stort. Några hypotetiska, men realistiska scenarios: 

• Hackers ställer om körfältssignaler så att bilar skickas ut på en icke färdigställd ramp 
vid ett brobygge 

• Ett gem ramlar ner i tangentbordet på en trafikledningscentral och orsakar att datorn 
kontinuerligt ställer frågor till centraldatorn. Centraldatorn blir överbelastad och går 
ner 

• Terrorister stör datakommunikationen mellan bilar i automatisk kolonnkörning på 
motorväg. Bilarna kolliderar och den automatiska motorvägen måste stängas tills 
problemen har lösts 

 
Det är viktigt att grundligt arbeta med säkerheten inom ITS. I och med den snabba teknikut-
vecklingen varar ingen säkerhetslösning för evigt. FHWA (1997) radar upp följande krav 
gällande systemförvaltning: 
 
Tekniska säkerhetssystem 

• Håll information konfidentiell. Använd kryptering 
• Behörig användning. Använd lösenord för dem som ska använda systemet och se till 

att de används korrekt 
• Upprätthåll dataintegritet. Se till att data inte kan ändras utan upptäckt genom digitala 

signaturer, checksummor etc 
• Säkerställ datakommunikationen genom att använda acknowledgements, digitala 

signaturer med mera 
• Uppdelning av vem som får göra vad och komma åt vilken information 
• Loggning av vem som har gjort vad 
• Hög tillgänglighet genom till exempel dubblering av kritiska delsystem. Men också 

genom manuella möjligheter att ingripa 
 
Icke tekniska system 

• Administrativ säkerhet genom regler och rutiner och strategisk planering 
• Personalsäkerhet genom personkontroll, id-kort och loggning av personalens rörelser. 

Dessutom utbildning 
• Fysisk säkerhet genom lås och larm, men även rätt arbetsmiljö för såväl datorer som 

personal 
 
I syfte att öka medvetenheten om hur ITS kan skadas av attacker, fel och olyckor har olika 
former av ITS studerats (Smith, 1999). Problemen ökar allt mer i och med att olika ITS-appli-
kationer integreras. Speciell tonvikt har lags vid cyber attacks. För att ITS ska fungera bra i 
dessa avseenden måste de designas för att klara dessa problem. 
 
Den amerikanska nationella ITS-arkitekturen (NITSA) har av Smith studerats för tre olika 
applikationer; ett trafiksignalsystem, en trafikledningscentral och ett vägtullsystem. Flera 
väsentliga brister uppdagades: 

• Designen saknar ofta sårbarhetsaspekter 
• Många olika sorters attacker skulle kunna påverka systemen 
• Det behövs en ”incident management plan” vilken oftast saknas 
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Smith rekommenderar: 
• Sårbarhetskraven måste tas med i specifikationerna 
• Alla som arbetar med ITS måste verka för att sårbarheten reduceras 
• Databaser måste ha en adekvat backup 
• Antalet personer med tillgång till datorsystemen måste minimeras 
• NITSA måste förbättras och förses med en sårbarhetsplan 
• Redundanta datorer, reservkraft med mera måste alltid övervägas 

 
Australien 
Företrädare för det australiensiska TAC SafeCars-projektet (Michael Regan, Monash Univer-
sity) har i ebrev angett ett antal möjliga risker till följd av tekniska begränsningar.  
 
För ISA anges: 

1. Bristfällig GPS-precision (otillräckligt med satelliter) 
2. ISA:s digitala karta är inte korrekt pga 

a. Ingen realtidsuppdatering av hastighetsgränser 
b. Tidsspann i att meddela systemoperatören om förändringar av hastighetsgräns 
c. Systemet plockar upp hastighetsinfo från angränsande vägar eller sidovägar 
d. Fel i programmering av fasta hastighetsgränser i databasen 

3. Den aktiva gaspedalen fastnar pga datorfel eller mekaniskt fel 
4. Bristande förarinterface 

 
Avståndshållningssystem 

1. Alla framförvarande fordon kanske inte detekteras, särskilt inte små fordon (cyklar, 
MC) och fordon med sluttande bakre del 

2. Systemet fungerar inte lika bra i alla vädertyper, särskilt inte vid kraftigt regn 
3. Falska larm kan genereras när man exempelvis kör under viadukter eller i tunnlar. 
4. Systemet måste vara noggrant inställt för att vara körfältsspecifikt och kunna 

kompensera för kurvor 
5. Dåligt förargränssnitt 

 
Bältespåminnare: 

1. Viktsensorn i stolen kanske inte detekterar lätta personer 
2. Systemet kanske inte detekterar en obältad förare eller passagerare som fäst bältet 

bakom sig. 
3. Systemet genererar ingen ljudsignal vid hastigheter under 10 km/h 
4. Dåligt förargränssnitt 

 
 
6.5 Juridik 
Genom att mer eller mindre automatisera bilkörandet kan orsaken till olyckor och ansvaret för 
olyckor bli otydligare (Bekiares, 2002). Detta kan leda till komplicerade rättsprocesser, ökade 
kostnader för ITS och även reducerat förtroende. Inom EU-projektet Advisors genomfördes 
en enkätundersökning baserad på sex scenarier runt olika former av fordonsutrustning. Dess-
utom inventerades lagstiftning och försäkringsregler i tio EU-länder, inklusive Sverige. Slut-
satsen var att juridiska och organisatoriska frågor är minst lika viktiga som tekniska och bete-
endevetenskapliga frågor. Juridiska och organisatoriska frågor har dock inte fått lika stor 
uppmärksamhet och myndigheter, försäkringsbolag och andra har inte alls hanterat dem. 
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Vissa lagar kan enligt Parkes (2001) behöva ändras innan vissa system kan tas i drift. De 
juridiska kostnaderna för detta är inte försumbara. 
 
Ett exempel på ITS och integritet är debatten om fotbollspelarens Zlatan Ibrahimovics besök 
på Spy bar i Stockholm 2002. I och med att Justitiekanslern (JK) har slagit fast att det inte är 
straffbart att läcka bilder från övervakningskameror till media, trots att det egentligen är 
förbjudet. Länsstyrelserna kan ha blivit mindre villiga att lämna dispens för kameraövervak-
ning efter denna händelse. 
 
Enligt TAC SafeCars-projektet (Michael Regan, Monash University) bör följande legala 
aspekter beaktas i försöksverksamhet: 
 
1. Hänsyn till/omhändertagande av testförare 

a. utformning av HMI med beaktande av ergonomiska aspekter 
b. tillräcklig introduktion och träning 
c. tillhandahålla en möjlighet för att stänga av systemet ”system override button” om 
föraren känner sig mentalt överbelastad. 

  
2. Samhällshänsyn 

a. rapporteringsskyldighet om testförare kör trafikfarligt 
b. vid start av fordon kommer meddelande som uppmanar förare som ej är skolade till 
att använda fordonets ITS-tillämpningar att med en knapp stänga av dessa. 

 
3. Integritetslagar 

Data om deltagande testförare får inte överföras till tredje person med undantag för 
särskild begäran från polis eller åklagare i samband med rättsutredning 

 
4. Försäkring, registrering, avtal, utformningsregler för fordon etc 
 
 
6.6 Övriga resultat 
Problem med mobiltelefoniteknik 
En artikel (Consumer reports, 2003) tar upp problematiken med att man långt ifrån alltid når 
fram när man ringer nödnumret 911 i USA. Enligt en enkät har 15 % haft problem och 4 % 
inte kommit fram alls. Orsakerna är bland annat: 

• Telefonerna klarar bara vissa system och vissa frekvenser 
• Man hänvisas normalt till en förbindelse med dålig kvalitet via egen operatör framför 

en förbindelse med bra kvalitet hos en annan operatör 
• Alla operatörer har inte roamingavtal (samtrafikavtal) 
• Överbelastning i mobilsystemet 
• Överbelastning på 911-centralerna 

 
Problemen är troligen något mindre i Europa genom den dominerande ställningen som GSM 
har och att 112-samtal har möjlighet att nyttja samtliga operatörer. 
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GPS 
Det finns en omfattande rapport (Volpe, 2000) om sårbarhet i GPS-användning inom alla 
transportslag. Orsaken till att rapporten skrevs är de amerikanska planerna på att år 2010 
använda GPS som det enda radionavigeringssystemet (inom primärt flyget). Man konstaterar 
att: 

• Sårbarheten ökar för såväl avsiktliga (se nedan) som oavsiktliga (jonissfäriska 
effekter, satellitskugga, interferens med andra frekvenser) störningar när GPS är det 
enda navigeringshjälpmedlet 

• Säkerhet, miljö och ekonomi påverkas om inte GPS fungerar 
• Sårbarheten kan minskas genom medvetenhet, planering och i vissa fall backupsystem 
• Det går att dölja GPS-signalen med störsändare. Man kan få GPS-mottagare att ge 

felaktiga positioner (spoofing) 
• Själva GPS-systemet kan påverkas genom attacker mot satelliterna eller mark-

kontrollen. Denna typ av aktiviteter skulle dock möta kraftigare motåtgärder än 
ovanstående problem, eftersom det skulle ses som ett väpnat angrepp på USA 

 
Volpe rekommenderar att: 

• Säkerheten måste upprätthållas även utan fungerande GPS 
• För varje applikation måste man bestämma sig för vilken säkerhetsnivå som är 

adekvat 
• GPS-utrustningen behöver certifieras 
• Kunskap om oavsiktliga störningar behöver spridas. Oavsiktliga störningar måste 

därför rapporteras och lokaliseras 
• Anti-störsändarteknologi för den civila marknaden behöver utvecklas 
• Tendenser till spoofing måste identifieras och bekämpas 

 
Volpe betonar samtidigt att effekterna inom vägtrafiken normalt inte blir lika allvarliga som 
inom framförallt flyget. Undantag är nödsamtalsfunktioner och vissa funktioner för farligt 
gods. 
 
Vägverket Region Väst 
Det finns en rapport om ITS inom Vägverket Region Väst (Meile, 2002). Det är en konsult-
rapport gjord på uppdrag av Vägverket Region Väst i samarbete med dåvarande ÖCB. Efter-
som man har skaffat en mängd olika system på Trafikantinformationscentralen (TIC) av olika 
karaktär har man successivt hamnat i en situation där det är omöjligt att hantera allt vilket 
leder till en hög sårbarhet. Några av de förändringar som behöver genomföras är: 

• Förtydligat systemansvar med större befogenheter 
• Förbättrad kvalitetssäkring 
• Upprätta säkerhetspolicy och systemsäkerhetsplan. (Systemsäkerhetsplan saknas för 

samtliga system inom ITS inom Region Väst). Bland annat behövs behörighets-
administration inklusive personliga lösenord 

• Fastställa funktionella krav på systemen 
• Planera för hur avbrott ska hanteras 
• Förstärka skyddet för enskilda stationer ute längs vägarna 
• Se över reservströmförsörjningen 
• Se över behovet av reservrutiner att ta till vid större systembortfall. (Saknas helt idag) 
• Införa en rutin för incidentrapportering och uppföljning 
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Rapporten påpekar även riskerna med omfattande avbrott i samband med till exempel en 
brand som drabbar central utrustning. 
 
Situationen torde vara likartad för Vägverkets alla Trafikantinformationscentraler (TIC). Man 
har dock reservkraft för själva centralerna. 
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7 Expertintervjuer 
 
För att få mer kunskap inom ämnesområdet och för att undersöka hur olika experter ser på 
ITS och sårbarhet har det inom ramen för projektet genomförts expertintervjuer. Intervjuerna 
har således bara handlat om just sårbarhetsaspekter för just ITS. 
 
 
7.1 Intervjuade experter 
Intervjupersoner har valts ut inom Moveas ordinarie kontaktnät. Totalt har det genomförts 14 
intervjuer, samtliga med personer med mångårig erfarenhet av ITS, representerande Vägver-
ket, kommun, konsult, fordonstillverkare och forskningsinstitut. Det har varit korta telefon-
intervjuer med önskemål om snabba spontana svar.  
 
Följande personer intervjuades: 
Tomas Andersson Volvo Car 
Stefan Eglinger  Vägverket, Region Väst 
Tomas Gabinus  Telematics Valley 
Johan Hedin  Hybris Konsult AB 
Monica Hildingson Gatu- och fastighetskontoret, Stockholm 
Bjarne Holmgren  Vägverket, Region Skåne 
Anki Ingelström  Vägverket, Borlänge 
Hans Ingvarsson Vägverket, Borlänge 
Gunnar Lind  Stratega 
Alf Peterson  Vägverket, Region Stockholm 
Hans-Erik Pettersson VTI 
Christer Rydmell  Vägverket, Borlänge 
Jonas Sundberg  Sweco VBB 
Jens Thordrup  Cowi, Köpenhamn 
 
Frågorna rörde dels ITS och sårbarhet i allmänhet, dels de fem av Vägverket utpekade ITS-
områdena. Mer detaljer återfinns i bilaga 1. 
 
 
7.2 Resultat av intervjuerna 
Eftersom frågorna inte gick att ställa särskilt konkret blev även svaren ibland ganska 
svävande. Resultatet av intervjuerna har dessutom styrts av det inte helt slumpmässiga och 
lilla urvalet, men ger ändå viktiga indikationer. 
 
Speciellt sårbara ITS-tillämpningar: Den ”traditionella” trafiksignalen nämns av många. 
Dessutom tunnelsystem och fordonsbaserade säkerhetssystem. 
 
ITS-tillämpningar där sårbarheten inte spelar så stor roll: Framförallt informationssystem 
och reseplaneringssystem nämns. 
 
Allvarligaste felfunktionerna för ITS: Framförallt tekniska felfunktioner och mänskliga 
felhandlingar nämns, men även strömavbrott. 
 
Mindre allvarliga felfunktioner för ITS: Framförallt sabotage nämns. 
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Konkreta exempel där ITS har drabbats av problem förknippade med sårbarhet: 
- Strömavbrott vid t ex Sveaplan i Stockholm slår ut trafiksignalerna 
- Alla ITS-applikationer! Mekanik, fellarm, användargränssnitt, strömavbrott etc. Listan kan 
bli lång. 
 
Görs ITS-applikationerna lagom sårbara? Två olika sorters svar: 
- Det satsas ungefär lagom mycket 
- Det måste satsas mer. (Majoriteten för fram detta). Bland annat för att hålla uppe förtroendet 
för ITS 
 
De fem olika ITS-applikationerna: 
1. Vägtrafikledning i storstad: Blandade svar på hur viktiga sårbarhetsfrågorna är. Inte så 
viktigt (eftersom vi har klarat oss utan vägtrafikledning förut) respektive viktigt. Synpunkter 
på kvalitet på operatörer och risken för frekventa fellarm. 
 
2. Hastighetsanpassning på landsbygd: Sårbarhetsproblematiken är viktig bland annat bero-
ende på juridik (lagföring) och att trafikanterna här kommer att reagera om det blir fel. Risk 
för så kallad kompensationseffekt. 
 
3. Navigeringssystem i fordon: Inga problem enligt många, men vissa har en oro för interfacet 
människa – maskin. 
 
4. Trafiksäkerhetsinriktat förarstöd: Sårbarhetsfrågorna är viktiga. Fel kan ställa till det 
väldigt illa. Risk för bristande uppmärksamhet från föraren, samt kompensationseffekt. Men 
kanske fortfarande utopiskt med riktigt intervenerande system såsom kolonnkörning.  
 
5. Vägavgifter: Sårbarhetsproblem finns, men inte med tanke på framkomlighet eller trafik-
säkerhet, utan snarare med tanke på rättssäkerhet, anonymitet, förtroende och betalnings-
strömmar.  
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8 Riskanalys av ITS 
 
Detta kapitel innehåller ett första ansats till riskanalys för ett urval ITS-applikationer. Valet av 
områden har gjorts av Vägverket, medan valet av applikationer inom områdena har gjorts 
inom projektet. 
 
Applikationerna är: 
• Vägtrafikledning i storstad 

o Trafiksignaler 
o Störningshantering 
o Färdtidsmätning 

• Hastighetsanpassning på landsbygd 
o Automatiserad 

hastighetsövervakning 
o ISA – Intelligent stöd för 

anpassning av hastigheten 
o Variabla hastigheter 

• Navigeringssystem i fordon 
o Statisk navigering 
o Dynamisk navigering 

• Trafiksäkerhetsinriktat förarstöd 
o Alkolås 
o Trötthetsvarnare 
o Avståndshållningssystem 

• Vägavgifter 
o Korthållskommunikation 
o Videoregistrering 
o Satellitbaserade system 

 

 
Inledningsvis redovisas ett konstruerat riktigt drastiskt exempel per applikation. Därefter 
följer en detaljerad beskrivning av de olika applikationerna. Slutligen gås olika möjliga 
felkällor igenom. I bilaga 2 finns det sedan en systematisk genomgång baserat på detta. I bila-
gan kvantifieras sannolikheter och konsekvenser. En bruksanvisning till bilaga 2 återfinns i 
kapitel 8.9. 
 
Ett problem är att för vissa ITS-applikationer är det människoliv som står på spel, medan det i 
andra fall enbart är till exempel framkomligheten som påverkas. ITS-applikationerna är såle-
des inte alltid lätta att jämföra med samma måttstock. 
 
En grundförutsättning i detta kapitel är att oförutsedda avvikelser från normalbilden faktiskt 
inträffar och att de, när så sker, uppfattas inträffa överraskande. Dessa tankegångar har klara 
beröringspunkter med så kallad assumption based planning. Liknande metoder används bland 
annat i Strategi för det oväntade (Tunberger, 2002). 
 
Metodiken följer i stort ett PM från Vägverket om ”Vägverkets scenariometod för riskanalys. 
Generell handledning”11. Nedanstående Vägverksbild ger en bild av metodiken. 
 

                                                 
11 PM, Vägverket, Riskhantering, 2003-04-13 
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Figur: Vägverkets version av ”scenariobeskrivningar” 
 
 

8.1 Drastiska exempel på ITS och sårbarhet 
I detta avsnitt ges några konstruerade exempel på hur det i värsta fall skulle kunna gå riktigt 
illa för vart och ett av de applikationer som senare kommer att behandlas i detalj. Syftet med 
dessa konstruerade exempel är att peka på att mycket kan gå fel, ibland på de mest oväntade 
sätt och ibland med stora negativa konsekvenser. Många fler riskfaktorer redovisas och 
bedöms i bilaga 2. 
 
Några av exemplen är kanske överdrivna, men tanken med dem är framförallt att få igång 
fantasin. Såväl inom projektgruppen, som hos läsaren till denna rapport. 
 

 
 
Trafiksignaler: Genom ett programfel visas det grönt samtidigt i två tillfarter som är i konflikt 
med varandra. Två bilar kommer samtidigt och det blir en kraftig krock12 . 

                                                 
12 Det påstås i bland att detta inte kan inträffa. Det är fel, men sannolikheten är låg 
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Störningshantering: För att snabbt komma fram till en hindrande havererad bil väljer föraren 
av ett VägAssistansfordon att vända på en trafikled med höga hastigheter och heldragen mitt-
linje. En personbil ser inte VägAssistansfordonet och kör in i det med hög hastighet. 
 
Färdtidsmätning: En väghållare väljer att satsa på den nya tekniken och samlar på sig färd-
tider från olika källor. Väghållaren får in väldigt många mätvärden, men av olika kvalitet och 
mätta på olika sätt. Väghållaren vet inte riktigt vad materialet ska användas till, hur olika 
former av data ska hanteras och systemet förslummas snabbt. 
 
Automatisk hastighetsövervakning: Högsta domstolen slår fast att polisens rutiner för hanter-
ing av de digitala bilderna från hastighetskamerorna inte håller måttet som bevismaterial. 
Domstolen anser att det inte dokumenteras på ett säkert sätt om vem som har gjort vad i 
systemet. Det är därför alltför lätt att manipulera bilderna. En fortkörare frias, tidigare fort-
körare begär resning och all kameraövervakning upphör tills vidare. Hastigheterna ökar på 
kameraövervakade vägsträckor och olyckorna ökar. 
 
ISA – Intelligent Stöd för Anpassning av hastigheten. Databasen i en bil är inte uppdaterad i 
samband med hastighetssänkning från 110 km/h till 50 km/h vid ett komplicerat vägarbete på 
en motorväg. En ouppmärksam förare kör i mycket hög fart rakt in i en grupp vägarbetare. 
 

 
 
Variabla hastigheter: I och med införandet av variabel hastighetsbegränsning har hastighets-
gränsen höjts från 90 km/h till 110 km/h på en 13-metersväg någonstans i Sverige. Vid behov 
ska den högsta tillåtna hastigheten sänkas med hjälp av variabla vägmärken till 90 eller 70 
km/h. Ett fel i styrsystemet uppstår. Hastigheten ligger kvar på 110 km/h, trots att systemet 
vill sänka den till 70 km/h i samband med halka. En bilist som har vant sig vid systemet håller 
alltför hög fart i en kurva och sladdar in i en mötande långtradare. 
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Statisk navigering: Ett system för statisk navigering har en liten bildskärm monterad rätt långt 
från förarens normala siktlinje. En förare tittar alltför mycket på bildskärmen och ser inte en 
fotgängare på ett övergångsställe. Fotgängaren körs på. 
 
Dynamisk navigering: I samband med en olycka på en kringfartsled leds trafiken rakt genom 
stadens centrum i stället. Stadens gator kan inte svälja all trafik och köerna blir långa. Det 
inträffar trafikolyckor och avgasutsläppen ökar kraftigt. Även förare av tunga fordon, långa 
fordon och fordon med farligt gods väljer att köra genom staden, trots att de inte får det. 
 

 
 
Alkolås: Dagens alkolås är kopplade till startmotorn. Ett sätt att lura systemet är därför att 
knuffa igång bilen. En bilägare parkerar förutseende sin bil i svag nedförsbacke. Han återvän-
der senare berusad för att köra hem. Han snubblar när han ska hoppa in i bilen efter att ha 
knuffat igång den tillsammans med en kompis. Bilägaren ramlar och slår sig rätt illa. En 
fotgängare körs på av den herrelösa bilen. 
 
Trötthetsvarnare: Förarna vänjer sig vid trötthetsvarnaren på så sätt att de kör även om de 
själva känner sig trötta ända tills systemet detekterar trötthet. Därigenom ökar antalet lätt 
trötta bilister i trafiken och antalet trafikolyckor beroende på trötthet ökar. 
 
Avståndshållningsystem: Förarna vänjer sig även vid detta system. För att undvika att om-
körande bilar kör in i luckan framför minskas luckorna allt mer genom att förarna ställer om 
systemen till kortare tidsavstånd. Vid en riktig panikbromsning av fordonet framför visar det  
sig att marginalerna har blivit alltför små med tanke på hastigheterna och det blir en fler-
bilskrock. 
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Vägavgifter med korthållskommunikation: En bilförare som inte vill betala kör upp på gång-
banan för att kunna passera en portal utan att bli registrerad. En fotgängare kommer i samma 
ögonblick ut från sin port och blir påkörd. 
 
