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Sammanfattning
Denna rapport utgör slutrapport i FoU-projektet RiksISA som genomförts under 2002-2003.
RiksISA har ingått i det sk VITSA1-samarbetet, samordnat av Stiftelsen Teknikdalen i Borlänge.
Huvudansvarig för genomförandet av RiksISA har varit SWECO.
VITSA-samarbetet och övriga VITSA-projekt beskrivs i rapporter från respektive delprojekt.
Bakgrund och syfte
I de genomförda storskaliga försöken med ISA (Intelligent hastighetsanpassning), har ISA i olika
former testats i fyra olika försöksområden i Sverige: Borlänge, Umeå, Lidköping samt Lund.
Försöksområdena har främst utgjorts av tätortsvägar 30, 50 och 70 km/h samt ett fåtal
landsvägssträckor (90 och 110 km/h) utanför Borlänge. Det har därmed saknats kunskap om hur
ISA upplevs om man har det hela tiden, även på längre landsvägssträckor.
Parallellt med ISA-projektet har NVDB (Nationell Vägdatabas) kommit till ett skede när databasen
innehåller hela det statliga vägnätet med hastighetsgränser och några andra attribut. Vissa frågetecken
kring datats kvalitet och användbarhet för ISA i praktiken föreligger dock.
Huvudsyftet med projektet har varit att testa och utvärdera hur NVDB kan användas som grund för
ISA över större områden som omfattar både tätorts- och landsvägstrafik.
Övergripande projektupplägg
Projektet har baserats på praktiska försök med ISA över större områden, studier av väg- och
hastighetsdatabaser samt alternativa systemlösningar för rikstäckande ISA. Utifrån detta föreslås
tänkbara systemlösningar för framtida införande av rikstäckande ISA.
Funktioner i ISA
En funktionell analys över
vilka funktioner som behövs i
ett ISA-system har gett en
funktionsmodell som kan delas
upp i kategorierna ISA
Infrastruktur samt ISA i
Fordon. Denna funktionsmodell används i projektet
som underlag för analyser av
alternativa tekniklösningar och
framtida scenarios.

ISA infrastruktur
6.
Kommunicera
Hastighetsdatabas

5.
Positionerings
system

Hastighetsdatabas

7.
Uppdatera
hastighetsdatabas

ISA i fordon
Lokal
Hastighetsdatabas

4.
Positionera
fordonet

Position

1.
Beräkna
Hastighetsgräns

2.
Mäta
fordonets
hastighet

Gällande
hastighetsgräns

3.
Förarstöd

Information
direkt till föraren

Stöd via
fordonet

Hastighet

Funktioner i ISA-system

Försök inom RiksISA
Tidigt i projektet beslutades att försök skulle göras dels med återanvänd utrustning från de
storskaliga försöken, dels med ny handdatorbaserad utrustning framtagen inom VITSAsamarbetet. Den gamla utrustningen har använts för att snabbt komma igång med tester av större
kartor. Den nya VITSA-utrustningen har möjliggjort tester av ”direktimport” från NVDB,
1

VITSA står för Vidareutveckling av ITS –Applikationer.
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nedladdning av nya kartområden, m fl funktioner som är nödvändiga i ett framtida ISA, men som inte
kunnat testas med den gamla utrustningen.

Försök med befintlig ISA-utrustning
”Exylimit”

Försök med ny ISA-utrustning ”VITSA”.

Försöken inom RiksISA har utgått från de befintliga ISA-städerna Borlänge och Lidköping, där det
funnits försökspersoner, installerade försöksfordon och tätortskartor. Rekryteringen har fokuserats
på försöksfordon som kör över större områden i respektive region.
Totalt har 50 försöksfordon medverkat i RiksISA, fördelade enligt:
•
•
•

Dalarna
Västra Götaland
Stockholm

37 st
10 st
3 st

Resultat från försöken
Försöken har utvärderats genom enkäter till försöksförarna samt genom analys av insamlat loggdata.
Utvärdering av tre enkätomgångar (2 i Borlänge, 1 i Lidköping) visar bl a att:
• Det finns inte några signifikanta skillnader
Körglädje
mellan testförarnas upplevelse av att köra
Stress
med ISA på landsväg jämfört med i tätort.
Säkerhet
Irritation
• Både på landsväg och i tätort är det bara
Gasa/bromsa
vid enstaka tillfällen som testförarna skulle
Titta på hastigheten
vilja ändra på någon inställning eller helt
Vara i vägen
stänga av utrustningen.
Tidspress
• Testförarna tycker att utrustningen gjort det
Kontrollerad
lättare att hålla hastighetsgränserna. Störst
Uppmärksamhet
effekt anser testförarna ISA har på 30Ansträngning
och 50-sträckor i tätort.
Bensinförbrukning
•

•

•

Utrustningen anger ibland felaktiga
hastighetsgränser. Det upplevs som ganska
mycket störande om en för låg hastighet
anges under en längre period.

Landsväg

Risk att åka fast

Tätort
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Upplevelse på landsväg respektive i tätort.
(1=Minskat mycket; 3=Oförändrat; 5=Ökat mycket)

Testförarna tycker att radio och klimatanläggning är de viktigaste extrautrustningarna vid bilbyte.
Därefter kommer farthållare (Cruise Control) och ISA-utrustning. Minst viktigt anses färddator
och navigeringssystem vara.
Om utrustningen fungerar som idag skulle samtliga testförare i Lidköping vilja behålla den medan
cirka 80 % av testförarna i Borlänge skulle vilja behålla densamma.
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•

Som förslag på förbättringar angavs att det bör vara möjligt att själv ändra ljudsignalen eller byta
ut den mot exempelvis vibrationer i gaspedalen.

Fordonen i Borlänge har loggat kördata. Totalt har 371 000 km körning med RiksISA-utrustning
loggats. Analys av loggdata visar bl a följande:
•

RiksISA-förare kör för fort 13% av sin körtid. Detta kan jämföras med siffror från
Vägverket som visar att 55% av allt trafikarbete sker över hastighetsgränsen.

•

Det genomsnittliga hastighetsöverträdandet vid fortkörning är 4,4 km/h, att jämföra med
10,3 km/h för fordon utan ISA.

NVDB och annan hastighetsdata
I försöken har hastighetsdata testats från NVDB, VDB samt Borlänge kommun. Dessutom har andra
vägdatabasers (t ex Navtech) användbarhet för ISA testats i mindre omfattning.
När det gäller hastighetsgränser i NVDB finns idag endast företeelsen ”skyltad hastighet” med en
täckning motsvarande hela det statliga vägnätet. De uttag av sådana data som gjorts för försök inom
RiksISA har påvisat en del brister, bl a felaktiga hastighetsgränser och bristande hantering av
tidsbegränsade hastighetsbegränsningar. Detta håller nu på att förbättras genom forcerad insamling av
hastighetsdata som även kommer att omfatta kommunala vägar. Målsättningen är att årsskiftet
2004/2005 ska uppgifter om skyltad hastighet finnas i NVDB för hela landets vägnät. Under de
närmsta åren kommer man alltså kunna använda ”skyltad hastighet” från NVDB-data som underlag
för ISA.
I NVDB finns även plats för data om företeelserna ”hastighet” och ”gällande hastighet” som
avser ”föreskriven hastighetsgräns” respektive ”den högsta hastighet med vilken ett fordon får
framföras”. Den senare är härledd ur ”hastighet” samt ett antal andra företeelser. När dessa data
kommer in i en NVDB kommer förutsättningarna för att ISA ska kunna visa ”rätt” hastighetsgräns
visserligen att förbättras, men på köpet finns en risk att man skapar förvirring kring vad som gäller.
Här behöver alternativen studeras och testas närmare. Under tiden duger det bra med ISA-system
som visar ”skyltad hastighet”, så länge man är medveten om detta.
När det gäller myndigheternas roll kring försörjning av hastighetsdata kan man identifiera följande
alternativa nivåer:
1. Upprätthålla grunddatabas med vägnät och hastighetsgränser.
2. Upprätthålla ISA-anpassad ”on-linedatabas” med vägnät och hastighetsgränser.
3. Kommunicera ut data via ett eller flera media
4. Stå för kompletta ISA-system inklusive fordonsdatorer
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GPRS, 3G

Andra
DB
Online
databas

Uppdateringar

NVDB

1. Grunddata
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DAB,…

?!

2 . I S A- d a t a o n l i n e

3. Distribution

4 . F o r d o n sutrustning

Fyra nivåer för hur långt myndigheternas roll kan sträcka sig

Exakt var gränsen mellan industri och myndighet ska gå är inte självklart, men kommunikation av
gällande hastighetsgränser till fordon blir ett avgörande gränssnitt.
I ett längre perspektiv är det rimligt att anta fordonsutrustning för ISA tas fram av industrin
(bilindustri, navigation, tillbehör) men att myndigheterna ansvarar för upprätthållande och
uppdateringar av centrala databaser med vägnät och gällande hastighetsbegränsningar.
I Sverige är nivå ett redan på gång i och med NVDB. Ett aktivt deltagande i nivå 2 och 3, i
samarbete med industrin, skulle kunna skynda på införandet av ISA.
Tekniska vägval och införandeaspekter kring rikstäckande ISA
Följande tekniska vägval för framtida ISA har kunnat identifieras:
Tekniska vägval för ISA

Alternativ (troliga utfall på längre sikt understrukna)

•

Positioneringsmetod

GPS eller sändare+transponder

•

Hastighetsmätning

GPS, fordonets hastighetsgivare eller kombination

•

Förarstöd

Display, pip, blink, vibrationer eller aktiv gaspedal

•

Integration i fordon

Fordonsintegrerat, i navigationssystem, i handdator,
separat ISA-system

•

Överföring av hastighetsdata till fordon

Depåbesök, Utskick av minnesmedia, Telematik

•

Uppdatering av hastighetsgränser
NVDB, kommuner, Navtech, TeleAtlas

Övriga införandeaspekter
Även om detta projekt har kretsat kring tekniska frågor, så har även andra frågor kring införande av
ISA kommit upp till ytan, bland annat följande:
Incitament
Avgörande för i vilken utsträckning ISA kan införas är förutom infrastruktur för ISA även vilka
incitament som får bilister, företag m fl att installera ISA i sina fordon.
Exempel på incitament för ökat användande av ISA:
• Ökad hastighetsövervakning och/eller högre böter vid fortkörning
• Subventionerad ISA-utrustning
• Billigare skatt och/eller försäkring för de som har ISA installerat
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•
•

Bonus för de som verkligen håller hastighetsgränser (testas i FoU projektet eISA)
Krav på ISA för t ex offentligt upphandlade transporter

Incitament av typen mer hastighetsövervakning och högre böter medför inga särskilda tekniska krav
på ISA-utrustningen, eftersom bilister då frivilligt skaffar ISA för att den ska fungera och hjälpa
dem att anpassa hastigheten.
Ekonomiska incitament för den som har ISA installerat medför däremot krav på att det går att
kontrollera att utrustningen verkligen är installerad och i drift, vilket blir svårare att följa upp.
Incitament där rabatter eller bonus ges för den som dessutom håller hastighetsgränserna medför
krav på insamling och uppföljning av hastighetsdata. Vilket kan bli dyrt i drift.
Hur passar ISA in bland andra trafiksäkerhetsåtgärder?
När det gäller gupp kan man hävda att ISA och ”yttäckande” gupp inte är någon bra kombination,
eftersom de som har ISA drabbas av guppen även om de håller hastighetsgränserna.
Något som däremot fungerar mycket bra tillsammans med ISA är hastighetskameror (och annan
hastighetsövervakning). Den som har ISA har ju mycket bättre förutsättningar att hålla rätt hastighet
och slippa oroa sig för hastighetskameror.
När det gäller t ex vajerräcken, borde ISA utgöra ett bra komplement eftersom mitträcken endast
begränsar fordonens rörelse i sidled och inte ger något stöd i anpassning av hastighet.
De variabla hastighetsgränser som testas och förmedlas via omställbara skyltar, skulle naturligtvis
kunna införas i mycket större omfattning om informationen visas inne i fordonen i ett ISA-system
istället. En svårighet med detta är naturligtvis att merparten av fordonsflottan under en lång tid
kommer att sakna utrustning för detta.
När kan ISA införas? Bör alla få ISA samtidigt? Ska hela vägnätet omfattas?
I vissa sammanhang framförs argument av typen:
• ISA kan inte införas förrän hastighetsdata är korrekt och heltäckande
• Alla måste få ISA samtidigt, annars kommer de som har ISA känna sig som stoppklossar i
trafiken
Dessa argument är relevanta så länge man talar om fordonspåverkande ISA eller system där
varningssignaler inte kan stängas av. Men för snällare ISA-system är det fullt möjligt att införa ISA i
vissa fordon, på vissa platser och med hastighetsdata som inte är komplett eller helt uppdaterat.
Vad gör industrin?
Hittills har såväl bilindustrin som aktörer inom t ex navigation varit mycket avvaktande till ISA.
Särskilt när det gäller ISA som är tvingande, fordonspåverkande eller inte går att stänga av. Istället
satsar man på andra körstödstillämpningar som t ex ADAS– Advanced Driving Assistance System. I
detta ingår bl a funktioner som håller reda på vägens geometri och varnar om föraren är på väg in i
en kurva med för hög hastighet.
De dominerande leverantörerna av vägdatabaser för navigation, Navtech och Teleatlas, ser en
marknad för vägdatabaser som stödjer olika typer av körstöd. Hit kan såväl ADAS som ISA
räknas, och därför pågår inventering av bl a skyltad hastighet. Redan idag finns hastighetsgränser för
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motorvägar och större riksvägar i hela Europa inlagda. Det är inte omöjligt att merparten av
hastighetsgränserna i Europa är kartlagda kring år 2006.

Figur 1 ADAS – Advanced Driving
Assistance System

Figur 2 Navigationssystem från Becker, som
visar gällande hastighetsgräns
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Slutkommentarer
Sammantaget kan man konstatera att NVDB i den form som testats i projektet har kunnat användas
som underlag för rikstäckande ISA. Flertalet av de brister i kvalitet, format och täckning som
konstaterats håller nu på att ses över. Den forcerade insamling av hastighetsgränser som pågår
kommer troligen att skapa goda förutsättningar för ISA under 2005. Om kvaliteten ska kunna
bibehållas därefter är det viktigt att rutiner för uppdateringar etableras både på kommunnivå och hos
Vägverket. På europanivå kommer troligen även de kommersiella vägdatabaserna att uppnå
användbar täckning med skyltade hastighetsgränser under 2005, åtminstone för de större vägarna.
En fråga som det däremot jobbas mindre med är hur uppdateringar av hastighetsgränser ska
distribueras till ISA-tillämpningar i fordon. Detta måste på sikt ske automatiskt med
telematiklösningar, och här bör man samarbete med fordons- och navigationsindustrin som också
står inför ett teknikskifte från manuella uppdateringar till telematiklösningar.
Försöken inom RiksISA visar något överraskande att testförarna inte upplever ISA särskilt
annorlunda på landsväg jämfört med i tätort. Trafiksäkerhetsffekten kan dessutom anses stor då
RiksISA-förare har betydligt lägre andel hastighetsöverträdelser än riksnittet.
Dessutom kan man konstatera att även om behovet att ISA anses störst i tätort, så är det i flera
avseenden lättare att införa ISA på landsväg eftersom det dels finns bättre tillgång till hastighetsdata,
och eftersom ISA bättre kompletterar andra åtgärder såsom hastighetskameror och mitträcken än
vad fallet är med t ex gupp i tätort. ISA kan alltså införas på utvalda platser, både tätort och
landsväg, och behöver införas i alla fordon samtidigt.
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1
1.1

Inledning
Avgränsning och andra rapporter

Denna rapport beskriver genomförda försök och analyser inom projekt RiksISA.
VITSA-plattformen och övriga VITSA-projekt beskrivs i delrapporter från respektive delprojekt.

1.2

Rapportens disposition

Under rubriken ”Systemarkitektur för ISA” skisseras en grundläggande funktionell arkitektur för
vilka funktioner som behövs för rikstäckande ISA.
Under ”Studier av väg- och hastighetsdata” beskrivs några av de tekniska studier som gjorts som
underlag för försöken samt för analys av förutsättningarna för rikstäckande ISA.
Under ”Försök inom RiksISA” beskrivs de fältförsök som gjorts inom projektet samt den
försöksutrustning som används.
Under ”Utvärdering” utvärderas fältförsöken.
Under rubriken ”Framtida systemlösningar och införandeaspekter” skisseras scenarios för införande
av ISA på bred front (många fordon, stor geografisk täckning). Dessutom förs en diskussion kring
alternativa systemlösningar, infrastruktur och organisation för rikstäckande ISA.