Vägavgifter med videoregistrering: En reporter får tag i bilderna från systemet och konstate-
rar skadeglatt att passagen av ett fordon registrerat på en högt uppsatt politiker (som dessutom 
förordat vägavgifterna) kan kopplas till en skandalhistoria. 
 
Satellitbaserade vägavgifter: En hacker och stark motståndare till vägavgifter tar sig in och 
ställer om systemet så att fel människor blir debiterade fel avgifter på fel ställen. Detta föror-
sakar en folkstorm med våldsamma protester och ett otal stämningar som följd. Intäkterna 
uteblir och man tvingas lägga ner systemet. 
 
Efter dessa drastiska exempel följer nedan en genomgång av de fem områdena, med vardera 
upp till tre applikationer. 
 
 
8.2 Vägtrafikledning i storstad 
Vägtrafikledning i storstad handlar om att hantera trafiken i en storstad så att man på ett till-
fredsställande sätt bland annat: 

• Upprätthåller en god framkomlighet 
• Får en hög trafiksäkerhet 
• Minskar trafikens miljöbelastning 

Dessa målsättningar är delvis motstridiga. 
 
Problemet som man försöker lösa med vägtrafikledning i storstad är att många vägar och 
gator i en storstad är hårt belastade. Det uppstår därför köer, speciellt under rusningstid. Den 
höga belastningen gör att störningar får stora effekter i form av ytterligare köer. 
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Man kan inte bygga nya vägar i den takt som skulle behövas med tanke på den ökande trafik-
efterfrågan beroende på: 

• Kostnader. Det är dyrt att bygga i storstad 
• Miljöskäl 
• Farhågan att än mer vägar skapar allt mer trafik. Detta är en relevant farhåga i en 

storstad med mycket hög kollektivtrafikandel 
• Politisk beslutsvånda 

 
Med vägtrafikledning försöker man utnyttja den befintliga infrastrukturen optimalt. 
Vägtrafikledningen arbetar dygnet runt, men insatserna under rusningstid är de allra 
viktigaste. Vägtrafikledning är viktig under normala förhållanden, men allra viktigast i sam-
band med störningar såsom trafikolyckor, fordonshaverier, tappad last och annat. 
  
Vägtrafikledning i storstad innehåller ett stort antal verktyg. De kan i grova drag indelas i 
följande grupper: 

• Indatasystem till övriga system (flödesmätning, hastighetsmätning, detektering av 
stillastående fordon, videokameror etc) 

• Leda, styra och varna trafik (trafiksignaler, trafikledsstyrning (MCS), kövarning, 
halkvarning etc)  

• Undanröja hinder i trafiken (dels egna insatser av typ VägAssistans, dels andras 
insatser) 

• Informera trafikanter om trafikläget (rundradio, VMS, parkeringsinformationssystem, 
telefoninformationssystem, RDS-TMC, internetinformation etc) 

• Åtgärder av typen mobility management (samåkning, ökad cykling, etc) 
Dessutom finns det ytterligare en form av åtgärd som ännu inte har provats i Sverige: 

• Att genom prissättning reducera trafiken. Detta behandlas separat i kapitlet om 
vägavgifter i denna rapport 

 
Det är omöjligt att i denna rapport skapa beskrivningar för alla tänkbara former av vägtrafik-
ledning i storstad. Följande tre former av vägtrafikledning i storstad har därför valts ut som 
intressanta: 

• Trafiksignaler. Detta är en form av ITS som har funnits i många år och som påverkar 
trafiken kraftigt. Det finns samtidigt stor potential för utveckling inom trafik-
signalstyrningen 

• Störningshantering. Detta är det mest konkreta verktyg som vägtrafikledningen i 
Stockholm och Göteborg har idag. En huvudkomponent är VägAssistans som fungerar 
både som ett öga ute på vägen och som ett redskap för att upprätthålla 
framkomligheten 

• Färdtidsmätning. Tekniken för mätning av körtider utvecklas fort. Efterfrågan på 
realtidsinformation om körtider är stor. Området har dessutom pekats ut som 
strategiskt viktigt av Vägverkets ledning 

 
8.2.1 Trafiksignaler 
Trafiksignaler i olika former har funnits i Sverige sedan början av 1900-talet. Alla tänker inte 
på att moderna trafiksignaler i allra högsta grad är ITS.  
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Moderna trafiksignaler: 
• Känner av trafiken genom olika former av sensorer 
• Anpassar sig till rådande trafikförhållanden genom en datoriserad styrning 
• Kan kommunicera med närliggande signaler i syfte att reducera antalet stopp 
• Kommunicerar med centrala system, bland annat för felanmälan, inleverans av 

trafikdata och fjärrprogrammering  
 
Syftena med trafiksignalregleringen är att upprätthålla framkomligheten samtidigt som trafik-
säkerheten garanteras. 
 
Storstaden är i hög grad beroende av fungerande trafiksignaler. I vissa korsningar blir det 
kaos om signalen skulle slockna. I andra korsningar drabbas trafiksäkerheten, framförallt för 
fotgängare, om signalen upphör att fungera. 
 
Trafiksignalen har en stor utvecklingspotential. Dagens styralgoritmer utnyttjar inte den 
beräkningskapacitet som processorerna har. Både i Stockholm och i Göteborg har man provat 
den italienska programvaran Spot som i realtid beräknar en optimal styrstrategi för trafiksig-
nalerna inom ett område. 
 
Trafiksignalen är i högsta grad en säkerhetsutrustning. Det finns hårdvarulåsningar som 
försöker förhindra att man samtidigt ska kunna visa grönt i två konflikterande tillfarter. Man 
har även ett antal metoder för att få en bra funktion vid fel. Se uppräkningen i tio olika punk-
ter i kapitel 3. Trafiksignalen har således ett antal hängslen och livremmar. Andra ITS-appli-
kationer kan ha en del att lära av detta. 
 
8.2.2 Störningshantering 
VägAssistans, en av de viktigaste delarna av störningshanteringen, är en verksamhet som 
startade i Stockholm 1996 och i Göteborg 2000. Syftet med VägAssistans är att snabbt få 
undan hinder i form av krockade eller havererade fordon, tappad last och annat från körbanan 
på trafikleder och viktiga gator i storstäderna. Detta för att upprätthålla framkomligheten, men 
även för att reducera risken för sekundärolyckor. Ett ytterligare syfte är att få ögon och hand-
lingskraft ute på vägen. 
 
Inspirationen till VägAssistans kom framförallt från USA där olika former av ”Incident 
Management Programmes” finns i många delstater. I USA, liksom i Sverige, finns det ingen 
myndighet som har som uttalad uppgift att sköta dessa frågor. Polisen gör en hel del, men inte 
tillräckligt mycket. 
 
VägAssistans i Stockholm och Göteborg består av välutrustade lastbilar som leds från Trafik 
Stockholm respektive TIC i Göteborg. Man samarbetar intensivt med polisen, räddnings-
tjänsten, ambulanssjukvården och bärgningsföretag. 
 
8.2.3 Färdtidsmätning 
Traditionellt har man främst mätt flöden på våra vägar och trafikleder. Ibland har man även 
mätt hastigheter i olika punkter. Dessa mätningar har normalt bara gjorts ett fåtal dagar per år  
och varit avsedda för att samla in statistik. Under senare år har tanken om färdtidsmätning i 
realtid utmed längre sträckor blivit mer och mer intressant. Bland annat beroende på: 
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• Den ökande trängseln i trafiken 
• Nya tekniska möjligheter att samla in färdtider kostnadseffektivt 
• Nya möjligheter att sprida informationen effektivt genom internet och VMS 
• Den ökade kundorienteringen hos väghållarna 
• Behov av realtidsdata till väghållarnas trafikledningscentraler 

 
Det finns i princip fem sätt att mäta färdtider: 

• Genom punktmätning i snitt och att utifrån dessa kalkylera körtider. Detta är mycket 
svårt och osäkert om inte snitten ligger mycket tätt. Ett problem är att man inte vet var 
på en delsträcka en onormal flaskhals ligger. Ett annat problem är att man inte alls får 
någon indikation på förlängda körtider förrän en kö, beroende på till exempel en 
trafikolycka, blir så lång att den når en mätstation. MCS på E4 Uppsalavägen i 
Stockholm använder denna teknik 

• Genom att registrera fordon när de passerar ett insnitt och sedan ett utsnitt. Detta kan 
göras med videokameror som automatiskt läser av registreringsnummer (i drift i 
Göteborg på en sträcka) eller med sensorer som känner igen fordon med ovanliga 
axelavstånd (används ännu inte kommersiellt) 

• Om man har ett vägavgiftssystem med korthållskommunikation (mikrovågor) kan man 
sätta upp extra avläsningspunkter för att registrera körtider. Har provats i Oslo 

• Genom att samla in körtidsinformation från specialutrustade fordon. Det är normalt 
taxibilar, budbilar och distributionslastbilar som för trafikledningsändamål redan är 
utrustade med fordonsdator, GPS-mottagare och datakommunikation. Genom att 
samla in information från flottor med sådana fordon kan man få färdtider utmed 
många olika rutter i en storstad. Prov med denna typ av system har bedrivits i 
Optisprojektet i Göteborg och av Vägverket Region Stockholm. Den tekniska 
lösningen skiljer sig dock kraftigt mellan dessa båda städer 

• Genom att samla in information om hur mobiltelefoner rör sig i ett område kan man 
utan att specialutrusta fordon samla in körtider. Detta förutsätter ett samarbete med en 
mobiltelefonoperatör och avancerade filter som gör att gående, cyklister, 
busspassagerare, tågpassagerare och personbilar som kör i kollektivkörfält filtreras 
bort. Denna teknik utvecklas snabbt 

 
De två sistnämnda systemen kan benämnas Floating Car Data (FCD). Det är inom dessa två 
områden intresset fokuseras just nu, varför rapporten i fortsättningen enbart behandlar dessa 
tekniklösningar. Det är idag svårt att förutse vilken teknik som kommer att segra, men i och 
med att allt fler fordon förses med fordonsdatorer och GPS stärks kanske potentialen för just 
denna teknik? 
 
Den insamlade informationen kan inom vägtrafikledning användas till: 

• Att upptäcka störningar 
• Att göra prognoser över trafikutvecklingen i realtid 
 
• Att informera trafikanterna om trafikläget i realtid via VMS, internet och andra 

kanaler 
• Statistikproduktion och analys i efterhand 
 

8.2.4 Övrigt - vägtrafikledning i storstad 
Eftersom de tre områdena av vägtrafikledning i storstad som behandlas i denna rapport bara är 
en delmängd av allt som inryms inom området är det omöjligt att här peka på alla samord-
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ningsvinster man kan få genom att kombinera olika system. Det får räcka med att konstatera 
att synergieffekterna normalt är stora. 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 Hastighetsanpassning på landsbygd 
Med hastighetsanpassning på landsbygd menas i denna rapport metoder för att få fordon att 
köra långsammare i situationer när hastigheterna är alltför höga på vägar med hastighetsbe-
gränsning 70 km/h eller högre. 
 
I och med att en olyckas svårighetsgrad i princip beror på rörelseenergin som i sin tur beror på 
hastigheten i kvadrat, så är fordonens hastigheter viktiga när man försöker reducera antalet 
svåra trafikolyckor. Få bilister förstår att krockvåldet mer än fördubblas när man ökar hastig-
heten från 70 km/h till 100 km/h. 
 
För att kunna sätta in åtgärder som reducerar hastigheterna räcker det inte att veta om att 
förare kör för fort, man måste även veta om varför de gör det. Det finns i princip tre anled-
ningar till att man kör snabbare än hastighetsbegränsningen: 

• Avsiktlig fortkörning för att man tycker det är trevligt att köra mer eller mindre för 
fort och/eller för att man har bråttom 

• Fortkörning för att man följer hastighetsrytmen. Det är enklast att ”göra som alla 
andra”. Om man håller hastighetsbegränsningen blir man omkörd hela tiden vilket 
upplevs som farligt 

• Oavsiktlig fortkörning för att man inte känner till hastighetsgränsen. Denna form av 
fortkörning torde vara vanligast i samband med 30-gränser vid skolor och liknande 

 
Ett annat problem kan vara att man inte kör för fort i jämförelse med hastighetsgränsen, men 
ändå kör för fort med tanke på väder, väglag, trafikförhållanden eller andra faktorer. 
 
För att komma tillrätta med problemet med hastighetsrelaterade olyckor har man på flera 
olika sätt försökt reducera hastigheterna. Framförallt genom följande åtgärder: 

• Införa hastighetsbegränsningar. Sverige hade i princip fri fart utanför tätbebyggda 
områden fram till 1967 

• Se till att hastighetsbegränsningarna följs genom polisövervakning, samt kännbara 
påföljder 

• Skapa opinion för att inte köra för fort 
• Välja en vägutformning som tydligt signalerar lämplig hastighet 

 
Utöver metoder att sänka hastigheterna finns det andra sätt att lösa, eller åtminstone reducera 
problemet med allvarliga trafiklyckor, genom krocksäkrare fordon, säkrare sidoområden 
(inklusive användning av räcken), ökad bältesanvändning och mycket annat. Detta innebär att  
 
hastigheterna inte sänks, utan att man i stället försöker lindra konsekvenserna av olyckor. 
Effekten på hastigheterna kan till och med bli att hastigheterna ökar. Nettoeffekten torde 
normalt ändå bli positiv. Denna typ av åtgärder tas inte upp vidare i denna rapport. 

I bilaga 2 finns en detaljerad genomgång av ovanstående tre applikationer inom 
vägtrafikledning i storstad med sannolikheter för olika risker, deras konsekvenser och 
vilka motåtgärder som man kan sätta in. 



ITS och sårbarhet  Vägverket, Publikation 2003:178  December 2003 
 
 

 
    
 

47

Med ITS har det tillkommit ett stort antal (mer eller mindre) nya metoder för att hålla nere 
hastigheterna till en lämplig nivå: 

• Automatisk hastighetsövervakning. Till exempel med kameror som nu används på ett 
tiotal sträckor i Sverige 

• ISA – Intelligent Stöd för Anpassning av hastigheten. Information om att man kör 
snabbare än hastighetsgränsen presenteras inne i bilen, alternativt ett intervenerande 
system som förhindrar fortkörning. Provat i stor skala i tätort i Sverige i ett projekt 
under 1999 - 2002, men endast provat i liten omfattning på landsväg. ISA pekats ut 
som strategiskt viktigt av Vägverkets ledning 

• Variabla hastighetsgränser eller variabla rekommenderade hastigheter. Hastigheterna 
kan sänkas vid bland annat halt väglag. Variabla hastigheter provas av Vägverket i 
stor skala i Sverige från och med 2003 

• ”Du kör för fort” skyltar som kombinerar hastighetsmätning med radar med variabel 
skylt. (Behandlas inte ytterligare i denna rapport) 

 
Tekniska system av denna typ ger dessutom nya möjligheter till åtgärder av mer administrativ 
karaktär. Med ISA i fordonen kan man exempelvis ställa krav på hastighetsanpassning vid 
upphandling av transporttjänster. Utan ISA är det svårt att övervaka att sådana upphandlings-
krav följs. (Inte heller denna form av system behandlas vidare i denna rapport). 
 
8.3.1 Automatiserad hastighetsövervakning 
Automatiserad hastighetsövervakning har använts i flera olika länder redan sedan 1960-talet. 
Från början med konventionella kameror utan datorer eller annan modern informations-
teknologi inblandad. Den tekniska utvecklingen har gjort övervakningen betydlig mer 
kostnadseffektiv under senare år. IT används i högsta grad i modern automatiserad hastighets-
övervakning: 

• Hastighetsmätningen kan numera ske med mikrovågsdetektor, inte nödvändigtvis med 
slinga 

• Man använder numera digitala kameror vilket ger en mycket stor lagringskapacitet 
• Det går att tömma kamerorna via sladd eller trådlöst. Man behöver således inte besöka 

kamerorna lika ofta som tidigare. Detta underlättar också placeringen av kamerorna 
eftersom stolparna inte behöver vara lika lättillgängliga för besök 

• Digital bildbehandling gör att man helt automatiskt kan avläsa 80 – 90 % av 
nummerplåtarna 

 
De system som finns i drift i Sverige idag använder dock inte alla dessa tekniska lösningar.  
 
Under de senaste åren har det även utomlands börjat komma system som inte mäter i en 
punkt, utan längs en längre sträcka. Detta görs till exempel genom att registrera tid och regi-
streringsnummer vid ett insnitt och jämföra detta med data från ett utsnitt. Därigenom kan  
man få god regelefterlevnad på en hel väg och slipper riskerna med ryckig körning. Denna typ 
av system har nu börjat användas, bland annat i Holland. 
 
 
 
Tanken med systemen är att reducera hastigheterna, inte att maximera bötesintäkterna. Man 
brukar därför informera om övervakningen genom en väl synlig skyltning. Problemen med 
automatiserad hastighetsövervakning i Sverige är främst polisens knappa resurser och att det 
(åtminstone än så länge) inte föreligger något ägaransvar. Om polisen inte kan identifiera 
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föraren blir det ingen påföljd. Automatiserad övervakning angriper framförallt avsiktlig 
fortkörning, men även fortkörning beroende på att man följer trafikrytmen eller att man har 
missat att se hastighetsbegränsningen. 
 
8.3.2 ISA – Intelligent Stöd för Anpassning av hastigheten 
Den ursprungliga engelska termen är Intelligent Speed Adaptation. Under 1999 - 2002 
genomfördes stora prov med ISA i fyra tätorter i Sverige, dock inte direkt på landsbygd. Vissa 
följdprov berör däremot landsbygd. ISA kan rent tekniskt realiseras enligt två principer: 

• Transponders på vägmärken informerar fordonsenheten om gällande hastighet. Provat 
i Umeå. Detta är troligen inte framtidslösningen, men gav i Umeå möjligheter till prov 
i mycket stor skala 

• Fordonet har en databas över gällande hastighet för olika delar av vägnätet. Med hjälp 
av en GPS-position väljs aktuell hastighet. Provat i Lund, Lidköping och Borlänge. 
Det är denna form av ISA som behandlas i denna rapport 

 
När fordonsenheten känner till aktuell hastighet kan styrningen ske på i princip fyra olika sätt: 

• Sifferinformation till föraren om gällande hastighetsgräns och information om när 
hastighetsgränsen ändras 

• Ljud- och/eller ljussignaler när man kör för fort 
• Göra det obekvämt att köra för fort 
• Göra det omöjligt att köra för fort, så kallade intervenerande system 

 
I de svenska proven med ISA ingick olika kombinationer av ovanstående, dock inte intervene-
rande system. Proven beskrivs i detalj i rapporten ”Intelligent Stöd för Anpassning av hastig-
het (ISA)” (Vägverket, 2002). Rapporten tar inte specifikt upp sårbarhetsaspekter. Inträffade 
leverensförseningar, samt tekniska problem tas dock upp. Bland annat att fordonskompassen i 
Umeåfordonen stördes av fordonens magnetiska fält. Detta problem lyckades man inte lösa. 
Däremot förringar utredningen problemen med den aktiva gasen. Vid några tillfällen låste sig 
den aktiva gasen i provfordon så att gaspådraget hela tiden var maximalt. Detta problem kom 
man tillrätta med. 
 
Informerande ISA-system angriper primärt oavsiktlig fortkörning, men kan troligen även ha 
mycket stor effekt på trafikrytmen. Det räcker med att en viss andel av fordonen kör lagligt 
för att dämpa hastigheten hos alla andra fordon på tvåfältiga vägar. Att helt komma tillrätta 
med avsiktliga fortkörningar kräver troligen obligatorisk användning av intervenerande ISA-
system.  
 
8.3.3 Variabla hastighetsgränser 
Den konventionella skyltningen av hastighetsgränser med plåtskyltar har vissa begränsningar. 
Den maximalt tillåtna hastigheten blir en kompromiss mellan lämplig högsta hastighet vid 
olika trafik- och väderförhållanden för olika fordonstyper. Redan idag finns det hastighets-
begränsningar som gäller viss tid på dagen (vid t ex skolor) eller viss tid på året (vid t ex 
badplatser). Man ordnar styrningen genom tilläggstavlor, eller genom att byta ut vägmärken  
 
 
beroende på årstid. Vissa sorters fordon har speciella begränsningar. Till exempel lastbil 80 
km/h, förutom på motorväg 90 km/h, om inte lägre generell begränsning gäller. 
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Om man använder variabla vägmärken öppnar sig möjligheter att momentant sänka hastig-
heterna i samband med bland annat: 

• Dåligt väglag 
• Mörker 
• Dålig sikt 
• Tät trafik 
• Korsande trafik 
• Bussar som ska ut från hållplats 
• Oskyddade trafikanter i närheten 
• Pågående vägarbete 

 
Det finns givetvis även möjligheter att höja hastigheten i jämförelse med den ursprungliga 
hastighetsgränsen. Den variabla hastighetsgränsen kan antingen vara en högsta tillåten hastig-
het, eller en högsta rekommenderade hastighet. 
 
Den teknik som behövs för variabla hastigheter är: 

• Sensorer som känner av yttre förhållanden 
• Datormodeller som gör beräkningar av lämpliga hastigheter med hänsyn till rådande 

förhållanden 
• Styrsystem som bearbetar information, fattar besluten, styr skyltar, samt övervakar 

sensorer och skyltar och loggar data 
• Omställbara vägmärken. (Alternativt att alla fordon har hastighetsinformation 

ombord) 
 
System för variabla hastigheter beskrivs i detalj i regeringsuppdraget ”Möjligheter och hinder 
med variabla föreskrivna hastighetsbegränsningar” (Vägverket, 2001). Inte heller i denna rap-
port återfinns ett genomarbetat avsnitt om sårbarhetsaspekter. Rapporten tar dock upp vissa 
aspekter. Framförallt riskerna om trafikanterna vänjer sig och börjar lita på systemen i stället 
för att själva anpassa hastigheten (en kompensationseffekt). En annan farhåga som förs fram 
är att man kan ta system med variabla hastigheter som intäkt för att generellt höja den högsta 
tillåtna hastigheten. Effekten på trafiksäkerheten blir lätt negativ eftersom det bara är relativt 
få tillfällen under ett år som det finns anledning att sänka hastigheten13. 
 
Vägverket bedriver stora prov med variabla hastighetsgränser i Sverige under 2003 – 2008. 
Olika typer av system testas i olika applikationer på inte mindre än 17 platser. Den totala 
kostnaden för proven är cirka 100 Mkr. 
 
8.3.4 Övrigt – hastighetsanpassning på landsbygd 
Man kan tänka sig att kombinera de tre tekniker som beskrivs ovan. I grunden har man då 
variabla hastigheter. Det krävs sedan en kommunikationslänk till den automatiska övervak 
 
ningen och till ISA-systemen i fordonen för att föra över informationen. Detta är inget större 
problem med modern informationsteknologi. 
 

                                                 
13 Främst vid dåligt väder/väglag och vid mycket trafik. Om man studerar statistiken ser man att relativt sett inte 
så många olyckor inträffar vid sådana förhållanden. De flesta olyckor inträffar således vid normala förhållanden. 
Om den högsta hastighetsgränsen höjs torde effekten på trafiksäkerheten kunna bli negativ. 
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8.4 Navigeringssystem i fordon 
Med navigeringssystem i fordon menas i denna rapport datoriserade system inne i fordonet 
som hjälper föraren att hitta en bra väg till sin destination. Det gäller dels att hitta en bra väg, 
dels att hitta fram till adressen, dels att hitta parkering. 
  
De problem som man försöker lösa med navigeringssystem är: 

1. Svårigheter att över huvud taget hitta fram till en icke tidigare besökt destination 
2. Svårigheter att välja den bästa vägen till en känd destination med hänsyn tagen till 

rådande trafikförhållanden utan störningar. Det vill säga beaktande normala köer 
3. Svårigheter att beakta konsekvenser av inträffade störningar utmed den tänkta rutten 

 
De konventionella sätten att välja rätt väg är framförallt: 

• Att använda en karta. Kan bara lösa problem 1  
• Att fråga någon, till exempel den som man ska besöka. Kan bara lösa problem 1 och 2  
• Man får hjälp till att lösa problem 3 i radions trafikrapportering, men det krävs en god 

kunskap om vägnätet för att verkligen våga välja en ny väg 
 
Med ITS har det tillkommit nya metoder att välja rätt väg. Lösningen består i grunden av en 
fordonsdator med GPS. I fordonsdatorn finns vägnätet lagrat. Systemen kan i princip vara 
statiska eller dynamiska: 

• Ett statiskt system tar ingen hänsyn till rådande trafikförhållanden utan 
rekommenderar alltid samma väg.  

• Ett dynamiskt system tar hänsyn till rådande trafikförhållanden och störningar. Den 
kan till och med under pågående färd byta rekommenderad rutt 

 
Behoven av navigeringssystem är störst i hyrbilar, bland turister och förare som ofta ska 
besöka nya destinationer. Medelbilisten har i vardagslag mindre nytta av navigeringssystem, 
åtminstone av statiska sådana. 

 
8.4.1 Statisk navigering 
I fordonet har man en fordonsdator ansluten till en GPS-antenn. Utrustningen är ännu så länge 
oftast fast monterad i bilen, men kan även vara handhållen. 
 
Som användare kan man ange sina preferenser, såsom till exempel kortaste, snabbaste eller 
vackraste väg. Även ett statiskt system kräver viss uppdatering av databasen för att den inte 
ska bli alltför inaktuell. Detta kan ske genom laddning från en ny CD eller via trådlös kom-
munikation. Statiska system finns att köpa från ca 7.000 kr i Sverige. Databasen är relativt  
 
bra, åtminstone upp till södra Norrland. Det har blivit relativt vanligt med statiska system i 
Sverige inom taxi och viss annan yrkestrafik. Det är ännu så länge en ganska ovanlig funktion 
i privatbilar. Det är trots allt relativt sällan som man ska till en adress man inte hittar till. 
 

I bilaga 2 finns en detaljerad genomgång av ovanstående tre applikationer av 
hastighetsanpassning på landsbygd med sannolikheter för olika risker, deras 
konsekvenser och vilka motåtgärder som man kan sätta in. 
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8.4.2 Dynamisk navigering 
För att kunna erbjuda bra dynamisk navigering krävs en central med bra indata. Ett dynamiskt 
system är i grunden ett statiskt system med kommunikationsmöjligheter till en central. Kom-
munikationen kan ske via RDS-TMC (billigt, men med låg kapacitet) eller mer avancerat via 
GPRS eller 3G. De stora svårigheterna i samband med dynamisk navigering ligger bland 
annat i följande: 

• Det har tidigare varit svårt att få aktuell realtidsinformation om körtider på olika 
vägar. I och med FCD (se ovan kapitel 8.2.3 om färdtider) kommer detta problem 
successivt att minska, men det är lång ifrån löst 

• Det är relativt enkelt att lägga in information om inträffade störningar, men betydligt 
svårare att prognostisera varaktighet och konsekvenser i form av köer med mera. Det 
är därför svårt att rekommendera alternativa vägar 

• Huvudmannaskapet för att sammanställa och bearbeta information. Är detta en fråga 
för väghållarna eller en fråga för kommersiella företag? Ska informationen vara gratis 
eller får den kosta pengar? 

• Många alternativa vägar är så kallade smitvägar. Det är svårt för en väghållare att 
rekommendera dem. Det kan till och med vara svårt för en väghållare att rekommen-
dera trafikanterna att köra på en annan väghållares väg även om den vägen i och för 
sig klarar den aktuella trafiken 

• Vissa fordon (höga, långa, tunga eller med farligt gods) får inte köra överallt 
 
Det finns inga system för dynamisk navigering i drift i Sverige idag, förutom vissa mindre 
prov. De mest omfattande proven bedrevs inom ramen för EU-projektet Socrates i Göteborg 
för några år sedan. I stället använder trafikanterna i Sverige konventionell trafikinformation 
på radio. Utomlands förekommer däremot dynamisk navigering bland annat baserad på 
information via RDS-TMC14. 
 
 
 
 
 
 
 
8.5 Trafiksäkerhetsinriktat förarstöd 
Med trafiksäkerhetsinriktat förarstöd menas i denna rapport olika ITS-lösningar som under-
lättar för föraren att köra säkrare. Trafiksäkerheten är således det primära. 
 
Problemet som man försöker lösa med trafiksäkerhetsinriktat förarstöd är att det inte är lätt att 
köra bil på ett säkert sätt. Ett enda felgrepp resulterar lätt i en olycka. Biltrafiken har inte 
samma skyddsnät med flerdubbla säkerhetssystem som till exempel järnvägen har. 

 
 
 
Trafiksäkerhetsinriktat förarstöd kan omfatta en mängd olika funktioner som arbetar med 
väsentligt olika problem. De vanligaste systemen är: 

• Hastighetsanpassningssystem. Behandlas ovan i kapitlet om hastighetsanpassning på 
landsbygd 

                                                 
14 RDS-TMC finns även i Sverige, men har ännu inte fått någon riktigt stor användning  

I bilaga 2 finns en detaljerad genomgång av ovanstående applikationer av navigering 
med sannolikheter för olika risker, deras konsekvenser och vilka motåtgärder som man 
kan sätta in. 
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• Bältespåminnare 
• Alkolås 
• Trötthetsvarnare 
• Avståndshållningssystem 
• Halkvarnare 
• Backningsvarnare 
• Head up display och andra system för att göra instrumentbrädan mer föraranpassad 
• Vägmärken som återges på display inne i bilen 
• ”Tutoring.” System som ger feedback till föraren i syfte att öka körskickligheten 
• Parkeringsstöd. Till exempel backvarnare eller ”fickparkeringsautomat” 
• ABS (blockeringsfria bromsar), ESP (antisladdsystem) etc. Dessa typer av system 

brukar dock normalt inte räknas som ITS 
 
Det är omöjligt att i denna täcka alla tänkbara former av trafiksäkerhetsinriktat förarstöd. 
Följande tre former har därför valts ut som intressanta: 

• Alkolås eftersom berusade förare är ett av de allra största trafiksäkerhetsproblemen 
• Trötthetsvarnare eftersom trötthet är en annan viktig orsak till många trafikolyckor 
• Avståndshållningssystem eftersom detta är en teknik som är under snabb utveckling 

 
8.5.1 Alkolås 
I ett fordon med alkolås måste föraren göra ett utandningsprov innan bilmotorn går att starta. 
Tekniken är ännu så länge relativt dyr, cirka 20.000 kr, beroende på höga krav på instru-
mentet15. Betydligt billigare utrustning kommer inom kort ut på marknaden. Alkolås används 
idag dels av personer som har fått sitt körkort indraget beroende på rattonykterhet, dels inom 
viss yrkestrafik. Cirka 2.000 fordon med alkolås finns 2003 i Sverige. 
 
Ett alkolås består i princip av ett löst plastmunstycke, en utrusning som mäter alkoholhalten i 
utandningsluften, en loggningsfunktion och ett relä som innebär att startmotorn bara får ström 
om utandningsprovet var godkänt. Startproceduren kan ta mer än två minuter om utrustningen 
är nedkyld. För att underlätta körandet finns en funktion som gör att nytt utandningsprov inte 
behövs inom en inställbar tid efter att motorn stannas, normalt inställd på 20 – 30 minuter. De  
 
 
system som används av personer dömda för rattfylleri innehåller avancerade loggningsfunk-
tioner som inte behövs, eller snarast är olämpliga, vid bredare användning. 
 
8.5.2 Trötthetsvarnare 
Trötta förare är kanske lika farliga som berusade. Det går dock inte att mäta trötthet lika 
enkelt som berusning. Det pågår dock försök på flera ställen i världen där man försöker  
 
 
detektera trötthet på olika sätt. De vanligaste är att registrera blinkningar eller ögonrörelser, 
respektive att registrera hur man framför bilen, framförallt med avseende på sidorörelser. 
 

                                                 
15 Alkolåsen är i grunden utvecklade för att användas i försöksverksamhet där förare dömda för 
rattfylleri får köra bil. De tillverkas därför ännu så länge i små serier och är utformade för en mycket 
hög säkerhet. Enligt uppgifter i november 2003 finns det nu utrustningar tillgängliga för ca 7.000 kr 
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När man väl har konstaterat trötthet kan man informera föraren som då förhoppningsvis stan-
nar och tar en rast. Om föraren inte stannar kan man tänka sig att systemet intervenerar och 
stoppar bilen. Detta är dock inte helt trivialt. Man kan inte stoppa en bil hur som helst ute i 
trafiken. 
 
Det finns vissa kommersiella system i USA, men deras funktion är ännu inte bra. Mycket 
utveckling kvarstår. 
 
8.5.3 Avståndshållningssystem 
Avståndshållningsystem är i grunden en avancerad cruise control och kallas därför ofta 
advanced cruise control (ACC). Man kan även bygga samman dessa funktioner med ISA och 
andra hastighetsanpassningssystem. 
 
Avståndshållningen bygger i grunden på att avståndet till fordonet framför mäts. Normalt med 
radarteknik. Om tidsluckan till fordonet framför är alltför liten kan fordonet bromsas något för 
att få en säker tidslucka. Ofta kan föraren ställa in önskad minsta önskad tidslucka.  
 
Det finns flera svårigheter med dessa system. De registrerar normalt bara rörliga objekt fram-
för bilen, inte stillastående. Det är nämligen mycket svårt att se skillnad på stillastående 
objekt i körfältet, respektive bredvid eller över körfältet. Objektet måste vara relativt stort, 
större än en cykel. Det kan dessutom vara irriterande att köra med en säker tidslucka. Om man 
gör det i tät trafik riskerar man att fordon hela tiden svänger in i luckan framför och man tap-
par position efter position. 
 
Avståndshållningssystem har under senare år introducerats av flera bilfabrikanter, framförallt 
som tillval för de dyraste bilarna. Mercedes var en av de första. Det är ännu så länge för tidigt 
att uttala sig om trafiksäkerhetseffekterna. Biltillverkarna vågar inte benämna ACC som ett 
säkerhetssystem, utan lanserar ACC som ett komfortsystem. I bruksanvisningarna avråds från 
användning i dåligt väder, i tät trafik etc. 
 
8.5.4 Övrigt – trafiksäkerhetsinriktat förarstöd 
Man kan tänka sig att kombinera de olika systemen som nämns ovan. Om en förare börjar bli 
trött kan man till exempel se till att han håller större avstånd innan hans bil stoppas helt. 
 
 
 
 
 
 
 
8.6 Vägavgifter 
Vägavgifter används i denna rapport som ett samlingsbegrepp för avgifter som tas ut av 
fordon för att de använder väginfrastruktur. Man betalar i princip för rätten att nyttja en viss 
väg eller rätten att köra inom ett visst område (Eliasson & Lundberg, 2002). Vägavgifter kan 
delas upp på många olika sätt. En uppdelning är: 

 
• Bil-/vägtullar, vars främsta syfte är att finansiera olika samhällsinvesteringar. 

Vanligast är att pengarna går till att förbättra transportsystemet i ett eller annat 
avseende, även om det är fullt möjligt att använda intäkterna för andra ändamål 

I bilaga 2 finns en detaljerad genomgång av ovanstående tre applikationer av 
trafiksäkerhetsinriktat förarstöd med sannolikheter för olika risker, deras konsekvenser 
och vilka motåtgärder som man kan sätta in.
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• Trängselavgifter (även kallat framkomlighetsavgifter), vars främsta syfte är att 
avhjälpa trängselproblem. Trafiken styrs i tid och/eller rum genom att sätta höga 
avgifter under tider/på platser där trafikbelastningen är stor 

• Miljöavgifter, vars främsta syfte är att minska fordonstrafikens belastning på miljön16. 
Avsikten kan vara dels att minska biltrafiken över lag (och/eller gynna miljövänliga 
fordon), dels att skydda speciellt utsatta områden från buller och avgaser 

 
Liksom tidigare nämndes i kapitlet Vägtrafikledning i storstad, är problemet att många vägar 
och gator är hårt belastade idag. Det uppstår köer, speciellt under rusningstid, vilket medför 
sämre standard i form av både fördröjningar och ökade fordonskostnader för resenärerna och 
obehag (buller, avgaser, olycksrisk) för dem som i övrigt vistas i gatumiljön. Många sträckor 
har redan en trafikbelastning nära kapacitetstaket, eller är överbelastade. Marginalerna för att 
svälja en tillfällig trafikökning, vid exempelvis en blockerande trafikolycka på en intillig-
gande väg, är därmed minimala, liksom möjligheten att svälja den generella trafikökning som 
förutspås på sikt. Att bygga nya vägar i den takt som skulle behövas med tanke på trafikefter-
frågan har tidigare i denna rapport konstaterats vara orealistiskt av olika skäl. Vägavgifter är 
ett alternativ som inte bara ger ett effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur utan även 
genererar intäkter för investering. 
 
Vägavgifter kan således sägas ha tre huvudsakliga syften: 

• Finansiering (specifika väginvesteringar, allmänna kostnader för vägtrafik alternativt 
kollektivtrafik eller allmän stöttning av den offentliga sektorn) 

• Styrning av trafiken för att öka framkomligheten 
• Styrning av trafiken för att förbättra miljön 

Dessa tre målsättningar är egentligen inte motstridiga utan samverkar snarare. Hur man än gör 
så fungerar införda avgifter både finansierande (genererar intäkter) och styrande (påverkar 
trafiken) så att man – om än i olika utsträckning – uppfyller samtliga mål. Det finns dock 
oftast ett överordnat syfte som bestämmer vilken utformning som är mest lämplig för vägav-
giftssystemet i fråga. Nedan följer ett antal utvalda exempel på existerande system som illu-
strerar detta. 
 
Finansierande avgifter 
Finansiering av infrastrukturinvesteringar har hittills varit den vanligaste orsaken till att väg-
avgifter har införts. Ett vanligt förekommande exempel är de betalmotorvägar som sedan 
länge finns på olika håll i världen. Ett exempel på närmare håll är Öresundsbron. 
  
Bergen införde 1986 avgifter på existerande vägar för att finansiera ny infrastruktur. Det från 
början helt manuella systemet har numera försetts med abonnemangsfält som medger auto-
matisk betalning utan stopp och elektroniska brickor kommer att införas från 2004. 
 
I Oslo togs elektroniska vägtullar i bruk 1990 med syftet att finansiera ett antal trafikleder, till 
vilka sedan trafiken från innerstaden skulle flyttas ut – alltså fanns det även ett underordnat  
 
trafikstyrande syfte. Tullstationer anlades på samtliga vägar in till centrum och betalningen 
sker elektronisk (numera det vanligast förekommande), via myntinkast eller manuellt. 
 
                                                 
16 I det planerade avgiftsförsöket i Stockholm används officiellt i Stockholms stad benämningen 
miljöavgift fast det egentligen är fråga om en trängselavgift, om man ser till dess konstruktion. Inom 
departementen används därför termen ”miljö-/trängselavgift”. 
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Styrande avgifter - framkomlighet 
Världens första moderna vägavgiftssystem kan sägas vara de ”områdesavgifter” som infördes 
i Singapore 1975. Avgiftssystemet helautomatiserades 1998 (förbetalda smart cards och 
mikrovågskommunikation) och det är det enda system som har implementerats i rent fram-
komlighetsökande syfte. Taxan baseras på en målhastighet som medför rimlig framkomlighet 
och är differentierad över plats, tidpunkt och fordonstyp. Från och med 2001 betalar el- och 
hybridbilar lägre avgifter, vilket innebär att systemet idag även har ett miljöstyrande syfte. 
 
I Kalifornien byggdes 1995 den första motorvägen med avgiftsbelagda filer i mittremsan där 
taxan sattes så att den resulterande trafikvolymen medger friflödeshastighet. Betalningen sker 
automatiskt med en elektronisk bricka på vindrutan. En variant som bygger på samma princip 
är så kallade HOT-lanes (”High Occupancy – Toll”) som endast får användas av fordon med 
”hög beläggning” (dvs bussar, samåkande bilister etc) samt sådana som betalar en avgift. Till 
skillnad från HOV-lanes (”High Occupancy Vehicles”) tillåts alltså även ”vanliga” bilister om 
de betalar för sig. Avgiften sätts så att man får ett lagom stort fordonsflöde i körfältet. 
 
Londons vägavgiftssystem togs i bruk i början av 2003. Bilisterna betalar för rätten att färdas 
inom avgiftszonen (= centrala London) på dagsbasis. Avgiften betalas in i förväg eller senast 
klockan 22 samma dag. Betalningen är kopplad till fordonets registreringsnummer och kon-
trollen sker genom kameraövervakning, både vid infarterna och inne i zonen. Det råder ett 
strikt ägaransvar. Den huvudsakliga anledningen till att införa systemet var att Londonborna 
anser trängseln vara det allvarligaste trafikproblemet, men det finns även ett starkt finansie-
ringssyfte i bakgrunden. 
  
Styrande avgifter - miljö 
Få vägavgiftssystem har införts med miljöstyrning som huvudsyfte. Däremot har många 
system utformats så att miljöförbättringar blir en ”biprodukt” genom att man minskar trafiken 
i känsliga områden. Ett exempel är dock Roms så kallade blåzon. Denna kom till 1989 för att 
skydda Roms kulturella och historiska stadskärna genom att begränsa trafiken vissa tider. De 
tillstånd som man kan söka för att få köra in i zonen är sedan 1998 avgiftsbelagda för alla 
utom boende i zonen. Infartskontrollerna är manuella men på sikt är det meningen att ett 
automatiskt system, som även medger differentierade avgifter, skall tas i bruk. Även om 
fuskandet uppges vara utbrett så har trafiken minskat under de aktuella tiderna och kollektiv-
trafikresandet har ökat. 
 
Det körsträckebaserade avgiftssystem som övervägdes i Holland hade sannolikt inte ett ren-
odlat miljöstyrande syfte, men tas ändå upp här. Den bakomliggande tanken var att lägga 
kostnaderna på att använda bilen snarare än att äga den. Från 2004 skulle därför en del av 
fordonsskatten istället beräknas med utgångspunkt i antalet körda kilometer, genom registre 
 
ring/beräkning i en så kallad mobimeter. Det fanns även planer på att från 2006 differentiera 
avgifterna i tid och rum. Förslaget föll dock på att man fick en ny politisk majoritet. 
 
Internalisering av kostnader 
Gemensamt för styrning med avseende på framkomlighet och miljö är att det ofta handlar om 
att mer eller mindre internalisera negativa externa effekter. En bilist känner normalt inte av de  
 
nackdelar hans färd förorsakar i form av fördröjningar för andra och negativ miljöpåverkan. 
Genom att införa vägavgifter synliggörs dessa negativa externa effekter och påverkar bilistens 
beteende. 
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Olika principer för avgiftsupptagning 
Av exemplen ovan framgår att man inte bara kan ha olika över-/underordnade syften med 
vägavgifter utan att det även handlar om olika sätt att utforma själva avgiftssystemet (Eliasson 
& Lundberg, 2003). Avgifterna kan i princip tas ut på tre olika sätt: 

• Per passage av så kallade tullsnitt 
• För rätten att vistas inom en avgiftszon 
• Per körd sträcka på en väg/i en zon 

 
Det avgiftsförslag som lagts fram för Stockholm bygger på passagebaserade avgifter medan 
Londons avgiftssystem är vistelsebaserat. Körsträckebaserade avgifter finns idag som kilo-
meteravgifter i ett manuellt system för tung trafik i Schweiz och det datoriserade system som 
man under hösten 2003 har försökt införa i Tyskland17. Det senare är satellitbaserat, liksom 
det fältförsök som inom ramen för EU-projektet Progress pågår i Göteborg. 
 
Tekniska lösningar 
Av exemplen ovan framgår att man kan välja olika tekniker för uttaget av själva avgiften. En 
teknisk indelning har bedömts som den bästa utgångspunkten för en beskrivning av ITS-lös-
ningarna. Manuella tullstationer och myntinkast behandlas inte vidare, utan redogörelsen 
fokuseras på de tre elektroniska system som kan tänkas användas vid en storskalig imple-
mentering av vägavgifter: 

• Korthållskommunikation  
• Videoregistrering 
• Satellitbaserade system 

 
8.6.1 Korthållskommunikation 
Denna teknik är den som hittills varit mest frekvent för upptagning av passagebaserade 
avgifter och den används flitigt för motorvägsavgifter världen över. En dosa (så kallad trans-
ponder) som sätts i vindrutan på fordonet kommunicerar med en antenn placerad över kör-
fältet vid en betalstation. Avgiften dras automatiskt från det konto som man knutit till dosans 
elektroniska identitet när betalstationen passeras. Om en transaktion inte går igenom fotogra- 
feras bilens registreringsnummer och ägaren faktureras den ordinarie avgiften och en straff-
avgift. 
 
Det är troligt att inte samtliga fordon har dosor, framför allt inte de som är på tillfälligt besök. 
Därför behövs kompletterande betalmetoder. Manuella betalstationer (t ex Oslo) är ett 
möjligt, om än resurs- och utrymmeskrävande, alternativ. Ett annat är att hyra en dosa (t ex 
Singapore) och köpa ett ”smart card” som laddas med pengar i likhet med telefon- eller 
cashkort. En enklare variant är att sälja ”dagstillstånd” för vilket man registrerar sitt 
registreringsnummer hos en kundcentral. 
  