1.3

Definitioner

RiksISA
Rikstäckande ISA

ISA
NVDB
VITSA
GPS
GPRS
VIOL
MVDB

Detta FoU-projekt
Framtida scenario där infrastruktur finns som
möjliggör användning av ISA i samtliga fordon i
hela Sverige.
Intelligent stöd för anpassning av hastighet
Nationell vägdatabas
Vidareutvecklade ISA-applikationer
(Paraplyprojekt som RiksISA ingår i)
Globalt positioneringssystem
GSM med paketbaserad datakommunikation
VITSA-Online. Server enheten i VITSA.
Mobil VägDataBas, VITSAs anpassade version
av NVDB.
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2
2.1

Bakgrund, syfte och frågeställningar
Tidigare ISA-försök

2.1.1
Småskaliga projekt
Sverige har varit pionjärer inom ISA. Lunds Tekniska Högskola har bedrivit forskning inom ISAområdet sedan början av 80-talet. Ett mindre försök med ISA genomfördes i Eslöv 1996. Samtidigt
gjordes försök i Umeå med 100 försöksfordon. Bägge försöken föll mycket väl ut. Svenska
kommunförbundet drev 1997-98 ett projekt i Borlänge för att prova ISA som ett sätt att
kvalitetssäkra kommunala transporter. 20 försöksfordon deltog.
2.1.2
Storskaliga försök
De lyckade småskaliga ISA-projekten utgjorde en del av bakgrunden till att regeringen beslutade att
Vägverket skulle genomföra ”Storskaliga försök med Intelligent hastighetsanpassning”, som senare
kom att döpas till ”ISA – Intelligent stöd för anpassning av hastighet”. Projektet har pågått sedan
1999 och avslutas i sin nuvarande form under 2002.
Försöken genomförs i Borlänge, Lidköping, Lund och Umeå. Varje kommun ansvarar för
genomförandet på sin ort, men Vägverket samordnar projektet nationellt, särskilt när det gäller
information och koordinering av utvärderingen.
Totalt ingick ca 5000 försöksfordon i ISA-projektet. De flesta, ca 4000, fanns i Umeå. Övriga var
fördelade mellan Borlänge, Lund och Lidköping. Olika teknologier testas i olika städer (se nedan).
En mycket kort sammanfattning av resultaten från ISA-projektet är:
• Bättre trafiksäkerhet.
• Inte längre restider i tätort.
• Positiva spridningseffekter på övrig trafik.
• Tydlig minskning av antalet hastighetsöverträdelser.
• Minskade hastigheter mellan korsningar på upp till 3–4 km/tim.
• Om alla körde med ISA skulle antalet allvarliga trafikskador i tätort minska med 20 %.
• Hög acceptans.
• Efter försöket tycker de flesta att ISA ska vara obligatoriskt i tätort. (”Bättre om det är lika
för alla.”)
• Fordonsindustrin efterfrågar dialog med staten/EU! (”Bättre om det är lika för alla.”)
Läs mer om ISA-projektet på www.vv.se/isa samt i ISA-rapporter.

2.2

Bakgrund till RiksISA

I det pågående ISA-projektet testades Intelligent hastighetsanpassning i olika former i fyra olika
försöksområden i Sverige: Borlänge, Umeå, Lidköping samt Lund. Alla försöksområden utom
Borlänge utgjordes nästan helt av tätortsgator och vägar med främst 30,50 och 70 km/h. I Borlänge
fanns även några landsvägssträckor (med 90 och 110 km/h) till närmaste städer med i försöken.
Under försöken framkom att det föreligger skillnader mellan hur olika varianter av
12
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hastighetsanpassning uppfattas och fungerar på tätortsgator jämfört med på längre landsvägssträckor.
Det fanns även ett intresse från deltagare i projektet, främst yrkestrafik som regelbundet kör längre
sträckor, att få testa ISA-funktionen på landsväg över större områden.
Tre av de fyra försöksområdena (ej Umeå) använde sig av en teknologi där hastighetsgränserna
fanns representerade i en digital karta i försöksfordonens fordonsdatorer. Ett gemensamt ISA-format
har togs fram för att möjliggöra såväl import av olika kartunderlag innehållande hastighetsgränser som
export till fordonsdatorer av olika typer.
Efter försöken fanns i samtliga försöksområden för ISA ett intresse från många deltagande
försökspersoner och företag att fortsätta försöken när utrustningen var på plats och fungerade.
Parallellt med ISA-projektet hade NVDB kommit till ett skede när databasen redan under slutet av
2001 förväntades innehålla hela det statliga vägnätet försett med attributen vägnummer, bärighet,
hastighetsgräns samt vägbredd.
Förutsättningarna för att genomföra försök med ISA över större områden med landsvägar baserat
på i huvudsak befintlig utrustning från ISA-projektet och befintlig kartdata från NVDB var därmed
goda.

2.3

Syfte med RiksISA

Att testa och utvärdera hur NVDB (Nationell vägdatabas) kan användas som grund för Intelligent
hastighetsanpassning (ISA) över större områden som omfattar både tätorts- och landsvägstrafik.

2.4

Frågeställningar

Utifrån projektets syfte har följande huvudsakliga frågeställningar lyfts fram:
•
•
•
•

Hur kan NVDB användas som grund för ISA över större områden?
Hur upplevs ISA om man har det hela tiden, tätort+landsväg?
Hur kan en systemlösning se ut som stödjer rikstäckande ISA?
Behövs det något mer än NVDB för att stödja införande av ISA?

13
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3
3.1

Projektplan och organisation
Projektaktiviteter

1. Systemdefinition
En grundläggande systemarkitektur tas fram som omfattar funktioner för: uttag från NVDB,
konvertering till ISA format, urval av kartområde för olika fordon, ISA server, överföring till
fordonsdatorer, HMI, mm. Denna systemarkitektur anpassas sedan till försöken med befintlig
respektive ny utrustning. (april 2002-dec 2002)
2. Försöksplanering
Försöksområden bestäms och försökspersoner rekryteras. Försöken föreslås utgå från befintliga
ISA-städer, där det finns försökspersoner, försöksfordon och tätortskartor. Därifrån utökas
försöksområdena utifrån förväntade körmönster hos deltagare. Rekryteringen fokuseras på
försöksfordon som kör över större områden i Sverige. (maj 2002-dec 2002)
3. Utrustning för försök
Försöksutrustning uppgraderas, utvecklas och anskaffas för försöken med befintlig respektive ny
utrustning. (maj 2002-april 2002)
4. Genomförande av försök
Försöksgenomförandet omfattar: uppdatering av fordonsutrustning, nyinstallationer i tillkommande
försöksfordon, drift av ISA-server, uppdatering av kartor i fordonsenheter, inhämtning av loggdata,
support mm. (sept 2002-nov 2003)
Planerad försökstart med befintlig utrustning: sept 2002
Planerad försökstart med ny VITSA-utrustning: april 2003

5. Utvärdering
Utvärderingen baseras på koncept från utvärderingen av pågående ”tätorts-ISA”. Dvs enkäter,
intervjuer, loggning av körning samt analyser med hjälp av det inom ISA-projektet redan framtagna
analysverktyget. Särskilt fokus läggs på landsvägskörning och yrkestrafik. Utöver detta görs en
utvärdering av hur NVDB data har kunnat användas, och vilka eventuella brister som har funnits. I
denna etapp ingår även att utifrån erfarenheter från försöken dra slutsatser och föreslå hur en
framtida systemlösning skulle kunna se ut för användning av NVDB som underlag för rikstäckande
ISA i stor skala.
Planering av utvärdering: sept-nov 2002
Genomförande av utvärdering: jan-dec 2003

3.2

Projektorganisation

Projektledare: Stefan Myhrberg, SWECO VBB
Projektsamordnare VITSA: Håkan Bergeå
Kartdatabaser, försöksutrustning mm: Martin Larbo, SWECO Position
Utvärdering: Lars Åberg, Henriette Persson, Högskolan Dalarna
Analysdatabas: Niclas Brus, Columna
14
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Försök i Lidköping: Tom Dahlstedt
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Systemarkitektur för ISA

Som utgångspunkt för såväl framtagning av försöksutrustning, som för diskussioner kring framtida
systemlösningar, har en grundläggande systemarkitektur för ISA tagits fram.
4.1

Funktioner i rikstäckande ISA

Systemlösningar för rikstäckande ISA, kan i stora drag delas upp i följande två delar:
1. ISA-system i fordon
2. ISA Infrastruktur
Här beskrivs först nödvändiga funktioner i fordon. Utifrån detta kan funktioner i kringliggande
infrastruktur skisseras.
4.1.1

Funktioner i ISA-system i fordon

För att kunna ge föraren stöd vid anpassning av hastighet bör ett ISA-system i fordon ha följande
grundfunktioner:
-

Beräkna gällande hastighetsgräns (för den tidpunkt och plats fordonet befinner sig på).
Stödja föraren i anpassning av hastighet.

Som indata behövs då:
- Fordonets position
- Gällande hastighetsbegränsningar
- Fordonets hastighet
Utifrån detta kan följande funktionsbeskrivning göras:

ISA i fordon

Hastighetsbegränsningar

Stöd direkt till förare
Gällande Hastighetsgräns

2. Positionera
fordonet

Position

1. Beräkna
gällande
hastighetsbegränsning

3. Mäta fordonets
hastighet

4. ISA förarstöd
Stöd via fordon

Hastighet

Figur 3 Grundfunktioner i ISA-system i fordon
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Dessa uppgifter kan utföras på flera olika sätt, vilket ger några väsentliga tekniska vägval i
skapandet av ISA-system. Nedan presenteras dessa vägval kopplat till funktionsbeskrivningen.
Längre fram i denna rapport görs dessa vägval för utrustning till fältförsöken (kapitel 6), samt för
framtida införande (kapitel 8), där det spekuleras kring tänkbara vägval.
Funktion 1. Beräkning av gällande hastighetsgräns
För att ISA-systemet ska kunna beräkna gällande hastighetsgräns måste det veta tid och plats för
fordonet samt vilka hastighetsgränser som gäller på olika platser (och tider). Det som behövs är
alltså:
•

Ett "positioneringssystem” som håller reda på var fordonet befinner sig

•

En karta (databas) med gällande hastighetsgränser

•

En programvara som hela tiden matchar positionen mot kartan och hittar gällande
hastighetsgräns på aktuell plats (och tidpunkt).

Funktion2. Positionering av fordon
Positioneringssystem består normalt av komponenter i fordonet som tar emot signaler som sänds ut
från referenssändare och beräknar fordonets position relativt dessa. Dessutom kan positionen
kompletteras med uppgifter från givare som mäter fordonets hastighet, riktning mm.
Vägval: Vilken typ av positioneringssystem ska användas?
Här finns två huvudvägar att gå:
- Bygga ett eget nät av referenssändare i aktuellt område.
- Använda befintliga positioneringssystem (t ex GPS).
Att bygga ett eget nät av referenssändare kan göras med t ex mikrovågsteknologi
(transponderteknologi). Denna teknologi har använts i försöken i Umeå där 200 sändare placerades
ut. Att bygga upp denna infrastruktur är mycket dyrbart, varför denna teknologi lämpar sig bäst när
ett stort antal fordon ska positioneras inom ett begränsat område, vilket var fallet i Umeåförsöken
där 4000 fordon deltog. Fördelarna med denna teknologi är möjligheter till god och stabil precision i
positioneringen, oberoende av andra system samt billigare fordonsenheter.
Genom att istället använda ett befintligt positioneringssystem slipper man dyra investeringar i egen
infrastruktur och installationer i gaturummet. Det bäst lämpade tillgängliga positioneringssystemet för
projektets ändamål var GPS (Global Positioning System), USAs system för satellitpositionering.
Detta system ger en precision på ca 10m i positioneringen och kan även mäta hastighet. Den främsta
nackdelen är att positioneringen endast fungerar när fordonsutrustningen har fri sikt mot minst 3
satelliter, vilket begränsar täckning och precision i tätort, tunnlar mm. Det går dock sätt att minimera
detta problem genom att komplettera fordonsutrustningen med sensorer som mäter hastighet och
riktning, och som därmed kan navigera kortare tider utan satellittäckning. Utöver detta brukar även
sk map-matching användas, som bl a ”snappar” positionen till närmsta väg. Med dessa
kompletteringar blir dock själva fordonsdatorn dyrare än motsvarande transponderteknologi. I de
storskaliga ISA-försöken valdes GPS-positionering i Borlänge, Umeå och Lund.
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Funktion 3. Mäta fordonets hastighet
Fordonets hastighet kan mätas på flera sätt vilket ger ett nytt vägval:
Vägval: Hur ska fordonets hastighet mätas?
Här finns tre huvudprinciper som är tänkbara:
• Använda fordonets befintliga hastighetsmätning
• Mäta hastighet med hjälp av positioneringssystemet
• Mäta hastighet utifrån (radar, laser, mm)
I Umeås system användes fordonets befintliga hastighetsmätning, genom inkoppling till den
sk pulsgivare som på de flesta fordon är indata till hastighetsmätare och km-räknare.
För att få bra noggrannhet krävs kalibrering vid installation. Denna mätmetod är reaktionssnabb vid
hastighetsförändringar och ger konsekventa hastighetsuppgifter, men även konsekventa mätfel om
systemet är felkalibrerat t ex efter byte till andra hjul. Ett praktiskt problem är även att äldre bilar
saknar elektronisk pulsgivare och att på riktigt nya bilar är hastighetspulsen endast åtkomlig via bilens
sk CAN-bus, som i vissa fall är krypterad. Detta problem kringgicks i Umeåförsöken genom att
sådana fordon ratades vid rekryteringen.
I det GPS-baserade systemen från Invexor (Borlänge) användes enbart hastighetsuppgiften från
fordonets GPS. Denna mätmetod ger något fördröjd effekt, samt ingen eller dålig hastighetsuppgift
vid dålig satellittäckning. Å andra sidan är förekommande mätfel jämnt spridda uppåt och nedåt kring
rätt hastighet, och därmed är medelvärdet mycket bra. Mätning av hastigheten med GPS kräver
ingen anslutning till fordonet (utöver strömförsörjning) eller anpassning till olika fordonsmodeller och
påverkas därmed inte av t ex hjulbyte eller hjulspinn.
I de GPS-baserade systemen som var baserade på navigatorer från Itinerary Systems (Borlänge,
Lidköping, Lund) användes både hastighetspulsen och hastighetsuppgiften från GPS. Därmed
möjliggörs mycket noggrann hastighetsmätning.
ISA-systemen ger i de flesta fall en bättre hastighetsmätning än vad som presenteras på många
fordons hastighetsmätare.
Att mäta hastighet utifrån är troligen endast aktuellt för ”du kör för fort - skyltar”.

Funktion 4. Stöd till föraren
Nu när ISA-utrustningen vet gällande hastighetsgräns och fordonets hastighet återstår att jämföra
dessa och sedan informera och stödja föraren. De metoder som hittills har använts i ISAsammanhang (var för sig eller tillsammans) är följande, vilket ger nästa vägval:
Vägval: Hur ska förarstödet ges?
- visa gällande hastighetsgräns på display
- indikera på display, med diod eller lampa att hastigheten är för hög
- indikera med ljudsignal att hastigheten är för hög
- indikera via feed-back i gaspedalen att hastigheten är för hög
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- försvåra att fordonet överskrider aktuell hastighetsgräns
- förhindra att fordonet överskrider aktuell hastighetsgräns
Samtliga metoder utom den sistnämnda testades inom de storskaliga ISA-försöken.
4.1.2

ISA infrastruktur

Utöver funktionerna i fordonet som beskrivits ovan behövs infrastruktur utanför fordonet.
Vi har redan konstaterat att ett positioneringssystem behövs (enligt vägval 1). Mottagardelen av detta
sitter i fordonet, medan resten är en del av infrastrukturen (funktion 5).
Utöver detta behövs en databas med hastighetsgränser som uppdateras (funktion 7) och förmedlas
(funktion 6) till fordonen.
ISA infrastruktur
6.
Kommunicera
Hastighetsdatabas

5.
Positionerings
system

7.
Uppdatera
hastighetsdatabas

Hastighetsdatabas

ISA i fordon

4.
Positionera
fordonet

2.
Mäta
fordonets
hastighet

Lokal
Hastighetsdatabas

Position

Gällande
hastighetsgräns

1.
Beräkna
Hastighetsgräns

Information
direkt till föraren

3.
Förarstöd

Stöd via
fordonet

Hastighet

Figur 4 Grundfunktioner i ISA-system uppdelat på infrastruktur och fordon
Även funktionerna på Infrastruktursidan ger upphov till viktiga vägval:

Funktion 5. Positioneringssystem
Mottagardelen av valt positioneringssystem sitter i fordonet, medan resten är en del av infrastrukturen
(funktion 5). Diskussionen kring val av positioneringssystem har förts ovan under
fordonsfunktionerna. I princip kan olika fordonssystem använda olika positioneringssystem. T ex kan
referenssändare sättas upp i vissa städer, medan GPS-baserade lösningar täcker övriga områden.
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Funktion 6. Kommunicera hastighetsdatabas till fordon
Vägval: Hur ska kartan (databasen) med hastighetsgränser förmedlas till fordonen?
Detta kommunikationsproblem består i att:
- hastighetskartan finns centralt och måste förmedlas till samtliga fordon
- hastighetsgränser ändras, och då måste hastighetskartan uppdateras i samtliga fordon
- hastighetskartan kan vara för stor för att rymmas i små fordonsdatorer
- hastighetskartan kan vara för stor för att överföras med ”vanlig telekom”.
I de storskaliga ISA-försöken kringgicks dessa problem genom att:
- försöksområdena var så små att kartan rymdes i fordonsdatorerna
- funktionen för att uppdatera kartan begränsades eller sköttes manuellt
Med den transponderteknologi som användes i Umeå överfördes vid varje sändare en mycket lokal
karta som innehöll hastighetsgränser fram till nästa sändare. Systemet möjliggör därmed ändringar av
hastighetsgränser så länge själva vägnätet inte ändras.
I Lund och Lidköping laddades hela kartan in i fordonsdatorns minne. Uppdatering kunde endast
göras genom depåbesök. I Borlänge fanns dessutom möjlighet att överföra och uppdatera kartor via
GSM, för att slippa depåbesök.

Funktion 7. Uppdatera hastighetsdatabas
För att fordonen ska kunna få rätt information om gällande hastighetsgränser måste den centrala
hastighetsdatabasen uppdateras. I nuläget finns det statliga vägnätet med hastighetsgränser i såväl
VDB som NVDB. Dessa beskrivs närmare i kapitlet ”studier”. Databaser med kommunala vägnät
och hastighetsgränser sköts av respektive kommun, och det skiljer mycket mellan olika kommuner
när det gäller vad som finns digitalt och hur det uppdateras.
Vägval: Hur ska databasen med hastighetsgränser uppdateras?
Ur ett tekniskt perspektiv kan databaser med hastighets gränser kopplat till vägnät uppdateras på två
sätt:
1. Genom att utgå från LTF:er (Lokala trafikföreskrifter) och koppla dessa till vägnätet.
2. Genom att inventera hastighetsskyltarnas faktiska position och värde.
I de storskaliga ISA-försöken har bägge metoder använts och även kombinerats.
I ett längre perspektiv behövs effektiva rutiner för uppdateringar av vägnät och gällande
hastighetsgränser. Försöken inom RIKSISA kommer att praktiskt tillämpa och testa de
uppdateringar som görs av NVDB samt kommunala data för Borlänge under projekttiden.

4.2

Användning av systemarkitekturen

Ovan redovisade systemarkitektur har använts genomgående i detta projekt, bl a för:
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•
•
•

Kravställning på försöksutrustning
Redovisning av ISA-funktioner för olika intressenter
Diskussioner kring framtida systemlösningar
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5

Studier av väg- och hastighetsdata

Som tidigare beskrivits i denna rapport är syftet med RiksISA-projektet att utvärdera hur NVDB
kan användas som grund för Intelligent hastighetsanpassning över större geografiska områden.
Därför har en övergripande studie gjorts för att undersöka hur hastighetsdata beskrivs i NVDB
gällande både struktur och innehåll. Även andra möjliga hastighetsdatabaser har undersökts och
utvärderats i jämförelsesyfte.
5.1

NVDB och hastighetsdata

Alla vägar där Vägverket står som ansvarig väghållare finns idag med hastighetsattribut i Vägverkets
vägdatabas NVDB. Datat är idag av skiftande kvalitet när det gäller noggrannhet och
uppdateringsfrekvens. Hastighetsdata på det kommunala vägnätet finns idag (dec 2003) inte inlagt
men avtal har skrivits med ca 60 kommuner för leverans av data.
Då trafiksäkerhet och specifikt ISA är ett prioriterat område inom Vägverket så har ett projekt har
nu startat för att genomföra en s.k. forcerad datainsamling och uppdatering av hastigheterna i
databasen på hela Sveriges vägnät. Ett mål i projektet är att till sommaren 2004 ska uppgifter om
hastighet finnas registrerade på hela vägnätet inom de 100 största kommunerna. Vid årskiftet
2004/2005 ska hastighetsuppgifterna vara heltäckande i NVDB för hela landets vägnät.
5.1.1
Definintion av hastighet i NVDB
I NVDB finns det tre olika företeelsetyper för beskrivning av hastighetsdata. Dessa
hastighetsföreteelser definieras genom dataursprung och om datat har bearbetats med hänsyn till
andra företeelser i NVDB. Företeelserna beskrivs mer ingående nedan.
Skyltad Hastighet
Den skyltade hastigheten definieras i NVDB som högsta hastighet ( km/h) fordon får föras enligt
befintliga vägmärken. Detta attribut kommer endast tillfälligt finnas i NVDB-databasen och ersätts så
småningom av företeelserna ”Hastighet” och ”Gällande hastighet”. Nuvarande data härrör ifrån
Vägverkets vägdatabank (VDB) och företeelsen är i dagsläget inte geografiskt heltäckande.
Förutom hastigheten finns följande attribut kopplade till företeelsen:
•
•
•

Datum då företeelsen började gälla
Datum då företeelsen slutar gälla
Riktning (Med- eller motriktning) på företeelsen

Hastighet
Företeelsen hastighet definieras i NVDB som den högsta tillåtna färdhastigheten (km/h) enligt
trafikregeln. Förutom hastigheten finns följande attribut kopplade till företeelsen:
•
•

Giltighetstid som anger i textform det tidsintervall för vilka trafikregeln gäller.
Gäller inte_Gäller endast visar om företeelsen gäller inte/endast för en viss fordonstyp.
Denna fordonstyp anges i ett underattribut till företeelsen.
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•

Kommunens mandat anger vilken del av trafikordningen som föreskrift meddelad av en
kommun tar stöd i.

Gällande Hastighet
Företeelsen Gällande hastighet definieras i NVDB som den högsta tillåtna färdhastigheten (km/h).
Uppgiften är härledd ur trafikregler beskrivna med företeelserna Hastighet, Gågata, Gårdsgata,
Motorväg och Tätbebyggt område. Detta betyder att ingen separat inventering genomförs för denna
företeelse.
Praktisk betydelse:
• Värdet Gångfart gäller om väglänken innehåller företeelsen Gågata eller Gårdsgata
• Värdet 110 km/h gäller för vägar med företeelsen Motorväg om det ej finns någon uppgift ifrån
företeelsen hastighet
• Värdet 50km/h gäller för vägar med företeelsen Tätbebyggt område om det ej finns någon
uppgift ifrån företeelsen hastighet
• Värdet 70 km/h (bashastighet) gäller om ingen uppgift finns ifrån ovannämnda företeelser d.v.s.
Hastighet, Gågata, Gårdsgata, Motorväg eller Tätbebyggt område.
Till skillnad från företeelsen hastighet kommer Gällande Hastighet alltid vara värdesatt för alla vägar
även om hastighetsuppgiften inte är fältinventerad.
Förutom hastigheten finns följande attribut kopplade till företeelsen:
•
•

Giltighetstid som anger i textform det tidsintervall för vilka trafikregeln gäller.
Gäller inte_Gäller endast visar om företeelsen gäller inte/endast för en viss fordonstyp.
Denna fordonstyp anges i ett underattribut till företeelsen.

Slutsats Hastighetsföreteelser NVDB
Endast företeelsen skyltad hastighet finns i NVDB idag, den är ej geografiskt heltäckande och
uppdateringsfrekvensen är beroende av VDB:s. Detta resulterar även i att kvaliteten på
hastighetsdata idag är beroende av de krav som ställs på VDB. Detta kommer successivt förändras
då företeelserna ”Hastighet” och ”Gällande hastighet” börjar användas i NVDB databasen. Det är
inte förrän då det går undersöka vilken av dessa två företeelser som lämpar sig bäst för användning i
ISA-applikationer.
Giltighetstid för hastighetsattributet för ”hastighet” och ”gällande hastighet” är idag beskrivet i
textform för vilka tidsintervall som trafikregeln gäller. För användning i ISA och andra applikationer
som använder tidsbestämda företeelser behövs en mer användarvänlig databastruktur. Förändring av
strukturen för giltighetstidsformatet pågår och kommer att implementeras i kommande NVDBversioner.
I och med den forcerade insamlingen kommer hastighetsföreteelsen i NVDB att bli mer uppdaterad i
form av aktualitet och täckning. Datat kommer därmed bli mer anpassat för användning i ISA där
kraven är höga för ett väl fungerande hastighetsanpassningssystem.
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Övriga hastighetsdatabaser

Det finns ett antal andra hastighetsdatabaser utöver NVDB som skulle kunna utgöra alternativ eller
komplement för användning i RiksISA. En inventering och utvärdering har gjorts för att jämföra
andra databasers kvalité och användbarhet gentemot NVDB. I denna jämförelse har endast
NVDB:s leveransformat Shape använts. Detta format var det enda gemensamma leveransformatet
för de övriga hastighetsdatabaserna.
5.2.1
VDB och hastighetsdata
Som beskrevs ovan är VDB Vägverkets nuvarande databas som så småningom kommer att övergå
till NVDB:s databasstruktur. Idag sker uppdatering av hastighetsattributen i VDB som senare laddas
upp i NVDB:s datastruktur.
VDB definieras som det statliga vägnätet där Vägverket är väghållare. Datat beskrivs som en
nod/länk struktur med knutpunkter, länkar och vägar. Till datat knyts olika företeelseobjekt med
tillhörande värde. Varje företeelse kan i sin tur vara sido- eller riktningsuppdelade.
Hastighetsföreteelsen i VDB definieras som den tillåtna hastigheten i vägens med- och motriktning.
Endast permanenta hastigheter som existerar mer än 6 månader finns medtagna. Giltiga värden för
hastighetsattributet är 20, 30, 50, 70, 90, 110 km/h. Om hastighetsuppgiften saknas, sätts värde till
999.
Skillnaden idag (jan-2003) på hastighetsdata mellan VDB:s och NVDB:s motsvarande shapeformat
är marginella gällande innehåll, men datastruktur ser lite olika ut:
1. Struktur shape-formatet VDB jämfört med NVDB
Vägnätstrukturen för VDB och hastighetsdatat i skiljer sig en del mot NVDB-strukturen i
shapeformat. I VDB representeras varje väglänk som tillåten hastighet i vägens båda riktningar. I
NVDB däremot skapas en väglänk för varje vägriktning. Detta medför att en väg oftast visualiseras
och lagras som en länk i VDB och som två överlagrade väglänkar i NVDB (se figur).

Attributinformation
Röd länk

VDB

Attributinformation

NVDB

Länkid 1 med hastighet
50 i medrikting

Attributinformation
Blå länk

Länkid 1 med hastighet
50 i medrikting resp hast
70 i motriktning

Länkid 1 med hastighet
70 i motrikting

Figur 5 Visar hur samma väglänk representeras i VDB respektive NVDB:s i shapeformat
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2. Innehåll och struktur för hastighetsattributen i VDB jmf NVDB
I VDB och NVDB (2003) kan hastighetsvärdena anta 20, 30, 50, 70, 90 och 110 km/h. I de fall
där inget värde för hastigheten är känt registreras värdet 999 ”uppgift saknas” i VDB. I NVDB
däremot registreras varken företeelse eller attribut vid uppgift saknas och väglänken utelämnas i
databasen. Detta medför att NVDB lämnar ”luckor” i vägnätet medan VDB behåller geometrin.
Även vägar där väghållaren är någon annan än Vägverket har utelämnats i NVDB. Exemplet nedan
visar ett exempel på detta genom Säter på riksväg 70.

Figur 6 Visar en ”lucka” på Statliga vägnätet genom Säter hos NVDB (lila) jämfört med
VDB (blått)

5.2.2
Navigation Technologies (Navtech)
Navtech är en kommersiell vägdatabas som i dagsläget täcker västra Europa och Amerika.
Databasens huvudsakliga användningsområde är fordonsnavigering, men den har på senare tid även
börjat användas för ruttberäkningar och andra geografiska analyser. Konkurrenten Teleatlas
erbjuder liknande vägdatabaser, men inom detta projekt har endast Navtech studerats.
I likhet med NVDB innehåller Navtech ett vägnät med ett antal tillkopplade attribut. Exempel på
attribut är adressinformation, körrestriktioner, skyltinformation och turistinformation. Databasens
geografiska noggrannhet ligger runt 5-15 meter beroende på ursprung. Uppdateringsfrekvensen på
databasen är ca gång i kvartalet.
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Figur 7 Ett utsnitt av Navtechdatabasen Navstreets
Hastighetsdata ”speedcategori”
För kunna göra bra tidsuppskattningar vid ruttberäkningar finns det i databasen ett attribut kallat
”speedcat” (Speedcategori). Detta attribut definieras i Navtech som skyltad eller gällande hastighet
på den aktuella väglänken. I databasen är hastigheten beskriven som 8 stycken hastighetsklasser som
spänner ifrån gångfart (under 11 km/h) till hög motorvägsfart (över 130 km/h).
En undersökning utfördes för att se hur användbart datat var för ISA-applikationer och RiksISA.
Resultatet visade att hastighetsbegränsningarna inte var inlagda efter skyltarnas placering, utan istället
på hela väglänkar på ursprungligt digitaliserat vägnät. Detta medför exempelvis att kortare 30sträckor oftast inte är medtagna och att fel värden visades då inte skyltplacering och
Navtechdatasens vägnätsstruktur sammanföll.
Navtech ADAS-information
Tillverkarna för navigationdatabaserna har under det senaste året insett vikten av att lägga till mer
noggrann information om vägens utformning och egenskaper. Syftet med detta är att skapa mera
avancerade informations och navigeringssystem som ska hjälpa föraren att köra mer säkert på
vägarna. Dessa system går under benämningen ADAS (Advanced Driver Assistance Systems ). En
av funktionerna i ADAS är skyltad hastighetsinformation.
Navtech har inventerat hastighetsskyltarna i Sverige på alla stora motorvägar och riksvägar (nummer
10-99). Totalt fanns under tredje kvartalet 2003 1667 mil väg inlagd med ADAS-information.
Förutom skyltad hastighet finns även information om variabla skyltar och sommar/vinter hastighet.
Den absoluta noggrannheten för skyltarnas placering ska vara maximalt +/- 50 meter. Även
inmätningsnoggrannheten har förbättras till +/- 1 meter på de ADAS-inmätta vägarna för att kunna
möta de krav som system kräver.
Även Teleatlas har mätt in hastigheterna enligt liknande struktur som Navtech. För Europa finns det
inlagt 26000 skyltar på 10000 mil motorvägar. Redan idag finns det navigationssystem som utnyttjar
hastighetsinformationen till ISA-funktionalitet.

Slutsats Navtech
I och med ADAS-information med hastighetsskyltarnas placering kan nu navigationsdatabaserna
börja användas i ISA-system. Fortfarande är täckningen mycket begränsad, men inom något år
kommer efterfrågan av ADAS-system i fordonen troligen leda till att även övriga vägar kommer
hastighetsinventeras i Europa.
En gångbar lösning är att Navtech skriver avtal med NVDB för inhämtning av hastighetsinformation.
Syfte är att snabba på uppdateringsarbetet och ge navigationsmarkanden en möjlighet att införa ISAfunktionalitet i sina redan befintliga system. Diskussioner pågår redan för ett sådant samarbete mellan
NVDB och existerande navigationsdatabasleverantörer.
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5.2.3
Övriga hastighetsdatabaser
I Sverige finns även andra geografiska hastighetsdatabaser som täcker begränsade områden. Oftast
är det kommunen som förfogar över dessa data. Exempelvis har Göteborgs Stad och Västerås en
kommunkarta med hastighetsbegränsningar. Även tidigare ISA-orter som Borlänge, Lidköping,
Umeå och Lund har kartmaterial med hastighetsdata.
Användbarheten på det kommunala hastighetsdatat är skiftande, men en förhoppning är att avtal med
NVDB kommer att medföra kvalitetssäkring och gemensamt kartformat för datat.