8.6.2 Videoregistrering 
Videoregistrering är den tekniklösning som förordas för vistelsebaserade avgiftssystem. 
(Borde kanske egentligen kallas kameraregistrering eftersom det är stillbilder från videokame-
ror som lagras). Det är detta system som har implementerats i London. Förarna betalar för att 
få åka i avgiftszonen en viss dag, i förväg eller senare samma dag. Registreringsnummer note-
ras genom kameraövervakning både vid infarterna till och inom zonen och kontrolleras sedan  
 

                                                 
17 Man har haft stora problem med tekniken och systemstarten har senarelagts flera gånger. 
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mot en databas över dem som betalt inom utsatt tid. Andra faktureras den ordinarie avgiften 
och en straffavgift. Om tveksamhet uppstår (otydligt registreringsnummer) kontrolleras även 
fordonstyp och färg. 
 
I och med att betalningen är dagsbaserad och kan erläggas på en mängd olika sätt/ställen (per 
telefon, på internet, på posten, i vissa butiker, på bensinstationer etc) så är tillfälliga besökare 
ett mindre problem för denna lösning. Ett problem är dock att systemet inte urskiljer en 
mycket kort förflyttning inom zonen, exempelvis en ”omparkering”. 
 
8.6.3 Satellitbaserade system 
Detta är den teknik som verkar mest realistisk för körsträckebaserade avgifter och kanske som 
generell framtidslösning. Försöksverksamheten i Göteborg innebär att en liten handdator i 
fordonet kontinuerligt läser av var/hur långt man kör (via GPS-positionering), jämför med en 
”priskarta” (via trådlös kommunikation) och beräknar avgifterna som varierar med plats och 
tidpunkt. Med jämna mellanrum görs en sammanställning och datorn skickar iväg en betal-
ningsorder till en datacentral som belastar det konto som föraren har kopplat till betaltjänsten. 
Det elektroniska kvitto som returneras och lagras i fordonets datorenhet fungerar som ett 
betalningsbevis vid kontroll.  
 
8.6.4 Övrigt - vägavgifter 
Av ovanstående framgår att fordonsdosor som betalningsmetod oftast måste kombineras med 
videoregistrering som övervakningsmetod. Det är således inte så mycket samordningsvinster 
eller synergieffekter som kan förväntas, utan snarare att avgiftssystemens driftsäkerhet kan 
ökas om det finns ett back-up system. 
 
 
 
 
 
 
 
8.7 Strömavbrott och teleavbrott 
Inom samhället i stort har intresset under hösten fokuserats mycket på strömavbrott efter de 
stora strömavbrotten under augusti och september 2003. (4 miljoner utan ström i södra Sve-
rige och Själland den 23/9, 50 miljoner utan ström i USA den 24/8 och 55 miljoner utan ström 
i Italien den 28/9). 
 
Biltrafiken har tidigare varit relativt okänslig för strömavbrott. Enbart vägbelysningen och 
trafiksignalerna har slagits ut. I och med användningen av ITS och framförallt byggandet av 
längre vägtunnlar ökar sårbarheten vid denna typ av störningar: 

• I princip ingen utrustning ute på vägen har reservkraft, förutom viss utrustning vid 
tunnlar 

• Trafikledningscentralerna har däremot reservkraft. Trafik Stockholm kan arbeta som 
vanligt och har diesel för 72 timmar. Däremot försvinner indata (kameror, sensorer 
med mera) och möjligheterna att styra trafiken. En av de få distributionskanalerna för 
att föra ut information som reservkraft är Radio Stockholm 

 

I bilaga 2 finns en detaljerad genomgång av ovanstående applikationer av vägavgifter 
med sannolikheter för olika risker, deras konsekvenser och vilka motåtgärder som man 
kan sätta in. 
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Tunnlar som Södra länken stängs direkt vid strömavbrott. Man har reservkraft enbart för 
signaler och bommar under en kortare tid för att kunna stoppa trafiken, samt nödbelysning 
och nödtelefoner inne i tunnlarna.  
 
8.8 Möjliga felkällor och konsekvenser 
I detta avsnitt redovisas en genomgång av möjliga felkällor. Denna förteckning har använts i 
samband med att bilaga 2 har tagits fram. 
 
1. Tekniska fel 

a. Hårdvarufel (komponentfel) 
b. Glappkontakt och andra 

kontaktproblem 
c. Kabelbrott 
d. Radiostörning 
e. Mjukvarufel (bugg) 
f. Mjukvarufel i samband med 

uppgraderingar 
g. För stark kyla/för hög värme 
h. För stora vibrationer 
i. Skador pga felaktigt slitage 

Många av de tekniska felen kan i sin tur bero 
på t ex: 

• Felkonstruktion 
• Ålderskrämpor 

2. HMI (Human Machine Interface) 
a. Rent handhavandefel (förstår inte 

systemet) 
b. Kompensationseffekt (litar på 

systemet och beter sig mindre 
försiktigt) 

c. Mental stress (för mycket information 
samtidigt; t ex mobiltelefon och 
bilkörning) 

d. Avtrubbning (t ex frekventa falska 
larm) 

Dessa HMI-problem kan uppträda hos: 
• Enskild trafikant 
• Operatör på vägtrafikcentral 
• Personal som sköter drift/underhåll 
Observera att olika individer har olika 
kapacitet. Glöm inte de lågpresterande 

3. Bortfall av externa system 
a. Strömavbrott. En försvårande faktor 

kan vara att reservkraften inte alltid 
fungerar 

b. Bortfall av datakommunikation via 
kabel 

c. GSM-avbrott 
d. Annan radiostörning 
e. GPS-avbrott 

4. Sabotage etc  
a. Hacker / cyber attack 
b. Anställd saboterar 
c. Avsiktliga buggar i koden 
d. Manipulation av system 
e. Civil olydnad 
f. Bombhot 
g. Bedrägeri 
h. Stöld av utrustning 
i. Åverkan på utrustning 
j. Terroristattack 
k. Fientlig makt anfaller 

5. Andra yttre faktorer 
a. Trafikolycka (speciellt farligt gods) 
b. Annan olycka som påverkar 

vägtrafiken (t ex brand som gör att 
trafiken leds om) 

c. Brand 
d. Blixtnedslag 
e. Andra problem med väder och vind 

(värme, kyla, vind, snö, regn, 
översvämning, blixtnedslag, …) 

f. Ändrade trafikmönster 
 

 
Multipla fel är särskilt allvarliga och dessutom vanliga. De flesta trafikolyckor beror inte på 
ett enda fel, utan på flera fel. Ett exempel på multipel händelse är 3a ovan med strömavbrott 
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samt att reservkraften inte fungerar. Det är över huvud taget vanligt att reservsystem har lägre 
tillförlitlighet än ordinarie system. Problem med dåligt fungerande reservsystem kan 
reduceras genom återkommande övningar och provdrift. 
  
Förutom normal drift bör följande beaktas: 

1. Provdrift/infasning 
2. Första driftperioden då alla är ovana 
3. Uppgradering/utbyggnad 
4. Slutfasen i systemets livslängd 
5. Perioden efter en eventuell avveckling 

 
Inga av alla dessa möjliga felkällor är något absolut. Det mesta går att reducera, eller till och 
med eliminera. De rent tekniska felen (under punkt 1 ovan) är kanske de enklaste där man 
med långt drivet kvalitetsarbete kan komma långt. Men de flesta åtgärder kostar pengar och 
kan ta tid. 
 
Konsekvenser  
Konsekvenserna kan dels inträffa i vägtrafiksystemet, dels utanför vägtrafiksystemet. 
Konsekvenserna kan betraktas på kort sikt (till exempel antal döda i en olycka), dels på längre 
sikt (till exempel om en väg måste hållas avstängd under en lång period).  
 
En uppdelning i olika typer av konsekvenser kan vara: 

1. Katastrof (100-talet döda) 
2. Dödsolycka 
3. Trafikolycka med allvarliga personskada 
4. Trafikolycka utan allvarliga personskador 
5. Skador på vägutrustning eller omgivning 
6. Köer eller fördröjningar. Förlust av effektivitet i vägtransportsystemet. Observera att i 

och med existensen av ITS kan man komma att reducera marginalerna i 
vägtransportsystemet. (Jämför ommålningen av körfält på Essingeleden i Stockholm) 

7. Integritetsskador 
8. Väghållare får dålig publicitet. (Reducerat förtroende) 
9. Badwill för ITS. (Reducerat förtroende)  
10. Politiska problem 

 
Exempel på möjliga konsekvenser på längre sikt är: 

1. Södra länken i Stockholm måste hållas stängd i två månader beroende på brister i ITS-
applikationerna som avslöjas vid en olycka. Leder till kaos på alternativvägnätet 

2. Många vågar inte köra i Södra länken efter en allvarlig olycka som påvisade brister i 
säkerheten beroende på dåligt fungerande ITS 

 
De möjliga negativa konsekvenserna måste sättas i relation till positiva effekter. Kostnader 
för åtgärder för att slippa negativa konsekvenser måste ställas i relation till sannolikhet och 
konsekvens. 
 
 
8.9 Beskrivning av den detaljerade analysen i bilaga 2 
Bilaga 2 är ett försök till en överblick över möjliga felkällor och deras konsekvenser för de i 
projektet studerade ITS-applikationerna. Listan i bilaga 2 är troligen långt ifrån uttömmande. 
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Det är svårt att förutse vissa problem. Vem förutsåg till exempel i förväg de problem som 
polisen fick med personuppgiftslagen i samband med automatisk hastighetsövervakning? 
 
Observera att bilaga 2 radar upp en mängd möjliga problem. Som framgår av kolumn nummer 
5 (Möjliga riskreducerande åtgärder) finns det oftast möjligheter att bemästra dessa problem. 
Under förutsättning att man beaktar problemen och finner det lönsamt att sätta in motåtgärder. 
 
Sannolikheterna i bilaga 2 är grovt indelade i 
fyra nivåer: 
1 = mycket låg 
2 = låg 
3 = medel 
4 = hög 

Konsekvenserna i bilaga 2 är även de indelade 
i fyra nivåer: 
1 = liten 
2 = mellan 
3 = stor 
4 = katastrofal 

 
Sannolikhetsnivån mycket låg (1) och konsekvensen katastrofal (4) är avsedd för extrema 
händelser av typen härdsmälta i kärnkraftverk och används därför inte frekvent i denna 
rapport. För att kunna differentiera konsekvenserna bättre för applikationer som aldrig leder 
till dödsfall eller personskador har även nivåerna 0,5 och 1,5 använts för konsekvenser. 
 
Som ett räkneexempel redovisas i de sista kolumnerna i bilaga 2 summan och en 
betygssättning utifrån denna enligt följande nivåer: 
 

Kod Summa Betydelse 
A 6 – 8 Helt oacceptabel 
B 5 – 5,5 Oacceptabel 
C 4 – 4,5 Olämplig 
D 2 – 3,5 Acceptabel 

 
Riskfaktorer med kod A och B måste definitivt åtgärdas snarast. 
 
Samma sak kan även illustreras med nedanstående diagram: 
 
Konsekvens Liten Mellan Stor Katastrofal
Sannolikhet  

Hög B A A A 
Medel C B A A 
Låg D C B A 

Mycket låg D D C B 
 
Denna typ av kvantifiering är givetvis snarare kvalitativ än kvantitativ och bör tolkas med 
mycket stor försiktighet. 
 
Konsekvensen av en riskfaktor jämförs alltid med ett fall där den nya funktionen fungerar 
perfekt. Om man till exempel inför alkolås räknar man kanske med att antalet 
alkoholrelaterade dödsfall i trafiken minskar från säg 150 till noll per år. Om vissa förare 
lyckas lura systemet blir antalet döda kanske 25 per år. Konsekvensen av sårbarheten 
betygssätt då utifrån att antalet dödade ökar från noll till 25. Minskningen från 150 till 25 
beaktas således inte i denna analys. 
 

Läs vidare om analysen i bilaga 2. Bilaga 2 innehåller de kanske väsentligaste 
delarna av denna rapport! 
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9 Analys och slutsatser 
 
9.1 Sårbarhet inom vägtrafiken 
Intresset för sårbarhet och riskhantering är stort i Sverige. Även inom delområdet vägtrafik 
finns det en hel del gjort, bland annat följande publikationer: 

• Vägverkets förstudie ”Hantering av risker och sårbarhet som uppkommer vid 
planering, byggande och drift av vägtransportsystemet” (Vägverket, 2001) ger en bra 
överblick 

• Katja Berdicas doktorsavhandling (2002) ger en mer stringent akademisk syn på 
frågorna 

• Vägverket bygger nu upp en verksamhet med riskhantering integrerat i all verksamhet. 
Från och med budgetåret 2003 ska riskhanteringsaspekter beaktas vid användningen 
av de så kallade styrkorten 

• Inom specialområdena tunnlar och farligt gods finns det en hel del gjort sedan tidigare 
 
Mycket lite kunskap och litteratur återfinns däremot rörande just ITS och sårbarhet. 
 
 
9.2 ITS och sårbarhet 
Litteraturstudien 
Den svenska litteraturen inom området är begränsad. I rapporten ”Fungerar 
transportinformatik i praktiken” (Kronborg, 2002) återfinns dock åtskilliga exempel på 
problem som kan leda till sårbarhet för ITS. 
 
Internationellt finns mer kunskap. Det som tas upp i dessa referenser är främst: 

• Människa-maskinkommunikation. Till exempel mental stress och 
kompensationseffekten 

• Systemdesign. Sårbarheten måste beaktas från början 
• Juridik. Integritet, beivrande med mera 
• Speciella sårbarhetsproblem rörande mobiltelefonteknik och GPS 

 
Expertintervjuer 
Expertintervjuerna pekade framförallt på: 

• En skillnad mellan riktigt sårbara applikationer (trafiksignaler, fordonsbaserade 
säkerhetssystem etc) respektive system där sårbarheten inte spelar så stor roll 
(informationssystem och reseplaneringssystem) 

• En rädsla för tekniska felfunktioner, mänskliga felhandlingar och strömavbrott. 
Däremot var man inte särskilt rädd för t ex sabotage, troligen beroende på den låga 
sannolikheten 

• Att vissa tyckte att det satsas lagom mycket för att förebygga sårbarhetsproblem, men 
majoriteten ville satsa mer 

 
ITS och sårbarhet är svårt 
I och med att ITS är en relativt ny företeelse finns det inte mycket empiriska data om dess 
sårbarhet, förutom en hel del initiala problem. De initiala problemen kan dock ofta rubriceras  
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som barnsjukdomar, men säker kan man inte alltid vara. ITS täcker dessutom ett väldigt brett 
spektrum där vissa applikationer i grunden berör människors liv och hälsa, medan andra 
applikationer enbart påverkar effektiviteten i transportsystemet. 
 
Begreppen sårbarhet, riskhantering och riskanalys är i och för sig väl definierade, men ändå 
svåra. Olika personer har sina egna tolkningar. Man har bland annat svårt att väga samman 
sannolikheter och konsekvenser på ett objektivt sätt. Det är dessutom genuint svårt att bedöma 
sannolikheter för olika risker för en så ny teknik som ITS. 
 
Man kan lära mycket om man studerar de få ITS-applikationer som har funnits i drift under 
många år inom vägtrafiken, framförallt trafiksignaler. Trafiksignalerna har ett stort antal 
funktioner för att förhindra negativa konsekvenser av olika fel. Ändå fungerar inte ens 
trafiksignalerna alltid bra. På samma sätt kan man studera ITS-applikationer inom andra 
transportslag och IT-system inom andra samhällssektorer. 
 
Problemen är inte statiska. genom ändrad systemutformning kan många problem reduceras. 
 
 
9.3 Studerade ITS-applikationer 
Inom ramen för projektet har följande ITS-applikationer studerats i detalj: 
 
• Vägtrafikledning i storstad 

o Trafiksignaler 
o Störningshantering 
o Färdtidsmätning 

• Hastighetsanpassning på landsbygd 
o Automatiserad 

hastighetsövervakning 
o ISA – Intelligent stöd för 

anpassning av hastigheten 
o Variabla hastigheter 

• Navigeringssystem i fordon 
o Statiska navigering 
o Dynamisk navigering 

• Trafiksäkerhetsinriktat förarstöd 
o Alkolås 
o Trötthetsvarnare 
o Avståndshållningssystem 

• Vägavgifter 
o Korthållskommunikation 
o Videoregistrering 
o Satellitbaserade system 

 

 
Urvalet av områden gjordes av Vägverket innan projektet startade. Respektive applikation är 
vald inom projektet för att ge exempel på olika typer av system med olika sårbarhet. 
 
I bilaga 2 analyseras olika risker för dessa applikationer i detalj. Att sammanställa resultatet 
från bilaga 2 ger ingen objektiv bild över sårbarhet och risker, men kan i alla fall ge en 
indikationer. Detta redovisas nedan. 
 
Förklaringar till nedanstående stora tabell 
Kolumn 2 Antal riskfaktorer = antal analyserade riskfaktorer per ITS-applikation enligt 
analysen i bilaga 2. 
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Kolumn 3 – 6: 
 
Kod Summa Betydelse 

A 6 – 8 Helt oacceptabel 
B 5 – 5,5 Oacceptabel 
C 4 – 4,5 Olämplig 
D 2 – 3,5 Acceptabel 

 
Summa i tabellerna ovan är summeringen av sannolikhetspoäng och konsekvenspoäng på så 
sätt som görs i bilaga 2. 
 
Kolumn 7 Medelsumma i tabellen nedan anger medelvärdet av poängsumman för respektive 
ITS-applikation. Man bör inte ta siffrorna alltför allvarligt, de baseras inte på något annat än 
kvalificerade bedömningar av tre personer. 
 
 Antal 

risk-
faktorer 

A  
Helt 

oacceptabel

B 
Oacceptabel

C 
Olämplig

D 
Acceptabel 

Medel-
summa

Trafiksignaler 16 6 5 5 0 5,1 
Störningshantering 8 0 0 2 6 3,2 
Färdtidsmätning 11 0 3 3 5 3,8 
Automatiserad 
hastighetsövervakning 

19 5 7 4 3 4,7 

ISA 18 5 4 5 4 4,7 
Variabla hastigheter 14 4 6 3 1 5,1 
Navigering 9 0 2 3 4 3,9 
Alkolås 13 2 2 6 3 4,2 
Trötthetsvarnare 5 0 4 0 1 4,6 
Avståndshållningssyste
m 

8 1 3 3 1 4,5 

Vägavgifter 37 3 17 11 6 4,4 
Summa 158 26 53 45 34  
 
Totalt har 158 riskfaktorer analyserats, normalt cirka 10 per ITS-applikation. Att det är hela 
37 riskfaktorer för vägavgifter beror dels på att det är tre olika tekniska lösningar som tas upp, 
men också på att vägavgifter inte är helt okomplicerat. Att det är så få som fem riskfaktorer 
för trötthetsvarnare beror kanske på att denna funktion inte ännu finns kommersiellt 
tillgänglig i Sverige, snarare än att det är en säker och icke sårbar funktion. 
 
Antalet A, B, C respektive D är väl balanserat med flest B och C. För enskilda ITS-
applikationer dominerar A och B för dem som direkt har med trafiksäkerhet att göra. Bland 
annat för trafiksignaler, automatiserad hastighetsövervakning och variabla hastigheter. C och 
D dominerar för ITS-applikationer som inte direkt har med trafiksäkerhet att göra. Bland 
annat störningshantering och färdtidsmätning. Den sista kolumnen ”medelsumma” pekar på 
samma förhållande. Variabla hastigheter och trafiksignaler har högst medelvärden (5,14 
respektive 5,06; motsvarande B), medan störningshantering har lägst (3,2 motsvarande D). 
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Trafiksignaler 
Trafiksignalen är den ITS-applikation som har funnits i flest år och där driftserfarenheterna är 
längst. Som redan konstaterats i kapitel 3 har trafiksignalen ett antal hängslen och livremmar: 

1. Mer än en signal per tillfart, bland annat med tanke på risken för påkörning av stolpe 
eller trasig lampa 

2. Rödlampsövervakning. Slår larm till en driftcentral om en röd lampa har gått sönder. 
Styrapparaten ställer lokalt om signalen till gul blink om mer än en röd lampa i en 
tillfart har gått sönder 

3. Speciell driftform (gul blink) vid fel, som dessutom har en klar betydelse i 
trafikreglerna 

4. Normalt skyltning som bestämmer vem som ska väja för vem vid driftsavbrott 
5. Nyckelbrytare som poliser med flera kan använda för att ställa om till annan 

driftsform  
6. Ofta driftövervakningssystem som snabbar upp felrapporteringen 
7. Ofta jourpersonal tillgänglig dygnet runt 
8. Dieselelaggregat att sätta in för viktiga trafiksignaler vid långvariga strömavbrott. (Än 

så länge enbart hos vissa väghållare) 
 
Ändå visar analysen i bilaga 2 på stora sårbarhetsproblem för trafiksignaler. Det gäller 
framförallt: 

• Rödljuskörning (medveten eller omedveten) och rödljusgående 
• Påkörning, styrapparatfel eller strömavbrott 
• Trasiga detektorer 

 
För att en trafiksignal ska fungera bra krävs det en omsorgsfull projektering och ett ambitiöst 
system för drift och underhåll. 
 
Störningshantering 
Störningshanteringen har inte samma direkta inverkan på trafiksäkerheten som till exempel 
trafiksignaler. De riskfaktorer som finns handlar främst om effektiviteten i verksamheten. Det 
som pekas ut speciellt är: 

• Brister i att verifiera, tolka, leda och prioritera 
• Långa körtider för VägAssistansfordon från larm tills de kommer på plats 

 
Dessa brister kan man komma tillrätta med genom bättre system och rutiner respektive genom 
att anskaffa fler VägAssistansfordon, lämpligen registrerade som utryckningsfordon. 
 
Färdtidsmätning 
Detta är en applikation där det finns mycket lite i drift idag, men tillväxten kan förväntas bli 
snabb. Liksom för störningshantering är den direkta påverkan på trafiksäkerheten begränsad. 
De riskfaktorer som finns handlar främst om effektiviteten i verksamheten. Det som pekas ut 
speciellt är: 

• Problem i samarbetet med ägare av fordonsflottor respektive mobiltelefonoperatörer 
• Satellitskugga för GPS-baserade system 
• Svårigheter att filtrera fram rätt information för mobiltelefonbaserade system 

 
De tekniska problemen i de två sista punkterna är troligen överkomliga. Den första punkten 
kan vara svårare att hantera. 
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Automatiserad hastighetsövervakning 
Man kan förutse stora problem för denna applikation. Det beror bland annat på att vissa vill 
köra för fort och att verksamhet som handlar om beivrande av lagstiftning är svårt. Analysen 
pekar särskilt ut följande riskfaktorer: 

• Polisens bristande resurser att sköta övervakningen och efterarbetet 
• Nummerplåtar har en tendens att försvinna eller vara oläsbara vilket omöjliggör 

övervakning av dessa fordon 
• Om fordonet inte körs av ägaren eller om bilden inte är tydlig kan ingen straffas 
• Motorcykel övervakas inte. Kan kanske leda till fler motorcyklar?  
• Övervakning av utlandsregistrerade fordon fungerar dåligt 
• Lastbilar och andra fordon som kan ha en lägre hastighetsgräns än personbil övervakas 

inte speciellt 
• Svårigheter att effektivt övervaka utlandsregistrerade fordon 

 
För att automatisk hastighetsövervakning ska fungera bra på sikt torde det krävas att: 

• Polisen får ökade resurser eller att Vägverket tar över övervakningen 
• De höjda böterna för att köra utan läsbar nummerplåt följs upp av intensifierad 

övervakning och av kompletterande fotografering bakifrån. Fotografering bakifrån 
skulle även fånga motorcyklar 

• Ett ägaransvar. För att det ska fungera inom ramen för svensk rättstradition krävs 
troligen en ”delavkriminalisering” av fortkörning. Fordonets ägare skulle då drabbas 
av en ”fortkörningsavgift” på kanske 1.000 kr. Dagens sanktioner skulle bibehållas 
gentemot fordonets förare 

• Intelligentare sensorer som selektivt kan detektera lastbil respektive fordon med släp 
 

ISA 
ISA har provats i stor skala i Sverige under senare år, men nästan enbart med frivilliga förare. 
Med ISA i större skala berörs i högre utsträckning förare som vill köra för fort. De 
genomförda proven har koncentrerats till sträckor med hastighetsbegränsningen 30 eller 50 
km/h. På landsväg är det kanske mer problematiskt med ISA. 
 