5.3

Statistik Kartdata RiksISA

Visionen var att försöksområdet inom RiksISA skulle omfatta alla riks och landsvägar i Sverige.
Dock medförde tekniska begränsningar i hastighetsutrustningen att den geografiska täckningen
minskades ungefär till ett läns storlek. Dock var detta en väsentlig ökning jämfört med tidigare ISAförsök då endast kommuntäckning kunde uppnås.
Genom anpassningar som smartare lagringsformat, serverbaserade lösningar, bättre minneskapacitet
och snabbare processorer kommer framtida hastighetsutrustningar med enkelhet klara av hela
Sveriges vägnät med hastighetsdata. Redan idag klarar många navigationssystemen lagra kartdata för
hela Europa på en enda DVD-skiva. Svårigheten ligger istället att hålla datat aktuellt och uppdaterat
vid så stora datamängder.
För att få en uppfattning om hur stora datamängderna blir har ett antal vägdatabaser undersökts.
Testerna har genomförts med data i ESRI:S shapeformat. Svårigheter med att få NVDB levererat
som en rikstäckande databas med hastighetsattribut har medfört att VDB har använts istället vid
denna jämförelse. Detta ska inte ha någon större inverkan på resultatet.
5.3.1

Sammanställning datamängder

Databas
NVDB
NVDB
MVDB hastighet
NVDB hastighet
VDB hastighet*5
Navtech hela DB
Navtech
hastighetsklass*6
Teleatlas

Format
.nvd
.nvd
VITSA
.shp + .dbf
.shp + .dbf
.shp + .dbf
.shp + .dbf

Antal väglänkar
?
?
17890 st
32086 st
90819 st
1955357 st

Täckning
Sverige
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Sverige
Sverige
Sverige

lagringsstorlek
Ca 5000 Mb*1
291 Mb*1
9 Mb*2
26 Mb*3
114 Mb*3
2300 Mb *3
336 Mb *3

Eget format

?

Sverige

95Mb*4 (komprimerat)

*1 Datamängden avser leverans av NVDB-data arbetsformat .nvd med alla företeelser inlagda. Uttag av .nvd-filer
med endast hastighetsföreteelser kunde ej erhållas under 2002/2003.
*2 Formatet för VITSA-plattformen är en enklare variant av NVDB, kallat MVDB, som anpassats för mobil
användning.
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*3 Datamängden avser geometrifilens och databasfilens totala storlek i Esris GIS-format Shape.
*4 Datamängden avser hela Teleatlasdatabasens storlek i Navigationsprogramvaran TomTom för Pocket PC
*5 VDB med hastighetsföreteelse innehåller till 97% vägar där Vägverket står som väghållare. Resterande är
kommunalt 2.5 % och enskilt 0.5% vägnät.
*6 Navtech attribut för hastighetsklass anges på hela länkar och inte hastighetsskyltens placering.

Resultatet av denna jämförelse visar att det är stora mängder data som ska hanteras i ISA-systemet
vid användande av Vägverkets NVDB i dess grundform. Detta har lett till behovet av metoder för
att minska ner datamängderna. Genom att skapa det mobila formatet MVDB i VITSA-projekten har
datamängderna kunnat minskas ned från 291 Mb i ursprungsdatabasen till 9 Mb i handdatorn för
Stockholms län. Datareduceringen beror främst på utrensningen av vägnät utan hastigetsdata och
olika typer av generaliseringsmetoder.
Vid en jämförelse med de rikstäckande Navigationsdatabaserna Teleatlas och Navtech innehåller
dessa även mycket stora mänger data. Genom att minska ned, generalisera och komprimera kan hela
Sverige få plats på ett standardminneskort i exempelvis en handdator.
5.3.2
Hastighetsdata Sverige
Nedan finns en sammanställning på ett antal vägdatabasers nuvarande täckning för skyltad hastighet
Vägdatabas Namn

Täckning

Mil väg i databas

NVDB
Navtech
Teleatlas

Sverige
Sverige
Sverige

Ca 50000
Ca 54000*2
Ca 53200

Mil Väg skyltad
hastighetsdata
10400*1
1667*3
1860*4

Andel skyltad
hastighetsdata %
21%
3%
3%

Förklaringar:
*1 Uppgiften om skyltad hastighet kommer ifrån VDB. NVDB kunde ej levereras i rikstäckande format pga den
stora datamängden.
*2 Ett mindre antal gångvägar och färjelinjer kan ingå i beräkningen.
*3 Uppgiften kommer ifrån Navtech ADAS-information 1:a kvartalet 2004 med hastighetsskyltens placering.
Företeelsen hastighetsklass för beräkning av körtider finns däremot rikstäckande.
*4 Uppgiften kommer ifrån Teleatlas produkt MultiNet 1:a kvartalet 2004

Resultatet visar att vägverkets NVDB/VDB har med god marginal har bäst täckning när det gäller
skyltad hastighet i Sverige. Hos alla tre dataleverantörerna pågår det arbete för att utöka täckningen
och datakvaliteten.

5.4

Kartformat för mobil representation av hastighetsdata

I RiksISA-projektet har två typer av kartformat använts för mobil representation av kartdata. Den
ena baserar sig på NVDB:s struktur i en nedbantad variant, kallad MVDB (mobil väg databas) och
används i den inom VITSA-paraplyprojektet utvecklade plattformen. Klienten är i det här fallet
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handdatorer av Pocket PC typ. Det andra formatet baserar sig på NVDB, levererat i Esri:s
shapeformat . Därefter har data bearbetats och konverterats för att passa den utrustning som har
använts i tidigare ISA-projekt. Båda formatvarianterna finns översiktligt beskrivna nedan.
5.4.1
MVDB (mobil vägdatabas)
NVDB-data har komplexa och omfattande bakomliggande krav på både struktur och innehåll.
Förutom bara vägnätet och företeelser hanteras även exempelvis portkoncept för att möjliggöra olika
detaljeringsgrader, tidsdimensioner på vägnät, företeelser och metadata m.m. som i många fall inte
används alla typer av applikationer.
För att kunna hantera data från NVDB i realtidsapplikationer i fordon med höga krav på prestanda
har därför en NVDB-modell tagits fram där så mycket som möjligt av strukturen i grunddata
förenklats, utan att för den skull ta bort väsentlig funktionalitet. Modellen kallas för MVDB-modell
(Mobil Väg Databas) och finns närmare beskriven i dokumentet ”VITSA Gemensam teknisk miljö,
Ingemar Hellman, Columna 2002”.
Några viktiga karaktärsdrag på MVDB-modellen är följande:
•
•
•
•
•

Både aktuellt och framtida vägnät, företeelser och metadata finns i MVDB-modellen. En
klient kan dock välja att få endast aktuella data, och istället ta emot förändringar när dessa
inträffar. På så sätt slipper klienten att i realtid filtrera ut vilka data som är aktuella.
Begreppet Referenslänk är det samma som i NVDB för att möjliggöra vägnätsanknytning av
företeelser mot stabila identiteter.
Referenslänken har en uppsättning avstånd som motsvarar portarnas lägen.
Noder finns inte i MVDB. För navigering finns istället en relation mellan referenslänkar som
är konnekterade.
I NVDB kan en referenslänk ha en riktning som sammanfaller med geometrins riktning, men
det är inte givet. Ute i klienten är geometrin arrangerad så den alltid sammanfaller med
referenslänkens riktning. Därför behöver inte fordonsklienten utvärdera detta.

MVDB-databasen skapas genom att man gör ett uttag ur NVDB. Därefter konverteras NVDButtaget till MVDB på serversidan med en applikation utvecklad i VITSA-projektet. En förenklad
variant av MVDB finns på klientsidan och kallas MVDB light.
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5.4.2
Kartformat Existerande utrustning (Exylimit)
Kartformatet i nuvarande utrustning är av samma typ som har används i tidigare Rätt fart-projekt.
Detta format består av två datafiler av typen MID/MIF vilket är GIS-mjukvaruföretaget Mapinfo:s
egna utbytesformat. MIF-filen innehåller vägobjektens geometri och MID-filen objektens attribut.
MID/MIF formatet är direkt läsbart i en texteditor och kan läsas av de flesta på marknaden
förekommande GIS-programvaror.
Strukturen för vägobjekten och tillhörande attribut är uppbyggt enligt ”Specifikation kartunderlag
MIF-format” som finns närmare beskriven i Bilaga 1. Kortfattat är vägarna uppbyggda enligt en
länkstruktur med brutna länkar och ny hastighetsbegränsning. Till varje länk finns information om
hastighetsbegränsning, avvikande hastighet, giltighetstid samt information hur data ska loggas och
presenteras i ISA-utrustningen. Specificerat koordinatsystem för datat är rikets system RT90 2.5 g
V.
Ett exempel på länkstruktur och attributinformation visas nedan i figur 5 till 7.

Grön = 90 km/h

Bruten
länk

Röd=50 km/h

Blå=70 km/h
Figur 8. Länkstruktur med attributinformation
Line 1585794.597 6548556.16
1585830.549 6548670.481
Pen (1,2,0)
Line 1585830.549 6548670.481
1585911.496 6548784.057
Pen (1,2,0)

Figur 9.
Utdrag MIF-filen som beskriver
väglänkens geometri i form av XYkoordinater

1,119.841,0,50,50,0,0,0,0,0,0,0,1,3
2,139.47,0,50,50,0,0,0,0,0,0,0,1,3
3,197.851,0,50,50,0,0,0,0,0,0,0,1,3
4,75.9852,0,50,50,0,0,0,0,0,0,0,1,3
5,121.343,0,70,70,0,0,0,0,0,0,0,1,3
6,338.534,0,70,70,0,0,0,0,0,0,0,1,3
7,5.00812,0,70,70,0,0,0,0,0,0,0,1,3
8,145.647,0,70,70,0,0,0,0,0,0,0,1,3
Figur 10.
Utdrag ur MID-filen som beskriver radvis
väglänkens attribut i en definierad ordning
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5.5

Andra studier inom VITSA

Ett antal studier har utförts och dokumenterats inom VITSA och specifikt för RiksISA projektet.
Dessa studier ligger sedan till grund för både denna och den slutliga rapport som kommer att
levereras inom projektet.
Ett antal av de nedanstående studierna finns som bilagor i denna rapport. Ett ”B” markerar att
rapporten finns som bilaga.
Studier inom VITSA och RiksISA projektet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekommendation för hårdvara på VITSA-klienten (Sweco Position)
Sammanfattning av läget inom kommunikation för VITSA (Aerotech Telub)
SQL server CE edition (Columna)
Arcpad utvärdering (Columna)
Mapx-mobile utvärdering (Sweco Position)
Linux i PDA (Aerotech Telub)
Databaser i VITSA (Aerotech Telub)
Loggning VITSA (Sweco)
VITSA gemensam teknisk miljö (Columna)
Kartmatchning - Matchning av GPS-position mot underliggande vägnät, Mattias Brand
(examensarbete Aerotech Telub)
Krav och Systemspec. ITR (Columna)
Delprojekt Dynamisk ISA – definitionsfas med förslag till genomförande, (Aerotech Telub)
SDD (Software design description) VITSA Grundplattform (Aerotech Telub)
Användarfall RiksISA ”Att köra” (Sweco)
Användarfall RiksISA ”konfigurationsinställningar” (Sweco)
Storyboard för RiksISAapplikation (Sweco)
Översiktligt specifikation av mjukvara till försöksutrustning för FoU-projekt inom VITSA
(Sweco)
Konvertering NVDB shape till ISA format (Sweco)
Omstrukturering av överlagrade väglänkar NVDB (Sweco)
Testloggar RiksISA (Sweco)
Rekryteringsbrev RiksISA (Sweco, Teknikdalen) (B)
Instruktioner till testförare RiksISA (Sweco) (B)
Begränsningar och fel hos ISA-utrustningen och kartdata (Sweco)
Specifikation kartunderlag MIF-format (Sweco)(B)
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6
6.1

Försök inom RIKSISA
Alternativ utrustning för försök i RiksISA

Följande alternativ studerades som alternativ försöksutrustning:
• Invexor “Exylimit”, använd I tidigare storkskaliga ISA-försök
• Itinerary, använd i tidigare storkskaliga ISA-försök
• Arcpad (PDA-baserad GIS-programvara)
• Mapx-mobile (PDA-baserad GIS-programvara)
• Linux i PDA
• Secure Traffic (ISA i PDA, baserat på VDB)
• Navigationsystem i PDA (TomTom m fl)
• Ny behovsanpassad plattform i handdator (VITSA)

Figur 11 Alternativ försöksutrustning
De viktigaste kraven på försöksutrustningen var:
1. Kunna hantera stora väg- och hastighetsdatabaser
2. Kunna importera data från NVDB
3. Funktioner för kommunikation och uppdatering
4. Levereras i tid till försöken
5. Rimlig styckkostnad
6. Anpassningsbar till försöken
7. Så öppen arkitektur som möjligt
Ingen av de aktuella utrustningarna uppfyllde samtliga krav. För att möjliggöra både försök med
många försöksförare samt med ny anpassad teknik valdes två försöksutrustningar:
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1. Återanvändning av befintlig ISA-utrustning ”Exylimit” (Exylog)
2. Nyutveckling av RIKSISA i ny VITSA-plattform
Försöksutrustningen beskrivs närmare nedan i kapitel 6.6
6.2

Övergripande försöksupplägg

Försöken inom RIKSISA har utgått från de befintliga ISA-städerna Borlänge och Lidköping, där det
finns försökspersoner, installerade försöksfordon och tätortskartor. Därifrån har försöksområdena
utökats utifrån förväntade körmönster hos deltagare samt tillgång på kartdata. Rekryteringen har
fokuserats på försöksfordon som kör över större områden i respektive region.
De inledande försöken med återanvänd utrustning syftar till att snabbt komma igång med tester av
större kartor och för att få erfarenheter för specificering av funktioner i ny utrustning. Försöken med
ny VITSA-utrustning möjliggör tester av ”direktimport” från NVDB, nedladdning av nya
kartområden under färd, m fl funktioner som är nödvändiga i ett framtida ISA, men som inte kan
testas med den gamla utrustningen.

6.3

Kartunderlag för försök

NVDB är den databas som ligger till grund för de fältförsök som genomförs under projekttiden för
både befintlig ISA-utrustning och ny utrustning baserad på VITSA-plattformen. För den befintliga
utrustningen har man valt att erhålla NVDB i GIS-formatet shape, i syfte för att kunna konvertera till
det ISA-format som används i det tidigare storskaliga ISA-försöket. I VITSA-plattformen används
NVDB:s grundläggande utbytesformat. Detta format modifieras sedan för att kunna användas i den
mobila klienten.
Nedan beskrivs de frågeställningar som behandlades rörande kartunderlaget under projektets gång.
Dessa har redovisats i denna rapport och tillhörande bilagor.
6.3.1
Kartunderlag frågeställningar inför försök
När det gäller kartunderlag, har målsättningen varit att i försöken testa följande:
1.

Användning av NVDB som indatakälla för ISA-applikationer

2.

Test av format/struktur för NVDB-datat i shapeformat och möjligheter respektive
begränsningar vid databearbetning för anpassning till befintlig ”ISA-struktur”.

3.

Test av användbarheten av NVDB-formatet för användning i VITSA-plattformen .

4.

Möjligheter/Begränsningar vid leverans av datat ifrån NVDB

5.

Bearbetning av geometriska vägnätsstrukturen och attributinformationen för anpassning till
ISA-format.

6.

Begränsning hos hårdvara resp. mjukvara för kartstorlek och geografisk täckning.
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7.

6.4

Överföring av karta till ISA-utrustningarna.

Rekrytering av försökspersoner

Försökspersoner har i första hand rekryterats ur den befintliga testflottan. I första hand har förare
valts som regelbundet kör även utanför tätorten. (Se rekryteringsbrev i Bilaga 2)

6.5

Försöksgenomförande befintlig utrustning

Försöksgenomförandet med den ”befintliga” utrustningen är till stor del liknande de tidigare ISAförsöken som genomfördes i Borlänge och Lidköpings kommun mellan åren1999-2001. Det som
främst skiljer projekten emellan är kartdatabasen och begränsningen i testflottans storlek.
6.5.1
Försöksområde
Möjligt försöksområde i RiksISA omfattar alla riks- och landsvägar i Sverige. Dock har
begränsningar i hastighetsutrustningen medfört att den geografiska täckningen har minskats till ungefär
ett läns storlek. Detta har resulterat i tre olika karturklipp; Dalarnas län, Västra Götalands län samt
Stockholms län. Bilden nedan visar respektive karturklipps geografiska storlek i jämförelse med
NVDB:s totala täckning.

Dalarnas län (Svart)
Stockholms län (Blått)
Västra Götalands län (Rött)

Figur 12. NVDB Vägar i RiksISA försöken
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6.5.2
Fordonsflotta
Totala antalet försökspersoner tillhörande RiksISA har varit ca 50 st fördelade enligt följande:
• Dalarna
37 st
• Västra Götaland
10 st
• Stockholm
3 st
6.5.3
Installation
Eftersom att de många av testpersonerna i RiksISA-försöket har varit med i tidigare ISA-försök så
fanns redan Invexors hastighetsutrustningar redan installerade i merparten av fordonen. Därför
behövde endast utrustningarna kontrolleras samt uppdateras med nytt kartmaterial. I Borlänge valdes
som tidigare Roos Elektronik AB för att utföra denna installation. I Lidköping skickades nytt
kartmaterial i ett minneskort till testförarna som själva utförde installationen.
6.5.4
Instruktioner till testförarna
I samband med kartinstallationen i Borlänge erhöll testförarna information om RiksISA-projektet
samt instruktioner för hur testerna ska utföras (se bilaga 3). Tillsammans med denna information
fanns även en papperskarta som redovisade vilka vägar som fanns med i kartdatabasen. Stor vikt
lades till att poängtera vilka förutsättningar som gällde för projektet och kartmaterialets kvalité.
Testförarna uppmanades att även skicka in synpunkter på kartmaterial och fordonsutrustning.
För Västra Götaland skickades minneskorten till Tom Dahlstedt (projektledaren för ISA-projektet i
Lidköping). Tom kontaktade sedan testförarna och instruerade om försöksgenomförandet i samband
med kartutskicket.
6.5.5
Server och Kommunikation
Kommunikation med utrustningarna sker ifrån en ledningscentral som finns placerad i Borlänge.
Utrustningen består av en dator med serverprogramvara plus modem för kommunikation till och från
utrustningarna. Ifrån denna central är det möjligt att hämta hem loggfiler och statusmeddelanden ifrån
hastighetsutrustningarna och skicka ut kart- och programvaruppdateringar till utrustningarna.
Kommunikation mellan modem och utrustningen sker med GSM. ISA-utrustningarna i Västra
Götaland (Lidköping) har inte haft någon kommunikationsutrustning på testfordonen, utan här har
uppdateringar skett manuellt.
6.5.6
Analys av loggdata
All loggdata ifrån fordonsenheterna hämtas månadsvis via GSM till en server i Borlänge och sparas
ner på CD-skivor som senare analyseras i samma analysprogramvara som användes i tidigare ISAprojekt.

6.6

Försöksutrustning

6.6.1
Tekniska vägval för försöksutrustning
De tekniska vägval som beskrivits ovan måste göras för varje ISA-implementation, såväl mindre som
större.
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Inför fältförsöken inom projekt RiksISA har följande tekniska vägval gjorts. Observera att detta
endast avser försöken och inte är förslag på lämpliga storskaliga lösningar. Sådana resonemang förs
längre fram i kapitlet ”framtida systemlösningar”.
Tidigt i projektet beslutades att försök skulle göras dels med återanvänd utrustning från de
storskaliga försöken, dels med ny handdatorbaserad utrustning framtagen inom VITSA-samarbetet.
Den gamla utrustningen används för att snabbt komma igång med tester av större kartor och för att
få erfarenheter för specificering av ny utrustning. Den nya VITSA-utrustningen möjliggör tester av
”direktimport” från NVDB, nedladdning av nya kartområden under färd, m fl funktioner som är
nödvändiga i ett framtida ISA, men som inte kan testas med den gamla utrustningen.
6.6.2
Försök med befintlig/modifierad utrustning ”Exylimit”
Av de utrustningar som använts i tidigare ISA-försök valdes Invexors Exylimit ut som det lämpligaste
alternativet för att köra med utökade kartor. Dock fanns en del begränsade faktorer hos utrustningen
som behövde klarläggas.
Vägval
Positioneringsmetod
Mätning av hastighet
Förarstöd
Överföring av hastighetsdatabas
Uppdatering av hastighetsgränser

Vald teknik
GPS enbart
GPS enbart
Pip + Blink (+Vibra)
GSM eller byte av minneskort
Manuell sammanslagning av VDB+kommunala uppgifter

Bild 13. Fordonsenhet ”Exylimit”

Fordonsenhet Exylimit
Invexors fordonsenhet är baserad på en hårdvara som är utvecklad ursprungligen som GPS-baserad
körjournal. Fordonsdatorn har en Z80-processor, SiRF-baserad 12-kanalig GPS samt plats för
compact flash-minne. (Fordonsenheterna i Borlänge är för närvarande bestyckade med 8 Mb).
Programvaran är skriven i assembler och är inte större än ca 17 kb.
GPS-antenn finns inbyggd i fordonsenheten. På baksidan finns anslutningar 12 V, GSM-modem,
PC-anslutning, extern GPS-antenn samt externa enheter (t ex vibrerande gaspedal).
Många av försöksfordonen i Borlänge har försetts med extern GPS-antenn för att förbättra
mottagningsförhållandena och därmed utrustningens precision och prestanda.
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Samtliga försöksfordon i Borlänge har GSM-modem för kommunikation med servern. Yttre GSMantenner används i samtliga fordon.
Displayen är en bakgrundsbelyst svart-vit LCD pixeldisplay. Utöver denna finns tre lysdioder: röd,
gul och grön. I Borlänge används endast den röda, för att indikera fortkörning tillsammans med
ljudsignal.
Invexors fordonsenhet saknar andra givare än GPS, och kan därför ge sämre (eller ingen) precision i
områden med dåliga GPS-förhållanden, t ex storstäder med höga hus, smala gator, tunnlar mm.
Konfigurations och serverprogramvara
Invexors serverapplikation är ett Windowsprogram som heter Traxu.
Med hjälp av Traxuprogramvaran kan man via sladd eller GSM-kommunikation :
• Ändra konfiguration för hastighetsvisning och ljudsignaler
• Hämta loggfiler
• Skicka nya kartor
• Uppdatera programvara i fordonsenheter
• Applikationen kan även ta emot samtal från fordonsenheter som vill lämna ifrån sig loggfiler.
Fördelar/nackdelar Invexor för användning i RiksISA:
Ur RiksISA-projektets synvinkel har följande fördelar respektive nackdelar upplevts med
utrustningens konstruktion.
+ Fordonsenheten är mycket enkel att installera eftersom både navigator och GPS ryms inom
samma skal. (GSM-delen är däremot separat).
+ Ljudsignalerna och displaymeddelandena är enkla att konfigurera med Traxuprogramvaran.
- Begränsning i hur stora kartor som går att ladda in i traxuenheten.
- Traxu fungerar bara tillfredställande i Windows 95/98 miljö
- Tar lång tid att konvertera en karta från MID/MIF till Invexors eget format (ca 2-3 timmar för ett
län).
- Tar lång tid att ladda ned karta till Traxuenhetens minneskort. (ca 50 minuter per kort)
- Svårt att uppgradera fordonsenheterna med ytterligare funktioner pga. minnesbrist i hårdvaran
Övriga befintliga ISA-utrustningar
Övriga typer av utrustningar från tidigare ISA-projekt, exempelvis Imitas Aktiv gas och Itinerarys
Navigator, användes ej i RiksISA projektet. Detta berodde främst på att kartstorleken i dessa
utrustningar med enkla ingrepp inte gick att utökas geografiskt. Även svårigheten med att konfigurera
och ladda in nya kartor gjorde att utrustningarna inte lämpade sig för användning specifikt i detta
projekt.
6.6.3

Försök med ny VITSA-utrustning

Vägval
Positioneringsmetod

Vald teknik
GPS + map matching
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Mätning av hastighet
Förarstöd
Överföring av hastighetsdatabas
Uppdatering av hastighetsgränser

GPS enbart
Pip + Blink
GPRS
Hämtas från NVDB

Bild 14. RIKSISA i nya VITSA-plattformen
Inledande tester har genomförts på den plattform som kommer ligga till grund för de ISA-projekt
som ingår i VITSA (Vidareutvecklade ITS-applikationer). Syftet med denna plattform är att
tillhandahålla ett antal grundläggande tjänster både hos klient och server. Tjänsterna kan sedan
användas genom ett definierat gränssnitt. Inom RiksISA-projektet utvecklas en ISA-applikation för
handdator som använder detta gränssnitt.
Här ges en kort översikt som beskriver VITSA grundplattformen och systemarkitekturen. Mer
ingående information finns i SDD:n (Software Design Description) för VITSA-plattformen.

VITSA-grundplattformen
VITSA består av en server och klient samt kommunikation mellan dessa, se figur nedan. Serverns
uppgift är att samla in och bearbeta främst vägdata ifrån NVDB och leverera ut informationen till en
klient via GPRS-teknik. Klienten består av en handdator av Pocket PC-typ. Denna enhet hanterar
positionering m.h.a. GPS, kartmatchning och andra förfrågningar mot klientvägnätsdatabasen samt
kommunikation mellan klient och servern (se även bilaga 5). All annan funktionalitet hanterar
respektive delapplikation.
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Figur 15. Översikt VITSA grundplattformen

VITSA-fordonsutrustning
Tidigt i VITSA-projektet diskuterades vilken utrustning som skulle användas på klienterna. Ett antal
krav ställdes på fordonsutrustningen som senare dokumenterades. Detta resulterade slutligen i en
rekommendation på vilken utrustning som var bäst lämpad utifrån dessa krav.
De allmänna kraven var att det skulle vara en öppen fordonsdatorlösning av typen handdator som
har kraft att köra och flera samtidiga applikationer. Till enheten ska det vara möjligt att koppla till
GPS-mottagare och GPRS-kommunikation. Enheten ska även ha en ledig serieport för att koppla till
externminne eller exempelvis vibragas.
Följande fordonsutrustning valdes i VITSA-projektet:
Handdator
Kravet på handdatorn är den ska vara av pocketpc typ med tillräcklig processorkraft att köra flera
samtidiga applikationer ex GPS, GPRS-kommunikation och kartmatchning.
Övriga krav är:
•
•
•
•
•

Datorn ska kunna ha 3-4 kommunikationsportar för att kunna koppla till Stationär dator,
GPS, GPRS, externa minnen och övriga funktioner.
Ha en skärm som kan klara det ljus, och kyla/värmeförhållanden som finns i en bil
Handdatorn ska ha en högtalare för att kunna avge olika former av ljudvarningar.
Handdatorn ska kunna monteras i fordonet med en lämplig fordonshållare.
Fordonsutrustningen ska kunna strömförsörjas via bilens 12 voltssystem.
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Utifrån dessa krav valdes modellen Compaq Ipaq (se bild) ut som lämplig fordonsdator i VITSA då
den uppfyllde de flesta kraven samt var en känd och vanligt förekommande handdatormodell ute på
marknaden. Det enda frågetecknet är hur skärmen klarar de värme/kyla-förhållanden som kan finnas
ett fordon.
Under projektets gång användes Compaq Ipaq av modellerna 3850, 3870, 3950, 3970.

Bild 16. Compaq Ipaq handdator

GPRS-enhet för kommunikation till central server
För kommunikationsenheten var kravet att den skulle kunna skicka och ta emot stora mängder data
med GPRS-teknik och att strömförsörjningen ska ske via bilens 12V system. Under projekttiden
utnyttjades endast GPRS i testsyfte.
iPAQ Pocket PC Wireless Pack (se bild) valdes som GPRS-enhet till handdatorn. Enheten kan
enkelt kopplas till handdatorn utan sladd.

Bild 17. Kommunikationsenhet GPRS

GPS-enhet
Huvudkraven för GPS-enheten var att den enkelt via sladd skulle kunna kopplas till handdatorn samt
att det skulle finnas en extern antenn för att erhålla optimala mottagningsförhållanden. Viktigt var även
att GPS:en stödde NMEA0183 protokollet för enkel positionsavläsning
Som GPS valdes GPS GM 48 (se bild) med direkt koppling till handdator (Compaq).
Strömförsörjning via 12-V Cigarettuttag till GPS och handdator.
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Bild 18. GPS kopplat till handdator

Minne
Kart- och loggningsdata måste kunna sparas undan på ett externt lagringsmedia för att inte förloras
vid en ”datorkrasch”. Rekommendationen är att använda sig av ett Compact flashkort, PCMCIA,
Secure digital eller liknande.
Secure digital kort 128 - 256 MB valdes som minneskort.

RiksISA-applikation
Varje delprojekt som använder sig av VITSA-plattformen utvecklar sin egen applikation.
Grundfunktionaliteten för RiksISA-applikationen är att visa aktuell hastighet tillsammans med
gällande hastighetsbegränsning. När hastighetsbegränsningen överskrids med en viss marginal
kommer applikationen varna med ljus och ljudsignaler. Samtidigt kommer överträdelsedata att loggas
i handdatorn. Utöver detta finns ett antal inställningsmöjligheter kring varningsljud mm. Bilden nedan
visar ett förslag på gränssnittet till föraren.

Bild 19. Gränssnitt RiksISA-applikationen
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7

Utvärdering av försök

Utvärderingen har baserats på koncept från utvärderingen av pågående ”tätorts-ISA”. Dvs enkäter,
intervjuer, loggning av körning samt analyser med hjälp av det inom ISA-projektet redan framtagna
analysverktyget. Särskilt fokus har lagts på landsvägskörning, jämförelser med tätortskörning samt
kartdata. Utvärderingen har samordnas med Lidköpings FoU-projekt kring landsvägsISA.
Nedan redovisas:
- enkätutvärdering testförare
- analys av loggdata
- reflektioner kring resultaten

7.1

Enkätutvärdering testförare

7.1.1

Testförare

Borlänge
Alla deltagare i Rätt fart projektet tillfrågades om de var intresserade att delta i RiksISA. Bland dem
som anmälde intresse valdes 20 testförare ut i en första urvalsomgång 2002-11-26. I en andra
urvalsomgång 2003-01-21 valdes ytterligare 11 testförare ut. För att bli utvald som testförare i
RiksISA måste testföraren köra mycket inom Dalarnas län och dessutom svarat på enkäterna i Rätt
Fart projektet. Dessutom gjordes ansträngningar för att få en så bra åldersspridning som möjligt.
Av de 31 testförarna urmonterade en testförare ISA-utrustningen i förtid och svarade därför inte på
någon av enkäterna. En av de andra testförarna svarade enbart på den första enkäten efter det att
hans ISA-utrustning gått sönder. Av de 30 testförarna som svarat på minst en enkät är 29
privatbilister medan en är yrkesförare. Tjugotvå testförare är män medan åtta är kvinnor. Den yngsta
testföraren är 31 år och den äldsta är 83 år. Testförarnas medelålder är 60 år. Detta kan jämföras
med det totala antalet2 bilägare i Borlänge där 68 % är män med en medelålder på 50 år.
Lidköping
Av deltagarna i Lidköpings stora ISA-försök valde cirka 100 att fortsätta köra med utrustningen
efter projektets egentliga slut. Av dem valdes cirka 20 testförare ut i maj och juni 2002. För att bli
utvald som testförare i RiksISA måste testföraren köra mycket inom Västra Götalands län. Av de
testförare som valdes ut tvingades några avbryta sitt deltagande i förtid, då utrustningarna upphörde
att fungera, dessutom avstod ytterligare en av testförarna från att svara på enkäten. Av de resterande
13 testförarna är 12 privatbilister medan en är yrkesförare. Elva testförare är män och två är kvinnor.
Den yngsta testföraren är 21 år och den äldsta är 69 år. Testförarnas medelålder är 54 år.

2

H. Granlund, Swedish National Road Administration, personal communication, December 11 2003.
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7.1.2
Metod
I analysen av enkätsvaren jämförs körning i tätort med körning på landsväg. Dessutom undersöks
eventuella skillnader mellan den första och andra enkäten samt mellan förarna från Borlänge
respektive Lidköping. I det fall där det inte fanns några signifikanta skillnader mellan första och andra
enkäten samt mellan förarna från Borlänge respektive Lidköping anges det i figurtexten vilken av
enkäterna figuren baseras på
Borlänge
En första enkät skickades ut till samtliga testförare 2003-08-28 (se Bilaga 5) och en avslutande
enkät skickades ut 2003-12-10 (Se Bilaga 6). Enkäterna var i det närmaste identiska och innehöll
framför allt frågor om utrustningen samt hur denna fungerade i tätort respektive på landsväg.
Lidköping
En avslutande enkät skickades ut 2003-12-15 (Se Bilaga 6). Denna enkät var i det närmaste
identisk med den avslutande enkäten i Borlänge och innehöll framför allt frågor om utrustningen samt
hur denna fungerade i tätort respektive på landsväg.