De problem som framförallt pekas ut i analysen är: 

• Låg acceptans. Vid icke intervenerande system kan det leda till låg användning. Vid 
obligatoriska intervenerande system kan det leda till sabotage, t ex övertejpad GPS-
antenn 

• Otillräcklig upplevd nytta i förhållande till kostnad för fordonsägaren. Orsaken är 
troligen att föraren inte direkt känner av de risker som höga hastigheter innebär 

• Kompensationseffekten. Om förarna mer och mer vänjer sig vid att lita på systemet 
och inte gör egna bedömningar finns det risker för farliga beteenden 

 
För att komma tillrätta med de två första punkterna är det viktigt att åstadkomma en produkt 
som är så attraktiv som möjligt för förarna. Kanske genom att till exempel kombinera ISA-
funktionen med en nödsamtalsfunktion med positionering eller med rabatter på försäkringen 
för de fordon som har ISA. Beträffande kompensationseffekten finns det två vägar att gå. 
Antingen gör man en felfri ISA, eller (mer realistiskt) måste förarna bibringas kunskap om 
systemets förtjänster och brister. 
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Variabla hastigheter 
Variabla hastigheter är kanske ännu svårare än ISA eftersom det handlar om högsta tillåten 
hastighet som ska styras i realtid. Det ska vara möjligt att övervaka och beivra fortkörning. 
Efter de stora prov som pågår i Sverige 2003 – 2007 kommer vi att veta mycket mer än idag, 
men redan nu kan man utifrån analysen i bilaga 2 peka ut följande huvudproblem: 

• Felaktiga hastighetsbesked beroende på dåligt fungerande sensorer eller dålig 
bearbetning av data 

• Felaktiga hastighetsbesked främst beroende på skyltproblem, men även till exempel 
datakommunikation 

• Dålig synbarhet beroende på snö, is eller smuts 
• Kompensationseffekten. Om förarna mer och mer vänjer sig att lita på systemet och 

inte gör egna bedömningar finns det risker för farliga beteenden 
 
Systemen kan utformas allt bättre för att komma tillrätta med de tre första problemen. De 
kommer dock aldrig bli felfria varför det sista problemet med kompensationseffekt kvarstår. 
Förarna måste bibringas kunskap om systemets förtjänster och brister. 
 
Navigeringssystem i fordon 
Navigeringssystem har liksom till exempel störningshantering ingen större direkt påverkan på 
trafiksäkerheten. Det finns dock även för navigeringssystem vissa problem enligt analysen i 
bilaga 2. Främst: 

• Individnyttan kan skilja sig från den kollektiva nyttan. Ska man leda in trafik på 
smitvägar? 

• Svårigheter att kommunicera med föraren på ett trafiksäkert sätt 
• Felaktig information i kartan 

 
Man måste troligen acceptera att systemen i första hand kommer att tillgodose förarens behov, 
inte väghållarens. Interfacet med föraren måste utformas väl och bör till stor del vara röststyrt. 
Det måste finnas kartor av god kvalitet och dynamisk uppdatering av kartorna är ett måste. 
Det duger inte att låta förarna köpa en ny CD-skiva vartannat år. 
 
Alkolås 
Alkolås uppvisar vissa likheter med ISA, men det är ett betydligt hårdare styrande system 
som hindrar en förare att köra sitt fordon. Få vill stöta på någon berusad i trafiken, men man 
kan vara mer benägen att acceptera sina egna tillkortakommanden. Såsom alla intervenerande 
system kommer alkolås därför råka ut för försök till manipulation. Analysen pekar framförallt 
på följande problem: 

• Otillräcklig nytta i förhållande till kostnad för den enskilde fordonsägaren. Det är 
relativt få som kör berusade, men det är svårt att montera in alkolås just i dessa fordon. 
Förutom de personer som har dömts för rattfylleri 

• EU-samarbetet bromsar ett obligatoriskt användande 
• Annan än föraren blåser eller manipulation av systemet 

 
Den första punkten innebär att antalet frivilligt monterade alkolås blir litet. Den andra punkten 
försvårar ett obligatoriskt införande. Med ett obligatorium kommer problemen enligt den 
tredje punkten. 
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Trötthetsvarnare 
Kunskapen om denna applikation är relativt sett låg eftersom få system är i drift. Analysen i 
bilaga 2 pekar framförallt ut problemen: 

• Det kan vara svårt att säkert detektera trötthet 
• Kompensationseffekten. Om förarna mer och mer vänjer sig vid att lita på systemet 

och inte gör egna bedömningar finns det risker för farliga beteenden, bland annat 
genom att man tänjer på gränserna 

 
Teknikutvecklingen verkar ännu inte riktigt ha löst det första problemet. När detta är löst 
måste man söka hantera de två följande problemen. 
 
Avståndshållningssystem 
Avståndshållningssystem har sedan något år börjat komma på de allra dyraste bilmodellerna 
som en extra finess i farthållaren. Analysen antyder dock att denna ITS-applikation kanske 
ännu inte är riktigt mogen? De brister som analysen i bilaga 2 framförallt pekar på är: 

• Dagens system klarar inte att skilja stillastående objekt i körfält från stolpar och broar. 
Inte heller att detektera små objekt såsom cyklister 

• Kompensationseffekten. Om förarna mer och mer vänjer sig vid att lita på systemet 
och inte gör egna bedömningar finns det risker för farliga beteenden 

 
Tekniken behöver utvecklas och förarna utbildas i systemens förtjänster och brister. 
 
Vägavgifter 
Vägavgifter debatteras flitigt i Stockholm just nu. Att döma av analysen i bilaga 2 kan det 
finns det ett stort antal riskfaktorer av olika typ för denna typ av system. De problem som 
redovisas är dock normalt inte av allvarlig trafiksäkerhetsmässig karaktär som för många av 
de andra ITS-applikationerna i denna rapport. Problemen består bland annat av: 

• Juridiska problem 
• Kort tidsplan för införande i Stockholm 
• Integritetsproblem 
• Barnsjukdomar vid driftstart 
• Civil olydnad vid införande eller sabotage av vägsidesutrustning eller 

fordonsutrustning 
• Betalda avgifter som löneförmån 
• Miljöbilar kör gratis. Men de flesta miljöbilar går att köra på bensin och gör det i hög 

utsträckning. (Man har jämfört försäljningen av etanol med antalet etanolbilar) 
• Bortmonterad eller ej läslig främre nummerplåt 
• Körning i mötande körfält eller på gångbanan för att slippa avgift 
• Nej vid folkomröstning eller ny politisk majoritet 

 
Det verkar som om det behövs mer tid för att kunna realisera ett genomförande utan 
överhängande risker. 
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Ansats till gradering 
Om man ska ta bilaga 2 och dess poängsättning på allvar kan man sortera de studerade ITS-
applikationerna enligt ”medelsumman”. De allra mest störningsutsatta först: 
1. Variabla hastigheter (5,14) 
2. Trafiksignaler (5,06) 
3. Automatiserad hastighetsövervakning (4,7) 
4. ISA (4,7) 
5. Trötthetsvarnare (4,6) 
6. Avståndshållningssystem (4,5) 
7. Vägavgifter (4,4) 
8. Alkolås (4,2) 
9. Navigering (3,9) 
10. Färdtidsmätning (3,8) 
11. Störningshantering (3,2) 
 
Enligt skalan ovan är 5 – 5,5 oacceptabelt, 4 – 4,5 olämpligt och 2 – 3,5 acceptabelt. 
 
 
9.4 Avslutande slutsatser 
Gemensamt för alla applikationer är att sårbarhetsproblemen kan reduceras eller elimineras 
genom en bra systemutformning. I vissa fall kan problemen skyllas på en omogen teknik, men 
i andra fall är problemen mer grundläggande. I många fall måste man göra en avvägning 
mellan kostnader för minskad sårbarhet och nyttan därav. 
 
Denna studie pekar speciellt på följande riskfaktorer: 

• Dåliga indata. Många system är beroende av korrekta indata, men det är väl känt att 
indataförsörjning är svårt. Dels rent tekniskt, dels att kunna garantera en tillräcklig 
kvalitet 

• Ej läsbara nummerplåtar och avsaknad av ägaransvar. Det är system där beivrande av 
brott eller där man ska ta betalt som är sårbara med avseende på detta 

• Otillräcklig upplevd nytta i förhållande till kostnad för fordonsägaren. Många system 
är bra samhällsekonomiskt, men om fordonsägaren inte upplever denna nytta påtagligt 
är han inte beredd att anskaffa systemet 

• Låg acceptans om man inte accepterar tanken bakom systemen. Man skaffar inte 
frivilliga system. System som är obligatoriska system riskerar sabotage 

• Risk för kompensationseffekt, det vill säga att de förbättringar som systemet ger delvis 
försvinner genom ändrat trafikantbeteende 

• Strömavbrott drabbar så gott som alla fast monterade system 
 
De flesta ITS-applikationer är drabbade av ett eller flera problem av ovanstående art. 
Systemen måste klara dessa typer av problem utan att tappa alltför mycket av sina prestanda. 
De ITS-applikationer som måste utformas med extra stor omsorg är de som direkt eller 
indirekt påverkar trafiksäkerheten. 
 
Vägavgifter är lite speciella med en mängd specifika riskfaktorer som inte delas med övriga 
applikationer. Problemen med vägavgifter rör inte så mycket trafiksäkerhet, utan mer 
ekonomi (bland annat intäktssäkring) och politisk trovärdighet. 
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För Vägverket rekommenderas att: 
• Fortsätt och fördjupa det pågående arbetet med riskhantering 
• Vidareutveckla de tankar som förs fram i ”Hantering av risker och sårbarhet som 

uppkommer vid planering, byggande och drift av vägtransportsystemet. Förstudie” 
(Vägverket, 2001), samt i denna rapport 

• Kontrollera att de riskfaktorer som beskrivs i bilaga 2 beaktas vid systemutformning 
• Säkerställ att checklistan i denna rapport kommer till användning 
• Sprid kunskaper om riskhantering brett inom Vägverket 
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10 Förslag till checklista 
 
I detta kapitel presenteras en checklista över de, ur sårbarhetssynvinkel, viktigaste faktorerna 
som bör beaktas vid anskaffning respektive drift och underhåll av ITS. Checklistan är långt 
ifrån uttömmande, men bör täcka de viktigaste aspekterna. Vid praktisk användning av 
checklistan kan man behöva göra prioriteringar. Det är inte alltid ekonomiskt försvarbart att 
tänka på allt eller att eliminera samtliga risker. 
 
Checklistan är delvis hämtad från en tidigare rapport (Kronborg, 2002), men är anpassad med 
tanke på sårbarhet. Sårbarhetsaspekter tas framförallt upp i punkt 2, 5, 8 och 13 nedan. 
 
1. Problembeskrivning, behov, ambitioner: 
• Vilka behov och vems behov skall tillgodoses med ITS-applikationen? Väghållarens? 

Allmänhetens? 
• Finns det några andra önskemål som styr införandet av installationen, exempelvis 

ambitioner att ligga i teknisk framkant, image, intresse av att marknadsföra en ort eller det 
lokala näringslivet? 

• Här bör också ägaren av problemet identifieras. Vem är beställaren? Vem betalar?  
 
2. Preliminär riskanalys 
Redan på detta tidiga stadium görs en preliminär riskanalys. Systemägaren ska deltaga, helst 
med medverkan av en person som inte har deltagit i det tidigare arbetet. Riskanalysen kan 
göras på liknande sätt som i bilaga 2 i denna rapport. 
 
3. Införandeplan, utvärderingsplan, förankringsprocess  
• Har projektplan och anslutande utvärderingsplan gjorts? 
• Finns tidsplan och budget för installationen? 
• Har man satt ihop en projektorganisation för att driva projektet? 
• Är planerna realistiska? Anlita extern granskare. Riskanalys av själva införandet 
• Hur skall man i efterhand kunna bedöma om installationen är framgångsrik? 
• Vilken metod och detaljeringsgrad har man valt för utvärderingen av systemet? Kommer 

man att göra för- och eftermätningar? 
 
4. Kravspecifikation 
• Formulera en bra kravspecifikation. Är den realiserbar? 
• Hellre funktionella krav än rent tekniska 
• Följ så långt det går gällande standards 
• Använd om möjligt öppna, skalbara, modulära tekniklösningar med standardiserade 

gränssnitt? 
• Ställ höga krav på dokumentation. Jämför ISO 9000:2000 
• Lägg särskild vikt vid att skapa läsbara och begripliga gränssnitt (skyltar, skärmbilder etc) 

gentemot trafikanter respektive operatörer 
• Koncentrera på väsentliga funktioner. Undvik om möjligt ”bra att ha” funktioner 
• Hur följs kraven upp? 
• Innehåller kravspecifikationen mått för driftsäkerhet och tillförlitlighet? 
• Ställ service/underhållskrav utifrån kraven på funktionalitet och tillgänglighet 
• Vilka krav ställs på dokumentation? 
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5. Detaljerad riskanalys 
Nu har planerna kommit så långt så att det är dags för en mer detaljerad riskanalys utifrån 
kravspecifikationen. Även denna bör göras av en oberoende resurs. Man bör gå ännu djupare 
än vad som görs i bilaga 2 i denna rapport, men samma metodik kan användas. Man får vara 
beredd att backa tillbaka i processen om man upptäcker allvarliga brister ur risk-
analyssynvinkel. De risker som identifieras bör läggas in i upphandlingsunderlaget. 
 
6. Val av leverantör och teknik 
• Hur väl uppfylls kravspecifikationen? En detaljerad analys 
• Referensinstallationer? 
• Nyutvecklad eller äldre, beprövad teknik? 
• Lokal egenutveckling eller standardiserade produkter från internationella leverantörer? 
• Enkla eller avancerade lösningar? 
• Öppna, skalbara, modulära lösningar? 
• Driftorganisation, service och underhåll? 
• Finns god dokumentation? 
• Livslängd? LCC (life cycle cost)? 
• Har systemet larmfunktioner när det inte fungerar?  
 
8. Beslut 
• Tror vi på teknik och leverantör? 
• Nu när man preliminärt vet teknikvalet krävs en kompletterande riskanalys 
• Finns det pengar? 
• Kommer tidplanen att hålla? 
• Finns det resurser och kompetens att ro det i hamn? 
• Hur skall kostnaderna kontrolleras? 
• Efter beslutet tar leverantör och köpare fram systemhandlingar. Inklusive testföreskrifter, 

installationsplan och driftplan 
• Kontraktet ska innehålla regler om viten med mera vid förseningar eller bristfällig kvalitet  
 
9. Fabrikstester, fälttester och installation 
• En plan för systematisk test av systemet ska finnas, som bland annat bör täcka nedanstående 
• Testas tillförlitligheten? 
• Indataförsörjning? Utdata? Fungerar detta som tänkt? 
• Användarvänlighet?  
• Hur är systemet att underhålla? 
• Vad görs om det inte fungerar bra? 
 
10. Förberedelser inför drifttagning och lansering 
• En plan drifttagning och lansering av systemet ska finnas, som bland annat bör täcka    

nedanstående 
• Är alla tester klara? 
• Är all involverad personal informerad/utbildad/motiverad? 
• Finns en drifts- och underhållsorganisation? 
• Hur skall man hantera felanmälningar från egen personal och allmänhet?  
• En väl utarbetad rutin för att dokumentera och hantera alla avvikelserapportering 
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• Krävs samverkan mellan flera organisationer? Är dessa förberedda? 
• Känner organisationen till vad som händer? Har projektet/installationen förankrats i 

organisationen? 
• Finns det en kommunikationsplan för lansering och marknadsföring inklusive information 

till trafikanter? 
• Vem ansvarar för vad? 
• Finns det en plan att ta till om något går snett? Dels en plan för ett alternativt system, dels 

en plan för hantering av massmedia etc om systemet orsakar problem 
 
11. Provdrift och åtgärdande av brister 
• Kör systemet med släckt utdata under tillräckligt lång tid för att förvissa sig om att allt 

verkligen kommer att fungera bra vid invigningen. Hellre en försening än en dålig 
funktion. ”Torrsimma” dock ej för länge, trafikanter och operatörer vill inte vänta för 
länge på att något skall hända! 

• Testa även lågfrekventa problem, till exempel årsskiften, tidtabellsskiften, operatörsfel, 
sabotage, extrem trafikbelastning, bortfall av el/tele etc. för att kunna förvissa sig om att 
systemet klarar allt det är specificerat att klara 

• Lyssna noga med personalen för att fånga upp alla synpunkter i tid 
• Se till att kunna åtgärda allvarliga fel före driftstart 
 
12. Drift och underhåll 
• Är organisation och ansvar för drift och underhåll glasklar? 
• Finns det några entusiaster som ser till att det håller i längden? 
• Mäter och följer man upp ställda krav? 
• Mäter och följer man upp tillförlitligheten? 
• Avvikelserapportering. Ej uppfyllda krav 
• Övergången från garantitid till helt egen drift måste planeras i god tid 
 
13. Kontinuerlig riskanalys 
När systemet har tagits i drift är det dags att revidera ovanstående tre riskanalyser för att se att 
de stämmer och för att identifiera behov av ytterligare åtgärder. Därefter krävs en kontinuerlig 
riskanalys under systemets hela livslängd, inklusive dess avvecklingsfas. De riskanalyser som 
beskrivs under denna punkt ska göras av under ledning av den verksamhetsansvariga, men 
lämpligen med medverkan av extern oberoende expertis. Om möjligt bör den verk-
samhetsansvariga deltaga även i de tidigare riskanalyserna. 
 
14. Utvärdering och feedback 
• Hur blev det? Se till att genomföra ordentliga undersökningar. Såväl teknik, personal, 

trafikanter som önskade effekter 
• Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra? 
• Tekniklösningen? 
• Organisatoriska lösningar? 
• Relevanta riskanalyser? 
• Information? 
• Vad skulle man gjort annorlunda? 
• Vad går att åtgärda i efterhand? 
• Vad ska åtgärdas? 
• Sprid kunskapen från utvärderingen till dem i organisationen som berörs 

Glöm inte 
Murphy’s lag: 

”Om något kan gå 
fel så gör det det!” 
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11 Behov av fortsatt forskning och utveckling 
 
Detta projekt har behandlat ITS och sårbarhet i allmänhet och ett antal ITS-applikationer i 
detalj. Projektet har varit relativt avgränsat och har haft en begränsad budget. Möjliga 
fortsatta aktiviteter finns inom följande områden: 

• Analyser av andra ITS-applikationer enligt den metodik som redovisas i bilaga 2. 
Enbart kanske 25 % av ITS-området täcks in av bilaga 2 

• Aktiviteter för att föra ut resultaten från detta projekt med fokus på vikten att beakta 
sårbarhet. Initialt kanske genom seminarier i respektive Vägverksregion? 

• En långtidsstudie där några applikationer studeras under lång tid, dels för att se vilka 
sårbarhetsproblem som uppträder i praktiken, dels för att se hur relevanta 
sårbarhetsanalyser gjorda i förväg kan vara 

• En djupare analys av vissa av applikationerna i bilaga 2 för att kvantifiera mer och för 
att kunna bedöma lönsamhet för olika åtgärder. Denna aktivitet motsvarar i princip 
den tänkta etapp 2 för detta projekt som fanns med i den ursprungliga projektansökan 

• Ett slutförande av förstudien ”Hantering av risker och sårbarhet som uppkommer vid 
planering, byggande och drift av vägtransportsystemet” (Vägverket, 2001) till ett 
slutgiltigt dokument. Denna aktivitet handlar inte enbart om ITS, utan hela 
vägtrafiksektorn 
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Bilaga 1: Expertintervjuer 
 
I denna bilaga redovisas expertintervjuerna i mer detalj. Frågorna är redovisade i kursivt. 
Eftersom det var enkla telefonintervjuer ställdes frågorna inte alltid ordagrant efter mallen.  
 
Svaren är redovisade i kronologisk ordning allteftersom intervjuerna har genomförts. Samma 
synpunkt kan därför återkomma flera gånger 
 
 
1. ITS kan vara sårbart med tanke på interna och externa felfunktioner som kan påverka 

framkomlighet, trafiksäkerhet och annat. 
a. Finns det specifika ITS-tillämpningar där sårbarhetsproblematiken är särskilt 

viktig att beakta? Exempel? 
- Trafiksignaler, MCS 
- Trafiksignaler 
- Tunnelsystem, system som används för beivra brott (hastighetskameror etc), vägavgifter 
- Styrande system (t ex trafiksignaler), tunnelsystem 
- Vägtrafikledning (såväl styrning som information), manöverstöd 
- Trafiksignaler, informationsflödet vid stora olyckor 
- System som hanterar trafiksäkerhet, men även system som har med anonymitet/integritet 
och farligt gods att göra, samt myndighetsutövning 
- Säkerhetssystem, framförallt fordonsbaserade system 
- System där tekniken tar över beslutsfattandet (och människan litar på tekniken) 
- Trafiksignaler 
- Omställbara skyltar (inkl VMS), trafiksignaler, digitala kartan 
- System som är monterade ute längs vägarna 
- Tunnelsystem 
- System där frånvaro av fungerande system kan innebära fara 
- Trafiksignaler i korsningar 
- System för inkassering av avgifter inom väg- och kollektivtrafik 
- Dynamiska vägvisningssystem 
- Variabla hastigheter om de kan visa alltför hög hastighet vid tät trafik 
 

b. Finns det andra ITS-tillämpningar där sårbarheten spelar en underordnad roll? 
Exempel? 

- Informationssystem (VMS) 
- MCS (ingen bryr sig om det fungerar på Uppsalavägen) 
- Informationssystem 
- Reseplanering 
- Lokala system, MCS 
- Kanske VMS 
- Informationssystem 
- Informationssystem 
- Rekommenderade hastigheter 
- Reseplanering 
- Informationssystem med VMS är mindre viktiga än tunnelsystem 
- Vissa informationstjänster, såsom restidsinfo 
- System som inte påverkar uppmärksamheten, eller inte påverkar resan 
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2. Det som kan gå fel är bland annat tekniska felfunktioner, mänskliga felhanteringar, att 
man vänjer sig att lita på ett system, strömavbrott, radiostörningar, inkompatibilitet i 
samband med teknikutveckling, sabotage och mycket annat. Om man tänker på ITS 
generellt: 

a. Vilka orsaker ser du som ett stort problem? 
- Strömavbrott 
- Mänskliga felhanteringar (t ex dynamiska hastigheter) 
- Datakommunikation, indataförsörjning 
- Strömavbrott. Viktigt att system har ”graceful degradation” 
- Operatörsfel. Viktigt med hög kompetens på trafikledningscentraler 
- Mänsklig felhantering (såväl förare som operatörer) 
- Komponentfel (t ex beroende på ålderseffekter). Fel i indata och buggar 
- Allt kan hända 
- Bristande kvalitet på produkten (såväl hårdvara som mjukvara) 
- Olika typer av kommunikationsfel, gränssnittsfel 
- Problem beroende på den mänskliga faktorn 
- Tekniska brister och handhavandefel 
- Tekniska felfunktioner 
- Projektörens otillräckliga hänsyn till driftsmiljön 
- Inkompatibilitetsproblem i samband med snabb teknikutveckling 
 

b. Vilka ser du som ett mindre problem? 
- Datorsystem inne hos väghållaren 
- Sabotage 
- Brister i passagekontroll och lösenordshantering i utestationer (i t ex tunnelsystem) 
- Sabotage är möjligt, men inte sannolikt 
- Strömavbrott, radiostörningar och sabotage 
 
 
3. Hur skulle du bedöma  

A. Storleksordningen för sårbarhetsproblemen respektive  
B. De allvarligaste felfunktioner  
för följande applikationer: 

a. Vägtrafikledning i storstad 
- Sårbarhetsfrågorna viktiga 
- Vi har klarat oss utan vägtrafikledning länge, således är sårbarheten inte viktig. 
Lokalradions information och trafiksignaler viktigast ur sårbarhetssynvinkel 
- Sårbarheten viktig, speciellt för tunnelsystem 
- Inget problem just nu eftersom det (nästan) inte finns någon vägtrafikledning 
- Halvstora problem. Vi har klarat oss utan vägtrafikledning förut. Effekt ungefär som en 
trafiksignal som slocknar 
- Kan ställa till det ordentligt 
- Sårbart 
- Fel på VMS är det som märks mest av trafikanterna, irriterande 
- Avsaknad av information (t ex om köslut) kan leda till allvarliga olyckor. Tillförlitligheten 
är därför viktig 
- Sårbarhetsfrågorna är viktiga, dock bara för tunnelsystem 
- Alltför mycket fellarm 
- Alltför låg kvalitet på operatörer 
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- Vägtrafikledning i storstad är i en uppbyggnadsfas. Förtroendet hos trafikanterna är en 
mycket viktig fråga 
- Många trafiksignaler fungerar inte optimalt med stora negativa konsekvenser 
 

b. Hastighetsanpassning på landsbygd 
- Sårbart om det är GPS-baserat 
- Sårbarheten viktig. Se upp med kompensationseffekter. Krav på typgodkännande? 
- Inga större problem på landsbygd, värre i tätort 
- Inga större problem. Vi har klarat oss utan denna typ av system i åtskilliga år 
- Ej så kinkigt 
- Fordonsbaserade inte så sårbara eftersom de (under lång tid) måste utformas som 
informerande system. De som baseras på omställbara vägmärken har klara sårbarhetsproblem 
- Mycket höga krav på tillförlitlighet bland annat beroende på juridik (lagföring) och att 
trafikanterna här verkligen kommer att reagera om det blir fel. Risk för så kallad 
kompensationseffekt. (Att förarna litar på systemet och reducerar sin egen beredskap) 
- Problematiskt eftersom de flesta kör utan att läsa skyltar, man vet aktuell 
hastighetsbegränsning 
- Förtroendet för systemen är viktigt. Informationen måste upplevas som relevant (i mycket 
högre utsträckning än för konventionell skyltning av hastigheter) 
- Loggning nödvändig med tanke på polisövervakning 
- Problem i samband med strömavbrott måste beaktas 
 

c. Navigeringssystem i fordon 
- Ersätter papperskartor. Normalt inget större problem om det inte fungerar 
- Användargränssnitten måste förbättras med tanke på trafiksäkerheten 
- Inga problem 
- Inga problem 
- Inga större problem, men olyckligt människa maskin interface som bygger på att man tittar 
på en karta när man kör 
- Inga större konsekvenser än att man hamnar på fel väg 
- Interfacet människa – maskin är problematiskt, men om interfacet är bra bör körsträckorna 
minska och uppmärksamheten på trafiken öka 
- Inte kritiskt 
- Vägarbeten och trafikomläggningar i samband med dessa är ett problem 
 

d. Trafiksäkerhetsinriktat förarstöd 
- Sårbarhetsfrågorna viktiga 
- Sårbart om det är ett intervenerande system. Mycket mindre problem om det bara är ett 
stödjande system 
- De mest avancerade systemen (kolonnkörning etc) är sårbara, men är fortfarande en utopi 
- Känsligt 
- Väldigt känsligt 
- Kan ställa till det väldigt illa 
- Till exempel kolonnkörningssystem innebär stora problem med sårbarheten 
- Mycket höga krav på tillförlitlighet, men vi har inte sett mycket av denna typen av system i 
trafiken ännu 
- Förtroendet för systemen är viktigt. Se upp med kompensationseffekten 
- Den mest kritiska tillämpningen av dessa fem. Risk för bristande uppmärksamhet från 
föraren 
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e. Vägavgifter 
- Publik acceptans extra viktigt 
- Sårbarhetsfrågorna viktiga med avseende på intäkter 
- Inte sårbart på samma sätt som systemen ovan. Trafiken fungerar även om systemet går ner, 
men intäkterna drabbas 
- Sårbarhetsproblem finns, men inte med tanke på framkomlighet eller trafiksäkerhet, utan 
rättssäkerhet och anonymitet 
- Sårbarhetsaspekter med tanke på moral och förtroende 
- Inga problem med avseende på liv och hälsa, men väl ekonomiska problem 
- Kan ge upphov till totalblockering i värsta fall 
- Beror på teknikval. Londonsystemet förefaller robust. Mer avancerade system (jämför 
Progress) är betydligt mer sårbar med bland annat en digital karta 
- En annan typ av problematik; penningströmmar. Stora problem om man debiteras för 
mycket (klagomål) eller inte alls (inga intäkter, ingen styrningseffekt) 
- Kan skapa mer trafik. Risk för feldebitering. Men inga direkta trafiksäkerhetsrisker som de 
fyra tidigare tillämpningarna 
- Mångfacetterad bild med tanke på sårbarhet: Administration, juridik, motivation (att vilja 
betala), integritet, rättvisa, … 
- Betydligt känsligare om det inte finns någon möjlighet till kontant betalning. Jämför 
Öresundsbron där det går att betala kontant och trängselavgifter som inte har möjligheten till 
kontant betalning på plats 
 
 
4. Känner du till konkreta exempel där ITS har drabbats av problem förknippade med 

sårbarhet? 
- Strömavbrott vid t ex Sveaplan slår ut trafiksignalerna 
- Alla ITS-applikationer 
- Mekanik (ISA-bilar med aktiv gaspedal), krånglande detektorer i körbanan 
- Dålig kvalitet i flera delkomponenter. Bland annat detekteringsutrustning 
- Mycket problem med användargränssnittet 
- Några exempel från tunnelsystem: System går ner, mängder av fellarm, dörrar som står och 
slår i vinddraget, VMS som inte fungerar, bommar som hänger sig 
- Rutiner som inte fungerade i samband med bilbrand, helt tunnelrör fylldes med bilar 
eftersom tillfarten inte stängdes. (Lågfrekvent händelse med stora risker) 
- Ja. listan kan bli lång 
 
 
5. Vilka åtgärder tycker du att man ska vidtaga för att göra ITS mindre sårbart? Finns det å 

andra sidan exempel på ITS där man har gjort alltför mycket för att reducera 
sårbarheten? Samt övriga kommentarer 

- Satsa på att behålla och utveckla kompetensen, bland annat inom trafiksignaler 
- Viktigt att trafikanterna får och behåller förtroendet för systemet 
- Trafikanternas förtroende är viktigt, men de får inte tro alltför mycket på systemen. Risk för 
kompensationseffekter 
- Sårbarheten är generellt sätt inget stort problem för ITS 
- Publik acceptans är viktig för all ITS, speciellt avgiftssystem 
- Man satsar lite idag. Ingen arbetar systematiskt med sårbarhet, förutom för tunnelsystem och 
trafiksignaler. (Trafiksignaler har ju sekundärlyktor, rödlampsövervaking, driftsövervakning 
och vägmärken om väjningsplikt) 
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- Trafikanternas förtroende är viktigt. De tycker om att hitta fel – vi måste därför eliminera 
felen i förväg 
- Satsa inte alltför mycket initialt för att reducera sårbarheten. Det kostar alltför mycket. 
Avvakta i stället och observera de sårbarhetsproblem som kan identifieras i drift 
- Alltför stor tro på automatiska system. I komplexa och oväntade situationer kan den 
mänskliga hjärnan ofta få fram bättre lösningar 
- Det allra viktigaste är inte att alltid få systemen att fungera, utan att informera när ett system 
har gått ner 
- Det finns så lite ITS ute så det är svårt att uttala sig om det 
- Mindre teknikstyrning, mer behovsstyrt 
- Man bör tänka mer på sårbarhet. Speciellt när liv och hälsa kan påverkas 
- Det satsas alltför mycket på ITS + alltför lite fokusering 
- Det krävs ett större samarbete mellan väghållare, fordonsindustri med flera. Enkla, robusta 
produkter 
- Kvaliteten behöver höjas, även om det kostar 
- Se upp med beroendet av GPS 
- Ganska lagom ambitioner med avseende på sårbarhet i dagens ITS 
- Mer robusta system behövs. Om det ska bli något med ITS måste det vara robust. Speciellt 
nu när tekniken har nått en viss mognad. Det duger inte längre med att skylla på att det är 
prototyper 
- Krav på att använda vedertagna principer vid utformning och drift av ITS 
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Bilaga 2: Detaljerad analys av risker med ITS 
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Nr Riskfaktor Sannolikhet för att 
riskfaktorn ska bli verklighet

Konsekvens för 
funktionens effektivitet

Möjliga riskreducerande 
åtgärder

Sanno-
likhet     
(1-4)

Konse-
kvens    
(1-4)

Summa Prioritet

Vägtrafikledning i storstad

Indata - trafiksignaler
1 Trasig detektor. Ständig 

anmälan, missar anmälan eller 
skurar av pulser

Hög. Inträffar relativt ofta och har 
ofta lång varaktighet

Reducerar styrningens 
effektivitet. Risk för köer. Kan 
påverka trafiksäkerheten 
negativt. Olika allvarlig 
konsekvens i olika korsningar

Bättre förläggning av 
detektorslingor. Snabbare larm 
vid fel. Snabb lagning vid fel. 
Alternativt annan 
detekteringsteknik eller ökad 
redundans

4 2 6 A

2 Detektor detekterar fel fordon. 
Till exempel fordon i fel körfält 
eller i fel körriktning

Låg, men inte ovanligt Ger falska anmälningar. 
Reducerar effektiviteten. Kan 
påverka trafiksäkerheten

Noggrann kontroll 2 2 4 C

3 Dåligt fungerande 
bussdetektering

Medel. Inträffar påfallande ofta i 
studerade svenska städer

Dålig effektivitet för 
bussprioriteringen. Missade 
avanmälningar påverkar även 
annan trafik

Bättre system för 
bussdetektering. Olika 
kontrollalgoritmer för att 
säkerställa en säker funktion

3 2 5 B

4 Cyklar detekteras ofta inte i 
blandtrafik

Hög. I Stockholm reagerar ca 30 % 
av detektorslingorna inte på cykel

Risk för rödljuscykling och 
därmed trafiksäkerhetsrisker

Säkerställa att slingorna 
reagerar på cykel

3 2 5 B

Bearbetning och teknik - trafiksignaler
5 Bristfällig projektering eller 

programmering
Låg, förekommer i bland Dålig effektivitet. Kan påverka 

trafiksäkerheten
Noggrann kontroll vid driftsstart 2 2 4 C

6 Bristfällig trafikteknisk tillsyn. 
Dålig anpassning till ändrade 
förhållanden

Medel, ganska vanligt Dålig effektivitet. Kan påverka 
trafiksäkerheten

Frekvent trafikteknisk tillsyn 3 2 5 B

7 Trafiksignalen slocknar eller 
går i gul blink beroende på 
påkörning, elektriskt fel, 
programfel eller annan orsak

Medel. Åtgärdas dock mycket 
snabbare än de flesta andra fel

Risker för trafikloyckor. Köer i 
vissa korsningar, i andra 
förbättrad trafikavveckling. 
Effekten på framkomligheten 
varierar således

Funktionssäker utrustning. Bra 
placering av stolpar och lyktor. 
Ännu snabbare åtgärd vid fel

3 3 6 A

Funktion: Trafiksignaler
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Nr Riskfaktor Sannolikhet för att 
riskfaktorn ska bli verklighet

Konsekvens för 
funktionens effektivitet

Möjliga riskreducerande 
åtgärder

Sanno-
likhet     
(1-4)

Konse-
kvens    
(1-4)

Summa Prioritet

Utdata - trafiksignaler
8 Trasiga lampor Låg. Har blivit mindre frekvent i 

och med att många väghållare har 
börjat använda LED i stället för 
glödlampor 

Normalt små konsekvenser 
eftersom det finns mer än en 
lampa per tillfart. Risk för att 
anläggningen går i gul blink vid 
flera fel

Använd LED i stället för 
glödlampa. Byt utrustning 
innan den går sönder

2 2 4 C

9 Vridna lyktor efter påkörning Medel Sällan riktigt farligt. Kan i vissa 
fall innebära stor fara för 
allvarliga olyckor

Bra placering av stolpar. Snabb 
upptäckt och åtgärd

3 2 5 B

10 Dålig synbarhet beroende på 
smutsiga linser eller lågt 
stående sol

Medel Risker för trafikloyckor Användning av LED. Bra drift 
och underhåll

3 2 5 B

Trafikantbeteende - trafiksignaler
11 Förare tittar på fel trafiksignal Medel. Dels vid dubbelkorsningar, 

dels i tillfarter som regleras av mer 
än en signalgrupp

Påtagliga risker för 
trafikloyckor

Omsorgsfull utformning av 
signalregleringen

3 3 6 A

12 Förare kör medvetet mot rött Hög. Inträffar ofta Påtagliga risker för 
trafikloyckor på grund av  
rödljuskörningar långt in på 
rött. Däremot ingen större fara 
med tidiga rödljuskörare i 
början av rött. Dessa utgör den 
allra största andelen

Intensivare övervakning. 
Styrning som undviker att växla 
till gult när det finns 
ankommande bil

4 2 6 A

13 Förare kör omedvetet mot rött Medel Mycket stora risker Utformning som gör att 
trafiksignalen uppmärksammas 
i tid

3 3 6 A

14 Fotgängare går mot rött Hög. Inträffar mycket ofta. Risker för trafikolyckor. 
Normalt låga, men i 
kombination med andra 
faktorer kan det bli det olyckor

Hastighetssäkra. Öka 
respekten för röd gubbe. 
Återinför påföljd. Övervaka

4 2 6 A
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Nr Riskfaktor Sannolikhet för att 
riskfaktorn ska bli verklighet

Konsekvens för 
funktionens effektivitet

Möjliga riskreducerande 
åtgärder

Sanno-
likhet     
(1-4)

Konse-
kvens    
(1-4)

Summa Prioritet

Övrigt - trafiksignaler
15 Strömavbrott Låg, men inträffar i bland. Dels 

generellt strömavbrott, dels bruten 
matning

Risker för trafikloyckor. Köer i 
vissa korsningar, i andra 
förbättrad trafikavveckling. 
Effekten på framkomligheten 
varierar således

Redundans i 
strömförsörjningen. Eventuellt 
batteribackup. Vissa väghållare 
har redan mobila 
reservkraftverk att sätta in

2 2 4 C

16 Servicepersonal strejkar Låg, men inträffar någon gång per 
decennium

Risker för trafikolyckor om 
signalstyrningen går sönder. 
Speciellt i stora korsningar om 
det pågår under lång tid

Hög driftssäkerhet. Betrakta 
farliga korsningar som 
kriterium för skyddsarbete, dvs 
att de ska repareras även 
under strejk

2 2 4 C

Indata - störningshantering
17 Man får inte reda på inträffad 

störning tillräckligt snabbt
Medel Kan inte sätt in tidiga åtgärder. 

Drabbar framkomligheten och 
ökar risken för sekundära 
olyckor

Bättre samarbete med 
radiostationer, polis och 
rapportörer. Bättre tekniska 
system

3 0,5 3,5 D

18 Ingen avrapport när ett hinder 
(mer eller mindre) spontant 
försvinner

Medel. Ger upphov till så kallade 
bomkörningar

En VägAssistansenhet låses 
upp vid onödigt uppdrag. 
Felaktig trafikinformation via 
radio mm

Bättre samarbete med 
radiostationer, polis och 
rapportörer. Bättre tekniska 
system

3 0,5 3,5 D

19 Felaktiga indata (plats, riktning, 
omfattning etc)

Låg Gör att åtgärder sätts in fel Ställa kontrollfrågor till 
personer som ringer. Samla 
uppgifter från fler källor. Bättre 
skyltning med "100-
metersstolpar" och skyltning av 
bland annat tunnel- och 
bronamn

2 0,5 2,5 D

20 Trasiga tekniska indatasystem Låg. Dock är i t ex Stockholm 
normalt ca 10 % av kamerorna 
utslagna

Man kan inte sätt in åtgärder. 
Drabbar framkomligheten och 
ökar risken för sekundära 
olyckor

Robustare teknik. Snabbare 
felavhjälpning

2 0,5 2,5 D

Funktion: Störningshantering
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Nr Riskfaktor Sannolikhet för att 
riskfaktorn ska bli verklighet

Konsekvens för 
funktionens effektivitet

Möjliga riskreducerande 
åtgärder

Sanno-
likhet     
(1-4)

Konse-
kvens    
(1-4)

Summa Prioritet

Bearbetning och teknik - störningshantering
21 Brister i att verifiera, tolka, leda 

och prioritera
Medel. 
Vägtrafikledningscentralerna känns 
ännu inte lika professionella som t 
ex SOS alarm

Mindre bra störningshantering. 
Sämre prioriteringar

Bättre utbildade operatörer. 
Större engagemang. Bättre 
stödsystem

3 1 4 C

22 Det tar för lång tid för 
VägAssistans att komma på 
plats

Medel. VägAssistans består i 
Stockholm av tre lastbilar som ska 
täcka ett stort område. De är inte 
utryckningsfordon

Man kan inte sätt in åtgärder 
snabbt. Det drabbar 
framkomligheten och ökar 
risken för sekundära olyckor

Fler fordon. 
Utryckningsfordonsstatus. 
Samarbete med fler aktörer, 
framförallt längre ut från 
centrum

3 1 4 C

Utdata - störningshantering

Trafikantbeteende - störningshantering
23 Påkörningsolycka vid 

VägAssistansinsats
Mycket låg. Hittills en olycka på 
sex års verksamhet i Stockholm

Risk för allvarliga skador om 
hastigheterna är höga. 
Assistansbilarna har dock 
påkörningsskydd och syns 
mycket bättre än andra fordon

I och med att fordonen är väl 
synliga och att det finns 
påkörningsskydd behövs ingen 
ytterligare åtgärd

1 2 3 D

Övrigt - störningshantering
24 Någon part hoppar av 

samarbetet
Låg, men inte försumbar Om en väghållare hoppar av 

äventyras verksamheten. Om 
polisen hoppar av blir 
konsekvenserna inte lika stora, 
men polisstödet på vägen 
skulle försvinna liksom 
polisradion i 
VägAssistansfordonen

Se till att alla parter känner 
delaktighet och tjänar på 
samarbetet

2 1 3 D
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Möjliga riskreducerande 
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Konse-
kvens    
(1-4)

Summa Prioritet

Indata - färdtidsmätning
25 Problem med samarbete med 

probefordonsflottor/ 
mobilteleoperatörer (P + M)

Låg, men utvecklingen går snabbt 
inom IT och systemlösningar kan 
bli gamla. Om förtjänsten inte är 
tillräcklig tvekar samarbetspartners 
inte att släppa samarbetet

Hela indatastrukturen faller 
samman

Se till att samarbetet 
kontinuerligt underhålls. Var 
beredd att betala för att få 
tillgång till data

2 2 4 C

26 Satellitskugga (höga 
byggnader) och tunnlar innebär 
att man inte får GPS-position 
(P)

Hög Svårt att positionera exakt i 
storstad och i tunnel

Död räkning som back up. Det 
finns troligen redan i de flesta 
system?

4 0,5 4,5 C

27 Stora celler inom 
mobiltelefonsystemen i icke 
centrala lägen (M)

Hög Svårt att positionera exakt i 
icke centrala lägen. Ger dålig 
kvalitet på restider

Bygga mindre celler eller 
förfina tekniken med t ex så 
kallad triangulering

4 1 5 B

28 Få bilar på mindre vägar, under 
lågtrafik även på större vägar 
(P)

Hög Dålig kvalitet på restider från 
mindre vägar. Under lågtrafik 
även relevant för större vägar

Höja andelen fordon med 
utrustning

4 1 5 B

Bearbetning och teknik - färdtidsmätning
29 Svårt att filtrera bort gående, 

cyklister, tåg och bussar (M)
Hög Risk för felaktiga data Vidareutveckla algoritmer 4 1 5 B

30 Svårt att filtrera bort data från 
fordon som kör i t ex 
busskörfält (P + M)

Hög Risk för att medelvärdena 
påverkas

Vidareutveckla algoritmer 
och/eller fler observationer. 
Ökad övervakning av vilka som 
kör i busskörfält

4 0,5 4,5 C

Utdata - färdtidsmätning
31 Man drunknar lätt i data. Vad 

ska man använda alla siffror 
till? (P + M)

Medel. Ett klassiskt problem Risk för resursslöseri om data 
samlas in utan att kunna 
användas i tänkt omfattning

Bättre planering. Skynda 
långsamt vid anskaffning

3 0,5 3,5 D

32 Risk för dålig kvalitet på utdata 
(P + M)

Låg. Risken föreligger om man inte 
kvalitetssäkrar innan man släpper 
ifrån sig data

Risk för att förtroendet för 
systemet urholkas och att den 
framtida implementeringen 
försvåras

Kvalitetssäkring innan data 
släpps ut. Kvalitetssäkringen 
måste fungera i praktiken

2 0,5 2,5 D

P  = probebaserat system baserat på satellitpositionering   M = mobiltelefoncellbaserat system
Funktion: Färdtidsmätning
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Trafikantbeteende - färdtidsmätning
33 Svårt att tolka informationen Låg. Det är historiska data som 

trafikanterna troligen använder 
som en prognos, men de flesta 
förstår troligen varifrån data 
kommer, åtminstone efter en 
inkörningsperiod

Något försämrad effektivitet. 
Risk för misstro

Leverera så fräscha data som 
möjligt. Inför prognoshantering 
som bygger på tidigare 
normala dagar av samma typ

2 0,5 2,5 D

Övrigt - färdtidsmätning
34 Bristande integritet (P + M) Låg. Beror på systemutformningen Integritetsproblem kan leda till 

juridiska problem, svårigheter 
att rekrytera probefordon och 
samarbetspartners, samt ge 
applikationen dåligt rykte

Genomtänkt systemdesign där 
så lite identifierande som 
möjligt görs. Den identifikation 
som görs måste krypteras och 
bör inte sparas  längre än 
nödvändigt

2 0,5 2,5 D

35 Ensidig satsning på ny 
europeisk teknik inom 
satellitpositionering (Galileo) 
(M)

Låg, men risken finns. Inom 
vägavgifter vill vissa i Europa satsa 
ensidigt på Galileo

Förseningar, särskilt om 
Galileo stöter på ytterligare 
problem. Kostnadsökningar

Satsa på beprövad teknik 
(GPS)?