7.1.3
Resultat – utvärdering testförare
Figur 20 visar att det i Borlänge inte finns några signifikanta skillnader mellan testförarnas upplevelse
av att köra med utrustningen på landsväg jämfört med i tätort. Både på landsväg och i tätort ger
utrustningen upphov till ökad körglädje, säkerhet och uppmärksamhet men också en känsla av att
vara i vägen. Utrustningen leder samtidigt till något minskad stress, minskad irritation, minskat
gasande och bromsande samt minskad bensinförbrukning och en minskad risk att åka fast för
fortkörning.
Testförarna i Lidköping upplevde utrustningen på ungefär samma sätt som testförarna i Borlänge men det fanns ett par signifikanta skillnader. I Lidköping upplevde testförarna att de tittade mindre på
hastighetsmätaren än vad testförarna i Borlänge gjorde, och dessutom trodde testförarna i Lidköping
att risken att åka fast för fortkörning i tätort minskat ännu mer än vad testförarna i Borlänge gjorde.
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Körglädje
Stress
Säkerhet
Irritation
Gasa/bromsa
Titta på hastigheten
Vara i vägen
Tidspress
Kontrollerad
Uppmärksamhet
Ansträngning
Bensinförbrukning
Landsväg

Risk att åka fast

Tätort
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Figur 20 Testförarnas upplevelse av att köra med utrustningen på landsväg respektive i
tätort.
1=Minskat mycket; 2=Minskat något; 3=Oförändrat; 4=Ökat något; 5=Ökat mycket

Figur 21 visar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan hur testförarna i Borlänge
upplevde själva utrustningen vid körning på landsväg jämfört med i tätort. Både på landsväg och i
tätort är det bara vid enstaka tillfällen som testförarna upplever utrustningen som så störande att de
skulle vilja ändra på någon av inställningarna eller helt slå av utrustningen.
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Testförarna i Lidköping upplevde utrustningen på ungefär samma sätt som testförarna i Borlänge men
tyckte oftare än testförarna i Borlänge att utrustningen var störande då de hade passagerare i bilen.

Slå av ljudsignal

Ändra ljudsignal

Stör passagerarna

Klagande passagerare

Slå av hastigheten

Slå av utrustningen

Fortsatt fortkörning

Landsväg
Tätort
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Figur 21 Testförarnas attityd till utrustningen på landsväg och i tätort.
1=Aldrig; 2=Någon gång; 3=Ibland; 4=Ganska ofta; 5=Ofta

Ingen av testförarna i Borlänge hade i praktiken stängt av eller dämpat ljudsignalen eller stängt av
Rätt fart-hållaren helt och hållet. Däremot hade vissa höjt ljudet på stereo/radio för att slippa höra
ljudsignalen. I Lidköping förekom det att testförare stängde av ljudsignalen och/eller hela Rätt farthållaren vid landsvägskörning.
Figur 22 visar att testförarna tycker att Rätt fart-hållaren har gjort det lättare för dem att hålla
hastighetsbegränsningarna för samtliga hastighetsbegränsningar. Störst effekt anser testförarna att
Rätt fart-hållaren har på 30- och 50-sträckor i tätort. Det fanns inga skillnader mellan testförarna i
Borlänge och Lidköping.
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30 km/h tätort

50 km/h tätort

70 km/h tätort

70 km/h landsväg

90 km/h landsväg

110 km/h landsväg

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Figur 22 Testförarnas syn på Rätt fart-hållaren som hjälpmedel för att hålla rätt hastighet.
1=Mycket svårare; 2=Svårare; 3=Oförändrat; 4=Lättare; 5=Mycket lättare

Trots att Rätt fart-hållaren gjort det lättare för testförarna att hålla gällande hastighetsbegränsningar
visar figur 23 att testförarna ibland kör så att Rätt fart-hållaren aktiveras. Det finns inga signifikanta
skillnader mellan hur ofta detta inträffar vid tätorts- jämfört med landsvägskörning och heller inga
skillnader mellan hur testförarna i Borlänge och Lidköping kör. I enkät 2 uppgav testförarna dock att
de körde så att utrustningen aktiverades mer sällan än vad de gjorde i enkät 1.

Enkät 1

Enkät 2

Landsväg
Tätort
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Figur 24 Hur ofta kör testförarna så att Rätt fart-hållaren aktiveras?
1=Aldrig; 2=Mycket sällan; 3=Ibland; 4=Mycket ofta; 5=Alltid
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Trots att testförarna ibland kör så att Rätt fart-hållaren varnar tycker de ändå att utrustningen hjälper
dem att hålla hastighetsbegränsningarna och figur 25 visar att testförarna tycker att det är motiverat
med Rätt fart-hållare för samtliga hastighetsbegränsningar. Mest motiverat tycker testförarna att det
är med Rätt fart-hållare på 30-sträckor i tätort och minst motiverat på 110-sträckor på lands/motorväg.
Testförarna i Lidköping tyckte att Rätt fart-hållare på 50-sträckor i tätort är mer motiverat än vad
testförarna i Borlänge tyckte.

30 km/h tätort

50 km/h tätort

70 km/h tätort

70 km/h landsväg

90 km/h landsväg

110 km/h landsväg

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Figur 26 Hur motiverat är det med Rätt fart-hållare?
1=Inte alls motiverat; 5=Mycket motiverat

Föregående figur visade att testförarna tycker att det är motiverat med Rätt fart-hållare för samtliga
hastighetsbegränsningar men hur viktigt är egentligen Rätt fart-hållare och andra typer av
extrautrustning vid eventuellt bilbyte? Figur 27 visar att radio och klimatanläggning anses som
viktigast och därefter kommer farthållare (Cruise Control) och Rätt fart-hållare. Minst viktigt anses
färddator och navigeringsssystem vara.
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Farthållare
Färddator
Radio
Handsfree telefon
Klimatanläggning
Alkolås
Antispinn funktion
Rätt fart-hållare
Navigation

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Figur 27 Testförarnas inställning till olika typer av extrautrustning.
1=Inte alls viktigt; 2=En aning viktigt; 3=Ganska viktigt; 4=Mycket viktigt; 5=Väldigt viktigt

Testförarna uppgav att Rätt fart-hållarens karta ibland anger felaktiga hastighetsbegränsningar. Figur
28 visar att testförarna upplever det som ganska mycket störande om Rätt fart-hållaren anger en för
låg hastighet under en längre tid. Rent generellt tycker testförarna också att längre felvisningar är mer
störande än kortare.

Slår om tidigt/sent
För låg gräns-sek.
För hög gräns-sek.
För låg gräns-länge
För hög gräns-länge
Ej hastighet-sek.
Ej hastighet-länge
Samma fel
Olika fel

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Figur 28 Rätt fart-hållaren visar ibland felaktiga uppgifter. Hur störande är olika typer av
felvisningar?
1=Inte alls; 2=En aning; 3=Ganska mycket; 4=Mycket; 5=Väldigt mycket

Om utrustningen fungerar som den gör idag skulle samtliga testförare i Lidköping vilja behålla
utrustningen medan cirka 80 % av testförarna i Borlänge skulle vilja behålla densamma. Som förslag
på förbättringar angavs att det bör vara möjligt att själv ändra Rätt fart-hållerens ljudsignalen eller
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byta ut den mot exempelvis vibrationer i gaspedalen. Testförarna föreslog även att Rätt fart-hållaren
skulle vara rikstäckande och gärna innehålla annan information så som ytterligare trafikregler och
navigeringssystem. Viktigast verkade det dock vara att Rätt fart-hållaren gjordes mer driftsäker och
att dagens kartfel eliminerades. Oavsett om dessa förbättringar skulle införas eller inte är
betalningsviljan för Rätt fart-hållaren ganska låg (se Tabell1).
Tabell 1. Genomsnittlig betalningsvilja (SEK) för Rätt fart-hållaren i Borlänge och Lidköping.
Utrustning

Enkät 1

Enkät 2

Lidköping

Som nu

268

250

950

Perfekt funktion

517

853

1571

Förändrad enligt
önskemål

1387

1385

1938
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7.1.4
Slutsatser – utvärdering av testförarnas åsikter
Det finns inte några signifikanta skillnader mellan testförarnas upplevelse av att köra med utrustningen
på landsväg jämfört med i tätort. Både på landsväg och i tätort ger utrustningen upphov till ökad
körglädje, säkerhet och uppmärksamhet men också en känsla av att vara i vägen. Utrustningen leder
samtidigt till något minskad stress, minskad irritation, minskat gasande och bromsande samt minskad
bensinförbrukning och en minskad risk att åka fast för fortkörning.
Det finns inte några signifikanta skillnader mellan hur testförarna upplevde själva utrustningen vid
körning på landsväg jämfört med i tätort. Både på landsväg och i tätort är det bara vid enstaka
tillfällen som testförarna upplever utrustningen som så störande att de skulle vilja ändra på någon av
inställningarna eller helt slå av utrustningen.
I praktiken är det ovanligt att testförare stängt av eller dämpat ljudsignalen eller stängt av Rätt farthållaren helt och hållet. Däremot har vissa testförare höjt ljudet på stereo/radio för att slippa höra
ljudsignalen.
Testförarna tycker att Rätt fart-hållaren har gjort det lättare för dem att hålla
hastighetsbegränsningarna för samtliga hastighetsbegränsningar. Störst effekt anser testförarna att
Rätt fart-hållaren har på 30- och 50-sträckor i tätort.
Trots att Rätt fart-hållaren gjort det lättare för testförarna att hålla gällande hastighetsbegränsningar
kör testförarna ibland så att Rätt fart-hållaren aktiveras. Detta händer lika ofta i tätort som på
landsväg. När testförarna kört med utrustningen under en längre period kör de mer sällan så att
utrustningen aktiveras.
Testförarna tycker att det är motiverat med Rätt fart-hållare för samtliga hastighetsbegränsningar.
Mest motiverat tycker testförarna att det är med Rätt fart-hållare på 30-sträckor i tätort och minst
motiverat på 110-sträckor på lands-/motorväg. Testförarna i Lidköping tyckte att Rätt fart-hållare
på 50-sträckor i tätort är mer motiverat än vad testförarna i Borlänge tyckte.
Testförarna tycker att radio och klimatanläggning är de viktigaste extrautrustningarna vid bilbyte.
Därefter kommer farthållare (Cruise Control) och Rätt fart-hållare. Minst viktigt anses färddator och
navigeringssystem vara.
Testförarna uppgav att Rätt fart-hållarens karta ibland anger felaktiga hastighetsbegränsningar.
Testförarna upplever det som ganska mycket störande om Rätt fart-hållaren under en längre period
anger en för låg hastighet.
Om utrustningen fungerar som den gör idag skulle samtliga testförare i Lidköping vilja behålla
utrustningen medan cirka 80 % av testförarna i Borlänge skulle vilja behålla densamma.
Som förslag på förbättringar angavs att det bör vara möjligt att själv ändra Rätt fart-hållerens
ljudsignalen eller byta ut den mot exempelvis vibrationer i gaspedalen. Testförarna föreslog även att
Rätt fart-hållaren skulle vara rikstäckande och gärna innehålla annan information så som ytterligare
trafikregler och navigeringssystem. Viktigast verkade det dock vara att Rätt fart-hållaren gjordes mer
driftsäker och att dagens kartfel eliminerades.
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Betalningsviljan för Rätt fart-hållaren i nuvarande form är ganska låg (under 1000 kr).
Det kan även påpekas att uppfattningen om Rätt fart-hållaren inte tycks ha påverkats av hur lång tid
som förarna kört med den på landsväg.

7.2

Analys av loggdata i Dalarna

Insamling av loggdata har utförts på de fordon som kört i Dalarnas län. Ur dessa data har en
sammanhängande period på 6 månader valts ut för närmare analys. Fakta, resultatet och iakttagelser
för dessa analyser presenteras nedan.
7.2.1
Försökets omfattning
Utrustning: Exylog
Tidsperiod: 20030401-20031001 (6 månader)
Antal fordon/utrustningar: 33 st
Område karta: Dalarnas Län
Total körsträcka: 371 825 km
Medel körsträcka/fordon: 12 394 km
Antal existerande km väg i kartan: 5577 km
Total effektiv körtid: 4062h 48min (ca 169 dygn)
Medel effektiv körtid/fordon: 135h 25min (ca 5 ½ dygn)
Totalt antal GPS-mätpunkter: 14,6 miljoner
7.2.2
Hastighetsöverträdelser
Total överträdelsetid: 518h 45min30sek (ca 22 dygn)
Överträdelsetid/fordon: 17h 17m 31s
Procent överträdelsetid av effektiv körtid: 12,77%
Medelhastighet vid fortkörning:

Medelhastighet vid
fortkörning i km/h

30 väg
50 väg
70 väg
90 väg
110 väg
36,9 km/h 55,2 km/h 74,8 km/h 93,8 km/h 113,5 km/h

Hur överträdelserna fördelar sig (i procent) på respektive hastighetsgräns:

Fördelning
överträdelser i (%)

30 väg 50 väg 70 väg 90 väg 110 väg
3,4% 54,2% 22,9% 17,8% 1,6%
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Hur många km väg och andel det finns i RiksISAkartan för Dalarna per hastighetsgräns :

Fördelning väg
På kartan
Antal km väg

30 väg 50 väg 70 väg
0,5% 17,1% 50,5%

90 väg
31,9%

110 väg
0,9%

28km 938km 2773km 1753km 51km

Följande iakttagelser kunde göras ur loggdatat.
-

Hastighetsöverträdelserna var högst (+6,9 km/h) på 30-vägar och minskade successivt vid
högre hastighetsgräns.
Häften av alla hastighetsöverträdelser sker på 50-vägar trots att vägnätet i kartan till största
delen innehåller riksvägarna, dvs 70-vägar.
En mycket liten del av fortkörningarna skedde på 30-vägar (3,4 %) men dessa stod för de
största hastighetsöverträdelserna.

7.2.3
Kvalitetsindex
Tidigare i ISA-projektet har ett kvalitetsindex tagits fram som syftar till att i en siffra sammanfatta
”hur mycket olyckrisken ökar i procent jämfört med laglig körning”. Detta kommer att behandlas
närmare i VITSA-projektet Kval-ISA.
Kvalitetsindex för RiksISA-förarna låg mellan 0,5 och 20. Medelvärdet var 4,4.

7.2.4
Jämförelser med tidigare försök
I de storskaliga försöken omfattades främst tätortskörning. I Borlänge (Rätt Fart-projektet)
fokuserades mätningarna kring ett antal utvalda platser. Jämförelse mellan loggad data för ISAfordon och slangmätningar för all trafik visade att medelhastigheten på mätplatserna för ISAfordonen var 6-7 km/h lägre än för övriga fordon. Jämförelser inom ISA-gruppen gjordes även
genom att utrustningen först var inaktiv och endast loggade hastigheter, för att sedan aktivera ISAfunktionen. Dessa mätningar visade att de som körde 5-15 km/h för fort sänkte sin hastighet till 0-5
km/h över hastighetsgränsen.
En jämförelse av kvalitetsindex visar följande:

Totalindex
Riks ISA
Totalindex
Rätt Fart

Medelvärde
4,42
5,26

Min
0,47

Max
19,68

0,34

26,84
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•

Kvalitetsindex skiljer sig inte nämnvärt mellan Rättfart och RiksISA trots att vägnätet har
utökats med riksvägarna för Dalarnas län.

•

Index ligger under 5 anses som ”bra” körning. Förarna i RiksISA ligger strax under denna
gräns.

•

Indexet skiljer sig stort testförarna emellan i Riks ISA. Flertalet ligger under kring 5. Några
få utstickare finns med högt index.