2 0,5 2,5 D
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Hastighetsanpassning på landsbygd

Indata - automatiserad hastighetsövervakning
36 Felaktig hastighetsmätning Låg. Har det inträffat? Stopp för övervakning. 

Hävning av tidigare böter. 
Negativ publicitet. Högre 
hastigheter

Noggrann kalibrering och 
justering

2 3 5 B

37 Fel på enstaka kameraenhet Medel Bortfall av en del av 
övervakningen. Trafikanterna 
märker inte detta direkt

Hög tillförlitlighet. 
Reservenheter i lager

3 1 4 C

38 Dålig bildkvalitet beroende på 
bländande sol, regn eller 
snöfall

Medel Bortfall av en del av 
övervakningen

Bättre teknik 3 1 4 C

39 Dålig bildkvalitet beroende på 
översnöad eller smutsig lins

Låg Bortfall av en del av 
övervakningen

Bättre underhåll. Värmeslingor. 
Vindrutetorkare

2 1 3 D

40 Vissa fordon (MC, moped klass 
1 och vissa motorredskap) 
saknar främre nummerplåt

Hög Hastigheterna för MC 
övervakas inte. Ökad 
användning av MC?

Fotografering även bakifrån. 
Det förekommer i vissa länder, 
men fördyrar

4 2 6 A

41 Utlandsregistrerade fordon Medel Betydligt sämre möjligheter att 
lagföra förare av 
utlandsregistrerade fordon än 
svenskregistrerade leder 
kanske till att de fortsätter köra 
alltför fort

Bättre samarbete. Dels inom 
Norden, dels inom EU

3 1 4 C

42 Avsaknad av checksiffra i 
registreringsnummer

Hög Manuellt extraarbete med 
kontroller av fabrikat och färg

Nytt system för 
registreringsnummer?

4 1 5 B

Funktion: Automatiserad hastighetsövervakning
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Bearbetning och teknik - automatiserad hastighetsövervakning
43 Strömförsörjning eller 

datakommunikation faller ifrån
Medel En, eller i värsta fall flera 

enheter slås ut. Viss brist i 
övervakningen

Hög driftsäkerhet, redundans 3 1 4 C

44 Data tappas bort genom att 
minne raderas

Låg Bortfall av en del av 
övervakningen. Trafikanterna 
märker inte detta direkt

Hög driftsäkerhet, redundans 2 1 3 D

45 Kan inte skilja på fordon med 
lägre hastighetsgräns (t ex 
lastbil eller fordon med släp) 
och andra fordon

Hög Ingen automatisk övervakning 
av dessa fordonstyper

Bättre teknik som kan 
detektera vilken sorts fordon 
det rör sig om

4 2 6 A

Utdata - automatiserad hastighetsövervakning

Trafikantbeteende - automatiserad hastighetsövervakning
46 Sabotage (klotter, beskjutning, 

välta stolpar)
Medel. Har inträffat, men inte lika 
ofta som vid proven ca 1990

Sämre övervakning. Extra 
kostnader

Använd övervakningen på 
trafikfarliga sträckor.  
Informera. Larma och övervaka 
utrustningen

3 2 5 B

47 Bortmonterad främre 
nummerplåt. Alternativt 
vandaliserad, översprayad, 
nedsmutsad eller snöbemängd 
främre nummerplåt

Hög. Redan ganska vanligt Svårt att bevisa vem som har 
kört. Leder till fortsatt 
fortkörning

Intensifierad polisövervakning. 
Höjning av böterna för att inte 
ha väl synliga nummerplåtar. 
(Redan på gång). Eventuellt 
fotografering även av bakre 
nummerplåt

4 2 6 A

48 Fordonet registreras på 
”målvakt”

Medel. Verkar ännu inte blivit 
vanligt

Det blir mycket svårt att 
identifiera föraren. Leder till 
fortsatt fortkörning

Ägaransvar. Om det går 
juridiskt. De flesta länder med 
effektiv kameraövervakning 
har ägaransvar

3 2 5 B

49 Förare döljer ansiktet med 
solskydd, hand, mask eller 
annat

Hög. Redan ganska vanligt Svårt att bevisa vem som har 
kört. Leder till fortsatt 
fortkörning. Farlig körstil

Ägaransvar, se ovan 4 2 6 A
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Övrigt - automatiserad hastighetsövervakning
50 Personuppgiftslagen kräver 

tillstånd för databearbetning
Låg om man sköter sina kort. Det 
har dock inträffat att man har 
missat att söka tillstånd

Tillfälligt stopp för 
övervakningen. Leder till 
fortsatt fortkörning

Söka dispens hos 
Datainspektionen. Stor 
informationsskylt

2 3 5 B

51 Integritetsproblem Låg om fotografier hålls inom 
polisen

Integritetsdiskussioner kan 
leda till badwill för tekniken

Förstärkt skydd så att 
bildhanteringen loggas väl

2 1 3 D

52 Bristande resurser hos polisen Hög Den av Vägverket betalda 
utrustningen används 
ineffektivt. Leder till fortsatt 
fortkörning

Mer pengar till polisen, 
alternativt flytta verksamheten 
till Vägverket

4 2 6 A

53 Hovrätt eller högsta domstol 
underkänner bevisning

Låg Hårdare beviskrav. Hävning av 
tidigare böter? Negativ 
publicitet. Leder till fortsatt 
fortkörning

Se till att få upp principfall i 
högsta instans så tidigt som 
möjligt

2 3 5 B

54 Bil kör på kamerastolpe Låg Stolpen viker sig men det 
tunga kamerahuset träffar 
bilen. Risk för allvarlig 
personskada

Lättare kamerautrustning 2 3 5 B
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Indata - ISA
55 Grundläggande fel i den 

digitala kartan (NVDB)
Medel. En minskande risk 
allteftersom användningen ökar. 
Ett problem är dock att det finns så 
många olika väghållare

Bristande kvalitet i 
informationen. ISA får felaktiga 
uppgifter om gällande 
hastighetsgräns. Risk för alltför 
höga hastigheter

Tidiga och grundläggande 
undersökningar av kvaliteten

3 2 5 B

56 Ej uppdaterad digital karta - ej 
inmatade ändringar

Medel. Det krävs ett stort jobb för 
att successivt föra in alla ändringar

Bristande kvalitet i 
informationen. ISA får felaktig 
uppfattning om gällande 
hastighetsgräns. Risk för alltför 
höga hastigheter

Säkra resurser och rutiner för 
snabb uppdatering. En 
organisatorisk fråga

3 2 5 B

57 Ej uppdaterad digital karta - 
uppdateringen har ej nått bilen

Låg, om tekniken fungerar Bristande kvalitet i 
informationen. ISA får felaktig 
uppgifter om gällande 
hastighetsgräns. Det kan leda 
till att olika fordon får olika 
besked

Säker teknik för uppdatering. 
Mycket en fråga om säker 
datakommunikation

2 2 4 C

58 Fel mätvärde på vilken 
hastighet fordonet håller från 
fordonets egna system

Medel eftersom det inte finns 
någon etablerad standard

Dålig matchning mot gällande 
hastighetsgräns. Men ändå 
ganska små avvikelser

Bättre kalibrering. Alternativt 
mäta hastigheten med GPS. 
(Används redan i vissa system)

3 0,5 3,5 D

59 Däcksstorlek (skillnad mellan 
sommar- och vinterdäck) eller 
lufttryck i däck påverkar 
hastighetsmätningen

Medel. Bilister är inte noga med att 
ha rätt tryck i däcken

Dålig matchning mot gällande 
hastighetsgräns. Men ändå 
ganska små avvikelser

Hastighetsmätning via GPS. 
(Används redan i vissa system)

3 0,5 3,5 D

Funktion: ISA (Intelligent hastighetsanpassning)
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60 Dålig precision i exakt var en 
hastighetsbegränsning 
förändras

Medel. GPS-systemet är inte så 
exakt. Dessutom svårt att 
bestämma exakt var informationen 
ska sändas till bilen. Ett vägmärke 
syns ju på avstånd så att man 
hinner anpassa farten

Troligen inga direkta 
säkerhetsproblem, men en hel 
del irritation?

Noggrannare GPS. Välavvägd 
placering av det "digitala 
vägmärket" i förhållande till det 
riktiga vägmärket

3 1 4 C

61 GPS-skugga och andra 
mottagningsproblem

Medel. Framförallt i tunnlar och 
invid höga hus

Dålig matchning mot gällande 
hastighetsgräns. Risk att få 
hastighet som gäller 
intilliggande gata

Död räkning i fordonet. Bättre 
satellitpositioneringssystem

3 2 5 B

Bearbetning och teknik - ISA
62 Aktiv gas låser sig i fullgasläge Mycket låg. Har inträffat i tidigare 

prov, men tekniken bör ha mognat
Risk för trafikolycka Bättre teknik. Certifiering 1 3 4 C

Utdata - ISA
63 Systemet stör förare eller 

passagerare
Medel med den typ av system som 
provades i Umeå

Fordonsägarna kan välja att 
koppla ur systemet

Diskretare HMI. Å andra sidan 
kan det vara bra att 
passagerarna noterar att det 
går för fort

3 1 4 C

64 Det går inte att accelerera sig 
ur farliga situationer. (Gäller 
enbart intervenerande system 
utan 
genomtrampningsmöjllighet. 
Denna typ av system finns 
ännu inte, ens i 
provverksamhet)

Låg sannolikhet att hamna i sådan 
situationer

Små konsekvenser. Man kan 
oftast bromsa sig ur en sådan 
situation

 - 2 1 3 D

65 Svårigheter att göra 
omkörningar (Gäller enbart 
intervenerande system utan 
genomtrampningsmöjlighet. 
Denna typ av system finns 
ännu inte, ens i 
provverksamhet)

Medel eftersom det i första hand 
enbart berör intervenerande 
system utan 
genomtrampningsmöjlighet

Om konsekvensen blir färre 
omkörningar kan effekten vara 
positiv på trafiksäkerheten. Om 
det däremot leder till 
långsamma och farliga 
omkörningar är det negativt

Tillåt kortvarig omkörning i 
samband med omkörning. 
såväl som i ISA-systemen, som 
i lagstiftningen?

3 2 5 B
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Trafikantbeteende - ISA
66 Övertejpad GPS-antenn och 

annat sabotage av 
fordonsutrustningen

Medel. Kan bli vanligt vid 
intervenerande obligatoriska 
system

Fortkörning Övervakning. Alternativt att 
göra systemet attraktivt för 
bilisten, till exempel genom 
möjlighet till omledning olycka 
eller försäkringsrabatter

3 3 6 A

67 Kompensationseffekt Hög. Tendens till att lita på 
systemet och inte göra egna 
bedömningar

Alltför höga hastigheter i de fall 
ISA indikerar en alltför hög 
hastighet i förhållande till 
rådande förhållanden

Utbildning och/eller göra 
systemet så perfekt som 
möjligt så att egna 
bedömningar inte behövs

4 3 7 A

68 Otillräcklig acceptans. Ovilja att 
använda systemet

Hög. Acceptansen är troligen 
mycket högre på 30-sträckor än på 
landsväg. I ISA-proven deltog få 
negativa testförare

Alltför höga hastigheter Optimal systemutformning. 
Information och utbildning

4 3 7 A

Övrigt - ISA
69 Svårt att installera aktiv gas i 

alla fordon
Hög. Det finns inga 
standardiserade lösningar

Dyrt eller svårt att göra 
installationer

Verka för standards inom 
området. Detta under 
förutsättning att man vill satsa 
på eftermonterad aktiv gas. 
Det är troligen bättra att satsa 
på andra lösningar

3 3 6 A

70 Problem med service/underhåll 
efter till exempel konkurs hos 
leverantör

Låg Låg tillgänglighet för systemet Standardiserade lösningar 2 2 4 C

71 Integritetsproblem om man 
loggar färder

Låg. Det är bara yrkestrafik som är 
aktuell att logga?

Integritetsproblem om data 
nyttjas fel

Ingen loggning i onödan. 
Regler för hur inloggad 
information får användas

2 1 3 D

72 Otillräcklig nytta i förhållande 
till kostnad för fordonsägaren

Hög. Även om man accepterar ISA 
betyder det inte att man köper ISA. 
Kostnaden är ännu för hög för de 
flesta bilister

Låg penetration om det är 
frivilligt med ISA

Lägre kostnader genom stora 
serier (fabriksmontage, 
standardutrustning) och enkelt 
teknikval. Fördelar för 
bilägaren såsom 
försäkringsrabatter. 
Obligatorium i stället för 
frivillighet

4 2 6 A
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Indata - variabla hastighetsgränser
73 Felaktiga hastighetsbesked 

(normalt för höga) beroende på 
dåligt fungerande eller trasiga 
sensorer i systemen

Medel. Sensorer ute i trafiken har 
ofta låg tillförlitlighet

Allvarligt om man missar att 
"varna" för fara. Undergräver 
förtroende för systemet om 
man alltför ofta felaktigt visar 
låga hastigheter

Tillförlitliga sensorer och 
redundans. Snabb 
felavhjälpning. Ingripande av 
operatörer

3 3 6 A

Bearbetning och teknik - variabla hastighetsgränser
74 Felaktiga hastighetsbesked 

beroende på dåliga algoritmer
Låg. Relativt enkla samband, 
förutom för väder

Allvarligt om man missar att 
"varna" för fara. Undergräver 
förtroende för systemet om 
man alltför ofta felaktigt visar 
låga hastigheter

Tillförlitliga algoritmer. 
Ingripande av operatörer. Se 
upp med alltför hårt driven 
automatisering

2 3 5 B

75 Nervöst beteende (frekventa 
ändringar i hastighetsbeskedet) 
beroende på dåliga algoritmer

Låg, men problemet har synts på 
MCS på Essingeleden under våren 
2003

Risk för alltför höga hastigheter 
eftersom systemets 
trovärdighet minskar

Bra algoritmer med hysteres 2 2 4 C

76 Släckt skylt beroende på 
strömavbrott

Låg. Dels generellt strömavbrott, 
men framförallt beroende på trasig 
matning

Risk för alltför höga hastigheter 
eftersom troligen alla skyltar i 
snittet slås ut

Redundans i 
strömförsörjningen. Eventuellt 
batteribackup. Tidigare system 
hade mekanisk återgång till 
lägsta hastighet vid 
strömavbrott

2 3 5 B

77 Släckt skylt beroende på fel i 
skylten

Medel. Relativt ny teknik med 
känsliga komponenter

Ganska små effekter eftersom 
man normalt har mer än en 
skylt per snitt

Hög kvalitet och bra underhåll 3 2 5 B

78 Felaktig information på skylt 
beroende på problem med 
datakommunikation

Låg. Liknande problem som med 
strömförsörjningen. Även 
radiolösningar har problem

Risk för alltför höga hastigheter 
eftersom troligen alla skyltar i 
ett område kan slås ut

Redundans och hög kvalitet. 
Snabb felavhjälpning

2 3 5 B

Funktion: Variabla hastighetsgränser
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Nr Riskfaktor Sannolikhet för att 
riskfaktorn ska bli verklighet

Konsekvens för 
funktionens effektivitet

Möjliga riskreducerande 
åtgärder

Sanno-
likhet     
(1-4)

Konse-
kvens    
(1-4)

Summa Prioritet

Utdata - variabla hastighetsgränser
79 Dålig synbarhet beroende på 

snö, is eller smuts på skylten
Medel. Även normala plåtskyltar är 
i bland oläsbara

Risk för alltför höga 
hastigheter. Till skillnad mot 
normala plåtskyltar där 
vanetrafikanten vet vad de 
visar även när de inte syns

Bättre skyltteknik. Se över 
placering och inriktning. Gärna 
högt monterade. Värme i 
fronten. Bättre underhåll

3 3 6 A

80 Dålig synbarhet beroende på 
sol

Låg. Problemet kan uppkomma i 
samband med lågt stående sol

Risk för alltför höga 
hastigheter. Till skillnad mot 
normala plåtskyltar där 
vanetrafikanten vet vad de 
visar även när de inte syns

Bättre skyltteknik. Se över 
placering och inriktning

2 3 5 B

81 Skylten skyms av lastbil eller 
annan trafik

Låg. Normalt monterade på båda 
sidor, alternativt i portal

Risk för alltför höga 
hastigheter. Till skillnad mot 
normala plåtskyltar där 
vanetrafikanten vet vad de 
visar även när de inte syns

Undvik lågt sidomontage 2 3 5 B

82 Svårt att förstå begreppet 
högsta rekommenderad 
hastighet

Medel. Detta begrepp skiljer sig 
från den konventionella högsta 
tillåtna hastigheten

Viss förvirring Undvik att rekommendera 
hastigheter? Bättre effekt om 
enbart högsta tillåten hastighet 
används

3 1 4 C

Trafikantbeteende - variabla hastighetsgränser
83 Vanebilister tittar inte på 

skyltarna
Hög. Ställer krav på en kraftigt 
ökad informationsinhämtning hos 
förarna

Risk för alltför höga hastigheter Utbildning. Förstärk information 
vid avvikelser från det normala 
med wig-wagsignaler?

4 3 7 A

84 Kompensationseffekt Hög. Tendens till att lita på 
systemet och inte göra egna 
bedömningar

Alltför höga hastigheter, 
speciellt då systemet fallerar

Utbildning och/eller göra 
systemet så perfekt som 
möjligt så att egna 
bedömningar inte behövs

4 3 7 A
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Nr Riskfaktor Sannolikhet för att 
riskfaktorn ska bli verklighet

Konsekvens för 
funktionens effektivitet

Möjliga riskreducerande 
åtgärder

Sanno-
likhet     
(1-4)

Konse-
kvens    
(1-4)

Summa Prioritet

Övrigt - variabla hastighetsgränser
85 Svårigheter med att beivra 

fortkörningar
Medel. Man har sådana problem i 
bland annat Tyskland

Risk för alltför höga hastigheter 
om kunskapen om 
övervakningsproblemen sprids

Bra system så att polis vet 
gällande hastighetsgräns och 
att informationen dessutom 
loggas säkert. För tidigt upp 
pilotfall till högsta rättsinstans. 
Det kommer dock aldrig gå att 
kräva att trafiken momentant 
sänker hastigheten vid ändring 
på skylt

3 2 5 B

86 Väghållaren kan anses som 
delvis vållande i samband med 
olyckor om inte 
hastighetsbeskedet sänkts i de 
fall där så borde ha skett

Låg. Kanske ett problem i USA, 
men inte med svensk tradition?

Risk för Vägverkets image Säker funktion. Undvik att höja 
hastighetsgränsen över den 
tidigare fasta 
hastighetsgränsen

2 1 3 D
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Nr Riskfaktor Sannolikhet för att 
riskfaktorn ska bli verklighet

Konsekvens för 
funktionens effektivitet

Möjliga riskreducerande 
åtgärder

Sanno-
likhet     
(1-4)

Konse-
kvens    
(1-4)

Summa Prioritet

Navigeringssystem i fordon

Indata - navigering
87 Felaktigheter i grundkartan 

redan hos leverantören (S + D)
Medel. Riskerna avtar ju mer 
kartan används

Risk för dåligt vägval. I värsta 
fall trafikfarligt. Undergräver 
förtroendet och reducerar 
användningen

Krav på kartor? Certifiering? 
Samarbete mellan olika 
aktörer?

3 1 4 C

88 Ej uppdaterade kartor i 
fordonen (S)

Medel Risk för dåligt vägval. I värsta 
fall trafikfarligt. Undergräver 
förtroendet och reducerar 
användningen

System där uppdateringen är 
mer eller mindre gratis med 
frekventa utskick av 
uppdateringar

3 1 4 C

Bearbetning och teknik - navigering
89 Individnyttan kan skilja sig från 

den kollektiva nyttan. Individen 
kan föredra smitvägar, medan 
kollektivet inte gör det. (S + 
speciellt D)

Hög. En riktig målkonflikt Sämre total 
samhällsekonomisk effektivitet 
om man utgår från 
individnyttan, samtidigt som 
individer som har utrustningen 
tjänar på det

Troligen bara att acceptera att 
samhället inte kan styra i allt?