Som framgår ligger dessa siffror i nivå med resultaten från RiksISA.
7.2.5
Jämförelser med annan trafikdata
Här får man vara försiktig eftersom olika mätmetoder har använts: RiksISA loggar hastighet
1 gg/sekund på ”alla platser” medan Vägverkets trafikdata mäts med slangar på utvalda platser.
Här följer ett axplock av statistik avseende hastighetsöverträdelser på statligt vägnät:
- Andelen3 trafikarbete över hastighetsgränsen, personbilar år 2001: 55,1%
- Genomsnittligt hastighetsöverskridande4, personbilar 2002 : 5,3 km/h
- Genomsnittligt hastighetsöverskridande5 vid fortkörning, personbilar 2001 : 10,3 km/h
Fördelning per hastighetsgräns visas i följande figurer:

Figur 29 Hastighetsspridning 2001

3

Kunskapsdokument trafiksäkerhet, Vägverket, 2003-01-12
Hastigheter och tidluckor, Vägverket Publikation 2003:7
5
Kunskapsdokument trafiksäkerhet, Vägverket, 2003-01-12
4
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Figur 30 Andel av trafikarbetet som utförs över gällande hastighetsgräns 6, procent
Om man nu ger sig på att jämföra nationellt slangmätt data (14,5 milj passager) med loggning från
RiksISA-fordon (14,67 milj loggpunkter) så kan följande jämförelser göras:
Minskning av andel som kör för fort
Om man antar att ”andel trafikarbete över hastighetsgränsen” är jämförbart med ”andel
överträdelsetid” för stora populationer så kan följande jämförelse göras:
Andel trafikarbete över hastighetsgränsen,
fordon utan ISA
55,1%

Andel överträdelsetid,
fordon med RiksISA
12,7%

Minskning av hastighet vid fortkörning
Hastigheten hos de som kör för fort är lättare att jämföra eftersom samma sak har mätts, om än med
olika metoder:
Genomsnittligt hastighetsöverskridande8 vid fortkörning
Fordon utan ISA
Fordon med RiksISA
10,3 km/h
4,4 km/h

6

SIKA rapport 2003:5, Uppföljning av de transportpolitiska målen
Loggning sker 1 gg/sekund. Total loggad körtid: 4062 tim 48 min. Att det blev ungefär lika många mätpunkter i
RiksISA som vid Vägverkets årliga mätning är inget annat än slumpen eller mö jligen tur!
8
Kunskapsdokument trafiksäkerhet, Vägverket, 2003-01-12
7
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7.3

Reflektioner kring resultaten

Om man tittar på både enkätsvar och resultaten från analys av loggdata så framträder en något
oväntad bild av att ISA är nästan ”lika bra” på landsväg som i tätort, eftersom:
Enkäterna visar inga signifikanta skillnader mellan testförarnas upplevelse av att köra med ISA på
landsväg respektive tätort.
Loggdatat säger att RiksISA-förare:
- inte kör för fort lika ofta som andra.
- inte kör lika fort som andra vid förekommande fortkörningar
Totalt kan man då påstå att ISA på landsväg ger:
- liknande effekt (färre och mindre fortkörningar) som i tätort
- liknande upplevelse (stöd snarare än särkskilt störande) som i tätort
- liknande acceptans som i tätort
Dock tycker de flesta att ISA är mer motiverat på vägar med lägre hastighetsbegränsning.
Här är det på sin plats att göra några reservationer:
- inhomogen försöksgrupp, merparten av försökspersonerna har utgjorts av äldre män
- rekryteringen har baserats på förare som tackat ja till att fortsätta med ISA, efter att tidigare
ha provat tätorts-ISA
- mätmetoderna kring loggdata och jämförelser med annan trafikdata är fortfarande oprövade
Sammantaget kan man dock säga att det finns ingenting i resultaten som pekar på att ISA bara kan
eller bör införas i tätort, utan snarare att ISA kan införas samtidigt i tätort och på landsväg.
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8

Framtida systemlösningar och införandeaspekter

I detta kapitel förs resonemang om hur det skulle kunna se ut om ISA införs på bred front i Sverige.
Syftet är att skapa en grund för diskussion kring alternativa systemlösningar, infrastruktur och
organisation kring rikstäckande ISA.
8.1

Scenarios kring rikstäckande ISA

Syftet med följande scenarios är främst att försöka åskådliga att utfallet kring framtida ISA-införande
till stor del beror på hur såväl utbud som efterfrågan på ISA stimuleras.
Scenario 1: ISA börjar införas i vissa kommuner/områden/för vissa grupper
Under 2004-2006 inför flera kommuner och transportföretag ISA i sina transporter. Upp till 5000
fordon utrustas. Den geografiska täckningen omfattar främst aktuella kommuner samt statliga vägar.
Utöver detta lanseras även ISA för eftermontering i privata fordon. Efterfrågan på detta är dock liten
initialt då den geografiska täckningen är dålig och övriga incitament är svaga.
Under 2007-2010 ökar långsamt antalet fordon med ISA samt den geografiska täckningen.
År 2010 har 10 000 fordon ISA i drift och den geografiska täckningen omfattar samtliga statliga
vägar samt hälften av landets kommunala vägar.
Scenario 2: ISA införs på bred front i Sverige
Beslut fattas (år 2004) om att ISA ska införas i ”så stor utsträckning som möjligt”. Alla transporter i
offentlig regi förses med ISA. Ett flertal incitament införs, t ex skattelättnader, försäkringsrabatter, fler
poliskontroller, högre böter. Detta leder till stor efterfrågan på ISA även från privatpersoner.
Därmed erbjuds ISA både i nya fordon, i navigationssystem samt som separat produkt.
År 2010 har 300 000 fordon ISA-system i drift. Den geografiska täckningen omfattar i stort sett alla
vägar i Sverige. Andelen ISA-fordon ökar sedan snabbt (så länge incitamenten bibehålls).
Dynamiska hastighetsgränser via ISA införs.

8.2

Tekniska vägval och frågeställningar kring rikstäckande ISA

Ur diskussionen kring scenarios och olika lösningar för systemarkitektur för ISA i stor skala har
följande vägval och frågeställningar identifieras:
1. Tekniska vägval för ISA fordonssystem
2. Tekniska vägval för ISA infrastruktur
3. Myndigheternas roll, övriga roller
Nedan spekuleras fritt kring möjliga vägval i dessa frågor.
8.2.1

Tekniska vägval för fordonssystem

Positioneringsmetod
Här är alternativen i princip att:
1) Bygga eget nät av referenssändare i aktuellt område
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2) Använda befintliga positionerings- och navigationssystem (tex GPS)
Troligt vägval:
Vartefter infrastruktur för globala navigationssystem (GPS, Galileo) byggs ut och förbättras
så är det rimligt att anta att framtida ISA-system främst baseras på sådana lösningar och inte
på egen infrastruktur med lokala sändare.

Mätning av hastighet
Här finns tre huvudprinciper:
1) Använda fordonets befintliga hastighetsmätning
2) Mäta hastighet med hjälp av positioneringssystemet
3) Mäta hastighet utifrån (radar, laser, mm)
Troligt vägval:
Här kan man förvänta sig att både alternativ 1. och 2. kommer att förekomma i framtida
ISA-system, och även att avancerade system nyttjar sig av bägge metoderna samtidigt.

Förarstöd
De alternativa förarstöden sträcker sig från diskret visning av gällande hastighetsgräns till aktiva
system som omöjliggör fortkörning.
Troligt vägval:
Vid frivilligt införande av ISA kommer troligen hela denna skala av förarstöd att finnas på
marknaden. Vanligast blir troligen diskreta informerande system med avstängbara
ljudvarningar, medan mer offensivt ISA-stöd (t ex aktiv gaspedal), loggning mm kan bli
aktuellt i samband med yrkestrafik och upphandlade transporter med höga krav på
trafiksäkerhet.

Integration i fordon
ISA-utrustning kan antingen vara fristående eller integrerad i fordonet, i navigationssystem eller i
annan utrustning (PDA, telefon etc).
När det gäller nivå av fordonsintegration är huvudalternativen:
• Fordonsintegrerat (fabriksmonterat, inbyggt, av fordonstillverkaren)
• Eftermonterat
När det gäller nivå av integration i navigationssystem är huvudalternativen:
• ISA som en funktion i navigationssystem
• ISA som separat funktion
Mest sannolika scenarios kan vara följande:
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Scenario
1. Fordonsintegrerad ISA-funktion
(utan navigation)9

Kommentarer
Fördelarna är bättre anpassning till övriga
funktioner i fordonet, samt stabil funktionalitet
och minimal stöldrisk.
Nackdelarna är att system från olika
fordonstillverkare riskerar att få olika gränssnitt
för inläsning av hastighetsgränser, uppdatering
mm. Dessutom tar kan det ta tid innan
fordonsindustrin väljer att bygga in ISAfunktioner.

2. Navigationssystem med ISA-funktion10

Kan vara fabriksmonterat eller eftermonterat.
Fördelarna är att befintlig hårdvara, mjukvara
och kartdata för navigation kan användas även
som grund för ISA. En nackdel är att det blir
dyrt för den som inte har eller vill ha navigation.

3. Eftermonterad handdator med ISA-funktion11

Endast för eftermontering.
Med eller utan navigation.
Fördelarna är att billig standardhårdvara
utnyttjas.
Nackdelarna är att lös eftermontering gör
utrustningen stöldbegärlig, att trafikfarliga
installationer kan förekomma. Om utrustningen
är löstagbar vet man heller inte i vilken
utsträckning den kommer användas för ISA.

4. Eftermonterat fristående ISA-system (ej
navigation)12

Fördelarna med detta alternativ är främst att
utrustningen kan vara helt ISA-anpassad och
installeras permanent i fordonet. Nackdelarna
är att kostnader för utrustningen inte delas med
andra funktioner, t ex navigation.

Troligt vägval:
Samtliga av ovanstående scenarios kommer att förekomma parallellt för olika
användargrupper.

9

Renault, försök med ISA
Garmin Streetpilot, navigationssystem för eftermontering. Hanterar ej hastighetsgränser eller ISA idag.
11
Bildmontage: TomTom, existerande populärt navigationssystem för PDA, samt inklippt 30-skylt.
Plug-in program samt databas finns som varnar för hastighetskameror.
12
Exylimit, ISA för eftermontering som använts under storskaliga ISA-försök.
10
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8.2.2

Tekniska vägval för infrastruktur kring ISA

Positioneringsmetod
I diskussionen kring vägval för fordonssystem valdes nyttjande av globala navigationssystem som
troligt vägval. Då måste naturligtvis infrastruktur för detta stöttas.
Troligt vägval:
Globala navigationssystem (GPS, Galileo) bör nyttjas för ISA.

Överföring av hastighetsdatabas till fordon
Här är huvudalternativen:
1) Ta in fordon i depå för manuell uppdatering.
2) Skicka ut nya minneskort eller andra utbytbara datamedia
3) Om lokala referenssändare används för positionering, kan dessa även nyttjas för förmedling
av hastighetsdata
4) Telematik-lösning baserad på dataöverföring via mobiltelefoni (GPRS, 3G)
5) Telematik-lösning baserad på broadcast (DAB, digital radio)

Troligt vägval:
De tre första kan fortsätta att förekomma för mindre lokala ISA-projekt samt för enklare ISA
inbyggt i navigationssystem mm. För införande i större skala krävs telematiklösning.

Uppdatering av hastighetsgränser
I Sverige pågår insamling av hastighetsgränser till NVDB. Ett fåtal andra länder har liknande
ambitioner från myndighetshåll. Samtidigt har både Teleatlas och Navtech påbörjat inventering av
skyltade hastigheter.
Troligt vägval:
I Sverige är det fullt möjligt att basera ett införande av ISA på data från NVDB. Utöver den
satsning på initial täckning som nu görs, behöver även rutiner och resurser för uppdateringar
tas fram. På Europanivå kommer det inom de närmsta åren även gå att nyttja data från
Navtech och Teleatlas för ISA-tillämpningar.

8.2.3

Myndigheternas roll, övriga roller

I de storskaliga försöken bekostade Vägverket all försöksutrustning, som togs fram enligt projektets
specifikationer. I ett längre perspektiv är det rimligt att anta fordonsutrustning för ISA tas fram av
industrin (bilindustri, navigation, tillbehör) men att myndigheterna ansvarar för upprätthållande och
uppdateringar av centrala databaser med vägnät och gällande hastighetsbegränsningar. Exakt var
gränsen mellan industri och myndighet ska gå är inte självklart, men kommunikationen av gällande
hastighetsgränser till fordon blir ett avgörande gränssnitt.
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4. ISA förarstöd
Stöd via fordon

Hastighet

Figur 31 Gränsdragning mellan myndigheter och industri
När det gäller hur långt myndigheternas ansvar för att kommunicera ut hastighetsgränser sträcker sig
kan man identifiera följande alternativa nivåer:
1. Upprätthålla grunddatabas med vägnät och hastighetsgränser.
Motsvarande planerna för NVDB.
NVDB är dock inte dimensionerat för att 2 miljoner fordonsdatorer dagligen hör av sig och
frågar om uppdateringar. Istället får dataförädlare och tjänsteleverantörer leveranser av data
som de i sin tur får distribuera.
2. Upprätthålla ”on-linedatabas” med vägnät och hastighetsgränser.
Nästa nivå möjliggör för tjänsteleverantörer att direkt hämta data ur en ”on-linedatabas” eller
prenumerera på uppdateringar ur denna. På detta sätt kan man lyfta ut just den data som
behövs för ISA och göra den enkelt åtkomlig för många aktörer.
3. Kommunicera ut data via ett eller flera media
För att ytterligare skynda på ISA skulle myndigheterna även kunna stå för kommunikation av
ISA-data till fordon. Detta förutsätter dock att man enas med tillverkare av fordon och
fordonsdatorer om gällande gränssnitt. Tänkbara teknologier är t ex GPRS, 3G och DAB.
4. Hela ISA-system inklusive fordonsdatorer
Det snabbaste sättet att komma igång med ISA är att bygga hela (”slutna”) system inklusive
fordonsdatorer. Detta kan vara rimligt för kommande mindre implementationer i enstaka
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företag, kommuner etc. Men för storskalig implementation av ISA bör industrin bygga
fordonsdelen av ISA, så att denna kan integreras i fordonets övriga informationssystem.

Andra
Uppdateringar
DB

Offline
ISA-databas

Variabla
hastighetsgränser?!

Tex i Navtech

Uppdateringar
Uppdateringar

Manuellt…

Offline
ISA-databas

GPRS, 3G

Tex i TeleAtlas

DAB,…

Online
ISA-databas

?!

NVDB

Uppdateringar

Vem? När? Hur?

1. Grunddata

2. ISA-data

3. Distribution

4. Fordonsutrustning

Figur 32 Fyra nivåer för hur långt myndigheternas roll kan sträcka sig
I Sverige finns klara ambitioner från Vägverket att påskynda ISA genom att engagera sig särskilt när
det gäller grunddata, men även när det gäller efterfrågan på fordonsutrustning för ISA. Däremot
saknas än så länge strategier och industrisamarbete kring telematiklösningar för distribution av ISAdata.

8.3

Icke-tekniska Införandeaspekter

Även om detta projekt har kretsat kring tekniska frågor, så har även andra frågor kring införande av
ISA kommit upp till ytan, bland annat:
- Möjliga incitament för ISA?
- Hur passar ISA in bland andra trafiksäkerhetsåtgärder?
- Bör alla få ISA samtidigt?
- Vad gör industrin?
8.3.1
Incitament
Avgörande för i vilken utsträckning ISA kan införas är förutom infrastruktur för ISA även vilka
incitament som får bilister, företag m fl att installera ISA i sina fordon. Även om det inte ingår i
RIKSISA att föreslå olika incitament för ISA, så räknas några sådana upp här, eftersom de kan
komma att påverka de tekniska lösningarna och infrastruktur för ISA.
Exempel på incitament för ökat användande av ISA:
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•
•
•
•
•
•

Ökad hastighetsövervakning
Högre böter vid fortkörning
Rabatterad ISA-utrustning
Billigare skatt och/eller försäkring för de som har ISA installerat
Bonus för de som verkligen håller hastighetsgränser (testas i FoU projektet eISA)
Krav på ISA t ex offentligt upphandlade transporter

Incitament av typen mer hastighetsövervakning och högre böter medför inga särskilda tekniska krav
på ISA-utrustningen, eftersom bilister då frivilligt skaffar ISA för att den ska fungera och hjälpa dem
att anpassa hastigheten.
Ekonomiska incitament för den som har utrustning installerad medför däremot krav på att det går
att kontrollera att utrustningen verkligen är installerad och i drift. Detta skulle kunna göras t ex i
samband med besiktning eller poliskontroll om de ekonomiska incitamenten är myndighetsreglerade.
Mer ”privata” incitament, t ex rabatt på försäkring, blir svårare att följa upp.
Incitament där rabatter eller bonus ges för den som förutom att ha utrustningen installerad dessutom
håller hastighetsgränserna medför krav på insamling och uppföljning av hastighetsdata. Vilket kan
bli dyrt i drift.

8.3.2
Hur passar ISA in bland andra trafiksäkerhetsåtgärder?
När det gäller gupp kan man konstatera att ISA och ”yttäckande” (=många) gupp inte är någon
särskilt bra kombination, eftersom de som har ISA drabbas av guppen även om de håller
hastighetsgränserna. Däremot kan man tänka sig enstaka gupp inom ISA-områden, på platser där en
lägre hastighet än den skyltade är önskvärd lokalt, t ex på övergångsställen. I teorin skulle ISA passa
perfekt med sk dynamiska gupp, som kommer upp endast för de som kör för fort. Dessa finns ännu
endast som försök i mindre omfattning.
Något som däremot fungerar mycket bra tillsammans med ISA är hastighetskameror (och annan
hastighetsövervakning). Den som har ISA har ju mycket bättre förutsättningar att hålla rätt hastighet
och slippa oroa sig för hastighetskameror. I Storbritannien där hastighetskameror är mycket vanliga
har en marknad13 uppstått för GPS-baserade system som varnar för hastighetskameror och visar
gällande hastighetsgräns på en display.