4 1 5 B

90 Rekursiv effekt genom att de 
rekommendationer som 
systemet ger påverkar trafiken 
(D)

Medel Försämrad effektivitet Algoritmer som tar hänsyn till 
detta. Dessa algoritmer kräver 
indata om hur många som 
följer rekommendationerna och 
även kunskap om vad som 
sägs på lokalradion

3 0,5 3,5 D

Utdata - navigering
91 Svårt att presentera utdata på 

ett trafiksäkert sätt i bilen (S + 
D)

Medel Risk för trafikolyckor. Risk för 
att information missas

Bättre monitorer. Bättre 
placering. Mer koncentrerad 
information. Röstinterface

3 2 5 B

92 Dålig timing mellan körningen 
och informationen (S + D)

Låg Risk för trafikolyckor. Risk för 
att information missas

Bättre algoritmer. Anpassa 
informationen beroende på 
vilket körfält man ligger i och 
andra faktorer

2 2 4 C

Funktion: Navigering (S = statisk navigering, D = dynamisk navigering)
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Nr Riskfaktor Sannolikhet för att 
riskfaktorn ska bli verklighet

Konsekvens för 
funktionens effektivitet

Möjliga riskreducerande 
åtgärder

Sanno-
likhet     
(1-4)

Konse-
kvens    
(1-4)

Summa Prioritet

Trafikantbeteende - navigering
93 Olika individer har olika behov 

och kunskap. Vanetrafikant 
respektive turist etc (S + D)

Medel Vissa använder inte 
informationen. Bristande tilltro 
till systemet

Anpassning till individen. 
Möjlighet att lägga in profiler. 
Feedback genom att studera 
hur informationen används

3 0,5 3,5 D

94 Kompensationseffekt (S + D) Medel vid sällanresor Om man vänjer sig att lita på 
systemet försämras den egna 
uppfattningen om var man är 
och vart man är på väg

Den negativa effekten 
kompenseras mer än väl av de 
positiva effekterna

3 0 3 D

Övrigt - navigering
95 Integritetsproblem om man 

loggar färder (S + D)
Låg. Det är bara yrkestrafik som 
kan vara aktuell att logga

Integritetsproblem om data 
nyttjas fel

Ingen loggning i onödan. 
Regler för hur inloggad 
information får användas

2 1 3 D
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Nr Riskfaktor Sannolikhet för att 
riskfaktorn ska bli verklighet

Konsekvens för 
funktionens effektivitet

Möjliga riskreducerande 
åtgärder

Sanno-
likhet     
(1-4)

Konse-
kvens    
(1-4)

Summa Prioritet

Trafiksäkerhetsinriktat förarstöd

Indata - alkolås

Bearbetning och teknik - alkolås
96 Problem med mätnoggrannhet 

och tröskelvärde. Systemet bör 
inte stoppa en förare som 
ligger nära under 0,2 promille, 
men samtidigt säkert stoppa en 
förare som ligger strax över 0,2 
promille

Låg, men inte försumbar Nyktra får inte köra. Berusade 
tror att de får köra

Om man höjer nivån riskerar 
man att en berusad får köra 
(enligt systemet), men blir 
bötfälld av polisen. Den bästa 
lösningen vore att förbättra 
mätnoggrannheten

2 1 3 D

97 Bugg i programvaran. T ex att 
inget fordon med alkolås går 
att starta fr o m den 11/11 2011 
kl 11.11

Mycket låg. (Förhoppningsvis) Stora konsekvenser. Om alla 
fordon har alkolås lamslås all 
trafik. Om t ex alla ambulanser 
har alkolås lamslås en viktig  
samhällsfunktion

Flera oberoende leverantörer. 
Hög kvalitet på programvaran. 
Jämför Y2K (sekelskiftet)

1 3 4 C

98 Det tar lång tid att värma upp 
alkolåset. Dagens system kan 
kräva över två minuter vid en 
temperatur på 0 C. Även själva 
blåsningen tar tid, drygt 5 s

Medel. Större problem desto 
kallare det är

Motvilja att anskaffa alkolås. 
Tendens att sätta alkolåset ur 
funktion

Bättre teknik som inte kräver 
någon tid för uppvärmning och 
där man kan blåsa snabbare

3 1 4 C

99 Punchpraliner Låg Godisätare tvingas skölja 
munnen innan de kör

 - 2 0,5 2,5 D

Funktion: Alkolås
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Nr Riskfaktor Sannolikhet för att 
riskfaktorn ska bli verklighet

Konsekvens för 
funktionens effektivitet

Möjliga riskreducerande 
åtgärder

Sanno-
likhet     
(1-4)

Konse-
kvens    
(1-4)

Summa Prioritet

Utdata - alkolås

Trafikantbeteende - alkolås
100 Man använder alkolåset som 

testinstrument huruvida man 
kan köra eller inte

Medel Fler berusade förare. Risk för 
trafikolyckor om man lyckas 
starta

Information. Bland annat om att 
alkoholnivån kan öka efter det 
att man börjat köra

3 1 4 C

101 Annan än föraren blåser Medel. Det räcker med en nykter 
människa för att kunna starta flera 
bilar

Fler berusade förare. Risk för 
trafikolyckor

Någon sorts identifiering? Låt 
föraren blåsa efter en stunds 
färd (vilket redan görs i vissa 
system)

3 2 5 B

102 Knuffa igång bilen Medel. Frestande för en del? Fler berusade förare. Risk för 
trafikolyckor

Koppla inte alkolåset till 
startmotorn, utan till t ex 
bränsleinsprutningen

3 2 5 B

103 Förbikoppling av elektroniken Låg. Kräver kunskap Fler berusade förare. Risk för 
trafikolyckor

Maximera integrationen med 
fordonselektroniken

2 2 4 C

104 Låter motorn vara igång under 
festen eller dricker under färd

Låg Fler berusade förare. Risk för 
trafikolyckor

Låt föraren blåsa efter en 
stunds färd (vilket redan görs i 
vissa system)

2 2 4 C

Övrigt
105 Dålig hygien Medel. Det ska finnas 

plastmunstycken i fordonen, men 
de kan ta slut. Saliv, snus och 
annat kan komma förbi munstycket 
in i slangen

Motvilja att använda systemet. 
Men man är ju tvungen att 
använda systemet för att få 
igång bilen!

Svårlöst 2 1 3 D

106 EU-samarbete bromsar ett 
obligatoriskt användande av 
alkolås

Medel Försenat obligatorium. Ett 
obligatorium är nödvändigt för 
framgång eftersom delar av 
"målgruppen" nog inte vill ha 
alkolås

Demonstrationsprojekt, 
påverkan

3 3 6 A

107 Integritetsproblem Medel. Dagens system loggar 
starförsök och körningar

Dålig integritet om någon 
kommer över informationen

Ta bort loggningen. Då 
uppkommer dock andra 
problem med fusk

3 1 4 C

108 Otillräcklig nytta i förhållande 
till kostnad för fordonsägaren

Hög. Även om man accepterar 
alkolås betyder det inte att man 
köper alkolås. Kostnaden är ännu 
för hög för de flesta bilister

Låg penetration om det är 
frivilligt med alkolås

Lägre kostnader genom stora 
serier och enkelt teknikval. 
Obligatorium i stället för 
frivillighet

4 2 6 A
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Nr Riskfaktor Sannolikhet för att 
riskfaktorn ska bli verklighet

Konsekvens för 
funktionens effektivitet

Möjliga riskreducerande 
åtgärder

Sanno-
likhet     
(1-4)

Konse-
kvens    
(1-4)

Summa Prioritet

Indata - trötthetsvarnare
109 Det är svårt att detektera 

trötthet
Medel Dålig funktion och högt pris Bättre algoritmer? 3 2 5 B

Bearbetning och teknik - trötthetsvarnare

Utdata - trötthetsvarnare

Trafikantbeteende - trötthetsvarnare
110 Kompensationseffekt Medel. Ett mänskligt beteende att 

man kör tills systemet varnar. I 
stället för att själv känna efter

Fler trötta i trafiken. Ökad risk 
för trafikolyckor

Information. Gränsnivån måste 
sättas med omsorg

3 2 5 B

111 Förare reagerar ej på varning Medel. Det är mänskligt att vilja 
köra vidare "en liten bit" även om 
man får en varning

Fler trötta i trafiken. Ökad risk 
för trafikolyckor

Intervenerande system är 
svårt. Information och 
utbildning i stället? Alternativt 
ett system som irriterar föraren 
genom att strypa gasen, öppna 
rutorna eller starta 
vindrutetorkarna om han kör 
vidare

3 2 5 B

112 Sabotage mot systemet genom 
att koppla ur mätningen eller 
utdata. Mest relevant för 
intervenerande obligatoriskt 
system

Medel. Få vill egentligen köra 
trötta, men vissa kan känna sig 
tvungna

Fler trötta i trafiken. Ökad risk 
för trafikolyckor

Övervakning 3 2 5 B

Övrigt - trötthetsvarnare
113 Integritetsproblem Låg? Beror på hur mycket man 

loggar
Integritetsproblem Troligen ingen loggning i 

systemen. Jämför 
applikationen alkolås

2 1 3 D

Funktion: Trötthetsvarnare
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Nr Riskfaktor Sannolikhet för att 
riskfaktorn ska bli verklighet

Konsekvens för 
funktionens effektivitet

Möjliga riskreducerande 
åtgärder

Sanno-
likhet     
(1-4)

Konse-
kvens    
(1-4)

Summa Prioritet

Indata - avståndshållningssystem
114 Svårt att skilja på bil framför 

och andra objekt. Beroende på 
kurvor, stillastående objekt 
nära vägen, små objekt (cykel) 
etc

Hög. Systemen är utformade för att 
inte reagera på t ex stillastående 
objekt, ens i körfältet

Risk för kollision med 
stillastående bil i eget körfält 
om man litar alltför mycket på 
systemet

Information så att förarna vet 
vad systemet klarar. Mer 
avancerade sensorer och 
algoritmer

4 2 6 A

115 Radarn känslig för ösregn och 
yrsnö

Låg, trots allt inte så frekvent Avsaknad av systemfunktion  
när den behövs som bäst

Bättre teknik. Låta systemet 
säga ifrån när systemet inte 
fungerar. Bättre utbildning

2 2 4 C

Bearbetning och teknik - avståndshållningssystem
116 Systemet panikbromsar inte 

utan innehåller bara funktioner 
för relativt små 
hastighetsanpassningar

Hög. Systemen är utformade så, 
bland annat för att undvika 
felaktiga panikinbromsningar

Risk för seriekollisioner om 
man litar alltför mycket på 
systemet

Information så att förarna vet 
vad systemet klarar. Mer 
avancerade sensorer och 
algoritmer

4 1 5 B

117 Olika system fungerar olika Medel. Systemen kommer från 
olika leverantörer och innehåller 
olika algoritmer

Kan innebära 
trafiksäkerhetsrisker när man 
kör en bil som man inte är van 
vid eftersom systemen kan 
reagera rejält olika

Gemensamma 
kravspecifikationer. Standards

3 1 4 C

Utdata - avståndshållningssystem

Trafikantbeteende - avståndshållningssystem
118 Kompensationseffekt Medel. Förarna använder systemet 

på så sätt att de minskar sina 
marginaler

Risk för trafikolyckor Information så att förarna vet 
vad systemet klarar. Mer 
avancerade sensorer och 
algoritmer

3 2 5 B

119 Förarna väljer att ställa in en 
alltför kort tidslucka för att 
undvika insvängare framför

Medel i tät trafik Risk för trafikolyckor Information. Använd inte 
systemet i alltför tät trafik

3 2 5 B

120 Mental överbelastning Låg, men kan inte försummas när 
systemen är nya innan förarna kan 
dem

Risk för trafikolyckor Utbildning. Bra förarinterface 2 2 4 C

Övrigt - avståndshållningssystem
121 Integritetsproblem Låg? Beror på hur mycket man 

loggar
Integritetsproblem Troligen ingen loggning. 

Jämför funktionen alkolås
2 1 3 D

Funktion: Avståndshållningssystem
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Nr Riskfaktor Sannolikhet för att 
riskfaktorn ska bli verklighet

Konsekvens för 
funktionens effektivitet

Möjliga riskreducerande 
åtgärder

Sanno-
likhet     
(1-4)

Konse-
kvens    
(1-4)

Summa Prioritet

Indata - vägavgifter
122 Satellitskugga (höga 

byggnader) och tunnlar innebär 
att man inte får GPS-position 
(S)

Hög Dålig matchning mot gällande 
avgifter/zongränser

Död räkning i fordonet. Bättre 
positioneringssystem

4 1 5 B

123 Snötäckt/nedsmutsad kamera 
(V)

Låg. Kameror har använts i andra 
sammanhang länge

Intäktsförluster (större än vid 
system med dosa)

Värmeslingor, vindrutetorkare 
och/eller rengöring vid behov

2 1 3 D

124 Dålig bildkvalitet (K+V) Medel. Speciellt under vissa 
ljus/väderförhållanden

Intäktsbortfall och/eller 
feldebiteringar pga dålig 
bildanalys. Dålig publicitet och 
eventuellt stämningar

Bättre teknik 3 1 4 C

Bearbetning och teknik - vägavgifter
125 Felfunktion pga strömavbrott 

(K+V)
Låg Intäktsförluster Redundans 2 0,5 2,5 D

126 Felfunktion pga "interna" 
tekniska komponentfel 
(K+V+S)

Medel. Tekniken har funnits 
ganska länge men ännu finns 
problem att lösa

Intäktsförluster Larmsystem och 
reparationsberedskap med 
reservenheter i lager

3 1 4 C

127 Felfunktion pga påkörd 
vägsidesutrustning (K+V)

Medel. Skulle även kunna vara en 
form av sabotage

Förutom rena intäktsförluster 
(ryktet sprider sig om var det är 
gratis) även 
reparationskostnader

Larmsystem och 
reparationsberedskap med 
reservenheter i lager

3 1 4 C

128 Avbruten kommunikation med 
centraldator (K+V+S)

Medel Ingen information ut om avgift. 
Ingen information in om 
betalning. Intäktsförluster

Larmsystem och 
reparationsberedskap med 
reservenheter i lager

3 1 4 C

129 Otillräcklig kapacitet för 
inbetalning (telefonkö, dosor 
slut etc.) (K+V+S)

Medel Ökade kostnader för 
fakturering i efterhand. Förare 
som ville betala kunde inte 
men får straffavgift = 
förtroendeförlust

Noggrann förberedelse och 
utformning av systemet

3 2 5 B

Vägavgifter
Funktion: Vägavgifter  K = korthållskommunikation, V = videoregistrering, S = satellitbaserade system
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Nr Riskfaktor Sannolikhet för att 
riskfaktorn ska bli verklighet

Konsekvens för 
funktionens effektivitet

Möjliga riskreducerande 
åtgärder

Sanno-
likhet     
(1-4)

Konse-
kvens    
(1-4)

Summa Prioritet

130 Transaktionsproblem gentemot 
konto/bank (K+V+S)

Låg Ineffektiv drift och förseningar, 
ev felaktigt utskickade 
straffakturor.

Noggrann förberedelse och 
utformning av systemet

2 0,5 2,5 D

131 Otillräcklig kapacitet för 
indrivning av utestående 
avgifter (K+V+S)

Låg Intäktsförluster Tidsfrist för efterbetalning med 
hög straffavgift därefter

2 0,5 2,5 D

132 Barnsjukdomar (S) Hög. Tekniken ännu under 
utveckling

Helt ny oprövad teknik med 
ekonomiska drivkrafter (se 
hackers nedan). Låg 
acceptans/högt motstånd

Noggrann testning samt 
tillvarata erfarenheter från t ex 
Tysklands avgifter för tung 
trafik som skulle införas hösten 
2003

4 1 5 B

Utdata - vägavgifter

Trafikantbeteende - vägavgifter
133 Felfunktion pga sabotage av 

vägsides- och/eller 
fordonsutrustning (K+V)

Medel. Kan bli vanligt om inte 
allmänhetens acceptans 
maximeras

Förutom rena intäktsförluster 
även reparationskostnader. 
Dålig publicitet

Larmsystem och 
reparationsberedskap med 
reservenheter i lager. System 
som förhindrar olaglig kopiering 
av kort etc

3 1,5 4,5 C

134 Övertejpad GPS-antenn och 
annat sabotage av 
fordonsutrustningen (S)

Medel. Kan bli vanligt om inte 
allmänhetens acceptans 
maximeras

Intäktsbortfall Övervakning. Alternativt att 
göra systemet attraktivt genom 
bl a möjlighet till omledning i 
samband med trafikolycka

3 1 4 C

135 Fordon lägger sig i "skugga" av 
t ex lastbil (K+V)

Mycket låg. Svårt att köra 
tillräckligt nära

Intäktsförluster Regelmässig fotografering 
även bakifrån

1 0,5 1,5 D

136 För hög andel sällanbetalare 
(K+V+S)

Medel Överbelastning av systemet 
och/eller höga kostnader för 
manuell betalning

Speciellt utarbetat system för 
hantering av besökare och 
turister

3 2 5 B
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137 Fusk med fordonstillstånd för 
ingen/lägre avgift (taxi, 
handikappbil etc.) (K+V+S)

Medel Intäktsförluster Intensifierad polisövervakning. 
Undvik "gratisfordon" i reglerna

3 1 4 C

138 Bortmonterad främre 
nummerplåt, alternativt 
vandaliserad (”sliten”), 
sprayad, nedsmutsad eller 
snöbemängd främre 
nummerplåt, roterbar 
nummerskylt (K+V)

Hög. Redan ganska vanligt Intäktsförluster Intensifierad polisövervakning. 
Höjning av böterna för att inte 
ha väl synliga nummerplåtar. 
(Redan på gång). Eventuellt 
fotografering även av bakre 
nummerplåt

4 2 6 A

139 Föraren kör i motriktat körfält 
eller annan förbjuden plats 
(vägren, gångbana etc) (K+V)

Låg. Innebär ju en stor risk för 
föraren själv

Trafiksäkerhetsrisk samt 
intäktsförluster

Barriärer, vidvinkelkameror 
med registrering "åt alla håll"

1 4 5 B

140 Civil olydnad vid införande 
(K+V+S)

Medel. Kan bli ett problem om inte 
allmänhetens acceptans 
maximeras

Låg acceptans ger aktioner, 
leder till domstolsprocesser 
och dålig publicitet, vilket 
äventyrar hela systemet

Noggrann utredning och 
förankring på alla nivåer

3 2 5 B

141 Sönderskjuten kamera Låg. Förekom i de första försöken 
med automatiska 
hastighetskameror

Intäktsförluster och 
reparationskostnader

Skottsäkra kamerahus 2 2 4 C
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Övrigt - vägavgifter
142 Löneförmån "arbetsgivaren 

betalar" (K+V+S)
Hög. Redan ganska vanligt 
beträffande fri parkering

Mindre inkomster och sämre 
styrningseffekt

Förmånsbeskattning 4 1,5 5,5 B

143 Osäkra priselasticiteter 
(K+V+S)

Medel, åtminstone initialt. Man vet 
egentligen inte hur vägavgifter 
kommer att slå

Om kostnaden inte känns 
uteblir styrningseffekt

Noggrann prissättning med 
systematisk uppföljning och 
möjlighet till snabba 
revideringar

3 2 5 B

144 Omläggningar vid vägarbeten 
hindrar avgiftsfunktionen (K+V)

Medel Intäktsförluster Tillfälliga mobil utrustning 3 1 4 C

145 Folkomröstning (K+V+S) Medel. I Stockholm planeras en 
folkomröstning hösten 2006

Hög sannolikhet för ett nej i en 
folkomröstning. Intäktsförluster 
och att gjorda investeringar går 
förlorade vid ett nej och 
kostnader tillkommer för 
återställande. Svårt att 
återkomma med förslag på 
trängselavgifter

Noggrann och långvarig 
utredning och förankring på 
alla nivåer samt saklig och 
detaljerad information till 
allmänheten

3 2 5 B

146 Förändrad politisk majoritet 
(K+V+S)

Hög. Detta hände i Holland Ny majoritet tar bort beslut om 
att införa avgifter respektive tar 
bort redan införda avgifter. 
Intäktsförluster, samt att gjorda 
investeringar går förlorade och 
kostnader tillkommer för 
"återställande"

Noggrann utredning och 
förankring på alla nivåer. Stabil 
politisk majoritet

4 2 6 A
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147 För kort tidsplan vid införandet 
(K+V+S)

Medel Ny teknik som fortfarande lider 
av barnsjukdomar, låg 
acceptans. Förtroendeförlust

Se till att införandeprocessen 
får ta sin tid och inte blir ett 
hastverk

3 2 5 B

148 Juridiska problem (K+V+S) Medel. Att anpassa befintlig/skriva 
ny lag är svårt och tar tid. Svårt att 
täppa till alla kryphål

Försenat införande. Utdragna 
processer, intäktsbortfall och 
dålig publicitet

Lagstiftning ses över tidigt och 
förändringar drivs parallellt 
med förberedelser för 
införande. Försök förutse 
kryphål

3 2 5 B

149 Inte bara fuskare utan även 
ärliga förare fotograferas (K+V)

Hög. Det är så i vissa system Integritetsproblem leder till 
förtroendeförlust, dålig 
publicitet

Utarbeta rutiner så endast 
fuskare registreras. Ärliga 
förare raderas snabbt ur 
databasen

4 3 7 A

150 "Zlatan-syndromet". Det vill 
säga att man kan läcka 
filmsekvenser till media som 
sedan kan publicera. Polisen 
får inte efterforska källan och 
det är svårt att få media fällt i 
en rättegång (K+V)

Låg. Det har hänt men nu är man 
medveten om problemet

Foton på "avgiftsfuskare" 
publiceras. Förtroendeförlust, 
dålig publicitet

Ändra gällande lagstiftning 
och/eller utarbeta rutiner för 
hantering

2 2 4 C

151 Problem med regionala 
strukturer och administrativa 
gränser (K+V+S)

Hög. Ganska vanligt i andra 
sammanhang

Kommunen ber staten att ge 
pengar till landstinget... 
Låsningar och ineffektiv 
hantering av intäkter

Noggrann utredning och 
förankring på alla nivåer. Ny 
modell för regional styrning

3 2 5 B

152 Korta resor, t ex omparkering, 
debiteras lika som långa (V)

Hög. Det är så i London Oönskad trafik på bakgator, 
miljö- & trafiksäkerhetsrisker

Strategisk placering av 
utrustning. Differentierad avgift, 
men svårt att övervaka. GPS-
positionering kan vara en hjälp

4 1 5 B
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153 Otillräcklig acceptans (K+V+S) Hög Video kan upplevas kränka 
integriteten mer än andra 
system och "fångar" även in 
GC-trafik

Endast nummerskylt 
fotograferas. Bilder på "riktiga" 
passager raderas snabbt. 
Information

3 2 5 B

154 Geografisk gränsdragning/ 
bristande precision (S)

Medel Svårt att definiera när man är i 
respektive utanför zon. Låg 
acceptans och dålig publicitet

Bättre positioneringssystem 3 2 5 B

155 Hacker belastar annans konto, 
fyller på egna kontot, sätter 
avgiften = 0 kr (K+V+S)

Låg Intäktsförluster och/eller 
förtroendeförluster om tredje 
man drabbas

Hög datasäkerhet med 
kryptering etc.

2 1 3 D

156 Hackers saboterar systemet för 
att väcka uppmärksamhet eller 
av politiska skäl (K+V+S)

Medel Intäktsförluster och kostnader 
tillkommer för "återställande"

Hög datasäkerhet med 
kryptering etc.

3 2 5 B

157 Vilja att stödja ny europeisk 
teknik inom satellitpositionering 
(Galileo) (S)

Medel. Inom just vägavgifter vill 
vissa i Europa satsa ensidigt på 
Galileo.

Förseningar, särskilt om 
Galileo stöter på ytterligare 
problem. Kostnadsökningar

Satsa på beprövad teknik 
(GPS)

3 1 4 C

158 Miljöbilar kör gratis. (Föreslås 
för Stockholmssystemet)

Medel Trafikanter skaffar sig 
flexifuelbilar, men kör i alla fall 
på bensin eftersom det är 
enklare. Ingen miljöeffekt och 
ingen styrning av trafiken för 
de som kör gratis

Undvik gratisbilar 3 2 5 B
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