Figur 33 ”Cyclops” – varnar för hastighetskameror
Dessa system kan ju anses motverka effekten av hastighetskameror, men en annan synvinkel är att
de kan betraktas som lokala ISA-system, verksamma på utvalda platser.

13

Se exempel på: http://www.pocketgps.co.uk/menu_speedcamera.php
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När det gäller t ex vajerräcken, borde ISA utgöra ett bra komplement eftersom mitträcken endast
begränsar fordonens rörelse i sidled och inte ger något stöd i anpassning av hastighet.
De variabla hastighetsgränser som testas och förmedlas via omställbara skyltar, skulle naturligtvis
kunna införas i mycket större omfattning om informationen visas inne i fordonen i ett ISA-system
istället. En svårighet med detta är naturligtvis att merparten av fordonsflottan under en lång tid
kommer att sakna utrustning för detta.
Sammantaget kan man konstatera att även om behovet att ISA anses störst i tätort, så är det i flera
avseenden lättare att införa ISA på landsväg eftersom ISA bättre kompletterar andra åtgärder såsom
hastighetskameror och mitträcken än vad fallet är med t ex gupp i tätort.
8.3.3
När kan ISA införas? Bör alla få ISA samtidigt? Ska hela vägnätet omfattas?
I vissa sammanhang framförs argument av typen:
• ISA kan inte införas förrän hastighetsdata är korrekt och heltäckande
• Alla måste få ISA samtidigt, annars kommer de som har ISA känna sig som stoppklossar i
trafiken
Dessa argument är relevanta så länge man talar om fordonspåverkande ISA eller system där
varningssignaler inte kan stängas av. Men för snällare ISA-system är det fullt möjligt att införa ISA i
vissa fordon, på vissa platser och med hastighetsdata som inte är komplett eller helt uppdaterat.
8.3.4
Vad gör industrin?
Hittills har såväl bilindustrin som aktörer inom t ex navigation varit mycket avvaktande till ISA.
Särskilt när det gäller ISA som är tvingande, fordonspåverkande eller inte går att stänga av.
Istället satsar man på andra körstödstillämpningar som t ex ADAS– Advanced Driving Assistance
System. I detta ingår bl a funktioner som håller reda på vägens geometri och varnar om föraren är på
väg in i en kurva med för hög hastighet.
De dominerande leverantörerna av vägdatabaser för navigation, Navtech och Teleatlas, ser en
marknad för vägdatabaser som stödjer olika typer av körstöd. Hit kan såväl ADAS som ISA
räknas, och därför pågår inventering av bl a skyltad hastighet. Redan idag finns hastighetsgränser för
motorvägar och större riksvägar i hela Europa inlagda. Det är inte omöjligt att merparten av
hastighetsgränserna i Europa är kartlagda kring år 2006.
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Figur 34 ADAS – Advanced Driving
Assistance System

Figur 35 Navigationssystem från Becker, som
visar gällande hastighetsgräns
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Slutkommentarer

Sammantaget kan man konstatera att NVDB i den form som testats i projektet har kunnat användas
som underlag för rikstäckande ISA. Flertalet av de brister i kvalitet, format och täckning som
konstaterats håller nu på att ses över. Den forcerade insamling av hastighetsgränser som pågår
kommer troligen att skapa goda förutsättningar för ISA under 2005. Om kvaliteten ska kunna
bibehållas därefter är det viktigt att rutiner för uppdateringar etableras både på kommunnivå och hos
Vägverket. På europanivå kommer troligen även de kommersiella vägdatabaserna att uppnå
användbar täckning med skyltade hastighetsgränser under 2005, åtminstone för de större vägarna.
En fråga som det däremot jobbas mindre med är hur uppdateringar av hastighetsgränser ska
distribueras till ISA-tillämpningar i fordon. Detta måste på sikt ske automatiskt med
telematiklösningar, och här bör man samarbete med fordons- och navigationsindustrin som också
står inför ett teknikskifte från manuella uppdateringar till telematiklösningar.
Försöken inom RiksISA visar något överraskande att testförarna inte upplever ISA särskilt
annorlunda på landsväg jämfört med i tätort. Trafiksäkerhetsffekten kan dessutom anses stor då
RiksISA-förare har betydligt lägre andel hastighetsöverträdelser än riksnittet.
Dessutom kan man konstatera att även om behovet att ISA anses störst i tätort, så är det i flera
avseenden lättare att införa ISA på landsväg eftersom det dels finns bättre tillgång till hastighetsdata,
och eftersom ISA bättre kompletterar andra åtgärder såsom hastighetskameror och mitträcken än
vad fallet är med t ex gupp i tätort. ISA kan alltså införas på utvalda platser, både tätort och
landsväg, och behöver införas i alla fordon samtidigt.
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Bilagor

Bilaga 1. Specifikation kartunderlag MIF-format
Kartunderlag i följande MIF-format tillhandahölls av beställaren för de storskaliga ISA försöken
i Borlänge och Lidköping. Denna specifikation har även används för beskrivning av
kartformatet i RiksISA projektet för den befintliga Invexor Exylimit utrustningen.

Typ av fil
Mapinfo Interchange Format (MIF) bestående av MIF-fil och MID-fil.

Representation av vägar och hastigheter
Vägarna (länkarna) är brutna där ny hastighetsgräns börjar. Till varje länk är knutet
hastighetsbegränsning och annan data i tabell enligt nedan.

Projektion
Kartorna är i RT90 2,5 gon V

Fält i tabellen
Fält

Typ

Kommentar

LÄNK_NR

Small Länkens nr
Integer

LÄNGD

Float

OSÄKER LÄNGD

Small 0 för vägar med känd längd
Integer 1 för vägar med osäker längd (används på
parkeringsplatser mm, där körsträckan kan avvika
från kartan)

HASTIGHET_MEDRIKTN

Small Hastighetsbegränsning (km/h) i länkens medriktning.
Integer Normalt förekommande värden: 0, 20, 30, 50, 70, 90,
110, -1 (enkelriktat).

HASTIGHET_MOTRIKTN

Small Hastighetsbegränsning (km/h) i länkens motriktning.
Integer Normalt förekommande värden: 0, 20, 30, 50, 70, 90,
110, -1 (enkelriktat).

SPEC_HAST

Small Speciell hastighet under vissa tider, dagar, perioder
Integer enligt parametrar nedan.
(vanligen 30 km/h vid skolor t ex)

TID_SPEC_HAST

Small Tider på dygnet under vilken SPEC_HAST gäller.
Integer Från kl 07-17 betecknas 0717 osv. 0 = inga tider

DAGAR_SPEC_HAST

Integer Dagar i veckan då SPEC_HAST gäller. 1=måndag,

länkens längd i meter
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2=tisdag, osv. 0 = inga dagar (12345 = mån tom fre)
FROM_DATUM1_SPEC_HAST Integer Datum1 from då SPEC_HAST gäller. 14 januari
betecknas 0114. 0 = inget datum
TOM_DATUM1_SPEC_HAST

Integer Datum1 tom då SPEC_HAST gäller. 14 januari
betecknas 0114. 0 = inget datum

FROM_DATUM2_SPEC_HAST Integer Datum2 from då SPEC_HAST gäller. 14 januari
betecknas 0114. 0 = inget datum
TOM_DATUM2_SPEC_HAST

Integer Datum2 tom då SPEC_HAST gäller. 14 januari
betecknas 0114. 0 = inget datum

LOGGNINGSINTENSITET

Small Normal loggning. Sker var 10:e sekund (inställbart)
Integer inom försöksområdet.

Betecknas med loggningsintensitet 1 i den digitala kartan.
Överträdelseloggning. Sker 1 gång/s (inställbart) inom
försöksområdet under pågående fortkörning.
Specialloggning. Sker 1 gång/sekund (inställbart) på
upptill 100 utvalda platser inom testområdet. Den tätare
loggningsfrekvensen beräknas hålla på under ca 100 m vid
varje plats.
Betecknas med loggningsintensitet 2 i den digitala kartan.
Referensloggning. Inga varningssignaler eller info om
hastighetsgränser ges, men loggning sker ändå enligt
normal/överträdelseloggning. Används för att mäta
körbeteende utan utrustningens funktioner. Sker i utvalt
område utanför ordinarie testområde.
Betecknas med loggningsintensitet 3 i den digitala kartan.
Ingen loggning. Sker utanför försöksområdet.
Betecknas med loggningsintensitet 0 i den digitala
kartan.
VARNINGSTYP

Small 0=Ingen varning ges. Varken ljud eller ljus. Ingen
Integer hastighetsbegränsning visas på display. Används för
vägar utanför försöksområdet som finns med för att
utrustningen ska positionera in sig. Kan även
användas även för parkeringsplatser, privata vägar
mm som ej ska hastighetsregleras.
1=Ingen varning ges. Varken ljud eller ljus.
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Hastighetsbegränsning visas på display. Används ej i
utgångsläget.
2=Endast ljusvarning ges. Hastighetsbegränsning
visas på display. Används ej i utgångsläget.
3=Ljud och ljusvarning ges. Hastighetsbegränsning
visas på display. Default för samtliga länkar i
utgångsläget.
(4=Endast ljusvarning ges. Hastighetsbegränsning
visas på display. Används ej i utgångsläget.
Ännu ej beslutat om 4 behövs)

Övrigt
Olika hastighetsbegränsningar i olika riktningar (olika HASTIGHET_MEDRIKTN och
HASTIGHET_MOTRIKTN) på samma länk förekommer på ett fåtal platser.
Enkelriktade vägar kommer att ritas med hastighetsbegränsning = HASTIGHET_MEDRIKTN
och med HASTIGHET_MOTRIKTN = -1
Vägar där körfälten i olika riktningar är separerade av mittremsa kommer att ritas som
separata enkelriktade länkar med hastighetsbegränsning = HASTIGHET_MEDRIKTN och
med HASTIGHET_MOTRIKTN = -1
Vägar där olika hastighetsbegränsningar gäller under olika tider på dygnet (t ex 30/50)
kommer att betecknas enligt ovan. Förekommer t ex utanför skolor. Kan även användas för
planerade vägarbeten mm.
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Rekryteringsbrev RiksISA (November 2002)

Nu söker vi testförare till RiksISA!
Efter de positiva resultaten från försöken i projektet Rätt Fart i Borlänge, går vi nu vidare med ett
antal fortsättningsprojekt inom VITSA, som beskrivits närmare i ett nyhetsbrev från september.
I projektet RiksISA vill vi testa hur hastighetsanpassning (ISA) kan fungera över större områden,
och hur Vägverkets nationella vägdatabas (NVDB) kan användas som underlag för ISA. I ett första
skede vill vi testa en karta som omfattar merparten av alla landsvägar och riksvägar utanför tätort i
Dalarnas län.
Vi söker nu i första hand testförare som:
Har en fungerande Rätt fart utrustning av typen
”Exylog” installerad (se bilden).
Kör regelbundet på landsvägar och riksvägar i
Dalarnas län

Försöken kommer gå till så här:
Byte av karta (December 2002)
Om du har ovanstående utrustning byts minneskortet med den nuvarande hastighetskartan mot ett
nytt minneskort med den nya större kartan. Eventuellt behövs även några inställningar ändras på
utrustningen. Både bytet och ändringen av inställningarna sker hos ROOS Elektronik AB (Stjärna
Fyrkant Dalarna) tel 0243-882 20. Du ringer själv och bokar tid när du fått besked om att du
kommit med i försöket.
Du kör!
Försöken pågår till och med maj 2002. Under denna period kan det bli aktuellt med något byte av
karta eller ändring av inställningar. Men förhoppningsvis kör du bara på som vanligt och njuter av att
hålla rätt fart…
Vi utvärderar!
Efter testperioden vill vi att du svarar på en enkät, och att du är beredd på en eventuell
telefonintervju.

Vi vill att du fyller i bifogad blankett och skickar den till oss så snart som möjligt, dock senast den 6
december 2002!
Fartfyllda hälsningar från

Håkan Bergeå
Projektledare Rätt Fart i Borlänge
Henriette Persson Projektadministratör Rätt fart i Borlänge
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Tel 08 - 695 64 34

Projektledare RiksISA

Intresseanmälan Testförare i RiksISA
Namn: _________________________________________________
Telefonnummer: _________________________________________
Ja, Jag vill bli testförare i RiksISA.
Nej, Jag vill inte bli testförare i RiksISA.
Jag har fungerande Rätt Fart utrustning av typen ”Exylog” (se bild)
Jag kör:
Personbil
Lastbil

Buss
Annat: ____________________________
Jag kör utanför Borlänges tätort, på lands- och riksvägar i Dalarnas län:
Dagligen eller nästan dagligen
Några gånger i veckan
Några gånger i månaden
Några gånger per år
____________________________________________________________
När jag kör utanför Borlänges tätort, kör jag oftast mellan följande orter: (ange gärna flera alternativ)
1. Från:_________________________Till:_____________________________
2. Från:_________________________Till:_____________________________

3. Från:_________________________Till:_____________________________
Övriga kommentarer:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Bilaga 3. Informationsbrev till testförare RiksISA
Välkommen som testförare i RiksISA!
Du kommer nu få testa hur hastighetsanpassning (ISA) kan fungera över större områden främst
utanför tätort. I ett första skede kommer vi att testa en karta som omfattar merparten av alla
landsvägar och riksvägar i Sverige. Dock har begränsningar hos hastighetsutrustningen medfört den
karta du nu får testa endast täcker Dalarnas län och att tidigare Borlängekarta tyvärr inte kommer att
fungera i detta försök. Din utrustning kommer att fungera på de vägar som finns med på bifogade
kartutskrifter. Det finns även möjlighet att även få kartorna digitalt.
Vi vill också informera om att endast vissa vägar har verifierats eller provkörts med utrustningen. Vi
har nedan försökt sammanställa de fel som kan uppträda under körning.
1.
Fel hastighet visas i hastighetsutrustningen i jämförelse med den verkliga skyltade
hastigheten. (OBS! Det är alltid den skyltade hastigheten som gäller vid körning)
Om hastighetsutrustningen visar fel hastighet upprepade gånger på samma ställe trots att du kör på
vägar som finns medtagna på kartan, är det sannolikt fel i kartan. Vi tar tacksamt emot en felrapport i
syfte att göra uppdateringar av kartan under projekttiden.
2.
Frågetecken visas i hastighetsutrustningen.
Om frågetecken visas under en längre period trots att du kör på vägar som finns medtagna på
papperskartan är sannolikt fel på utrustningen. Kontakta då Roos elektronik för service av
utrustningen.
3.
Övriga fel.
Övriga fel som uppträder under längre tid är givetvis också välkomna att rapporteras in antingen till
Roos eller kart och teknikansvarig i projektet
Tillfälliga fel som exempelvis korta felvisningar eller lite sämre noggrannhet på kartans
skyltplaceringar behöver inte rapporteras in.

Felrapport karta
Vi är oerhört tacksamma för att få in felrapporter helst via e-post till kart och teknikansvarig Martin
Larbo martin.larbo@sweco.se (08-6956490) eller Stefan Myhrberg stefan.myrberg@sweco.se
(08-6956434). Det går även bra att ringa in rapporten.
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Använd gärna följande mall för felrapporten:
Väg/Plats? (På vilken väg alternativt plats uppträdde felet?)
Mellan vilka ställen? (Försök ange så noggrant som möjligt)
Sträcka och Tid? (Ungefär hur lång sträcka och hur länge?)
Felvisning? (Vad visades i hastighetsutrustningen?)
Rätt värde (Vad borde det rätta värdet vara?)
Uppträder felet varje gång du kör förbi sträckan/platsen?
Övriga uppgifter.
Fel på utrustning
Om felet verkar bero på utrustningen kontaktar du Roos elektronik för Service av
hastighetsutrustningen.
ROOS Elektronik AB (Stjärna Fyrkant Dalarna)
Mästargatan 1. Borlänge. Tel. 0243-882 20.

Om du har övriga frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss
Namn

Funktion

Tel

Epost

Håkan Bergeå
Henriette Persson
Stefan Myhrberg
Martin Larbo

Projektledare VITSA
Projektadministratör VITSA
Projektledare RiksISA
Kart- och Teknikfrågor RiksISA

0243 - 734 46
0243 - 734 34
08 - 695 64 34
08 - 695 64 90

hakan.bergea@borlange.se
henriette.persson@teknikdalen.se
stefan.myhrberg@sweco.se
martin.larbo@sweco.se

Fartfyllda hälsningar från

Håkan, Henriette, Stefan och Martin
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Bilaga 4. Systemarkitektur Handdatorenhet VITSA
Centrala
databaser

Centrala
applikationer

Handdator
GPS

Gemensam
plattform

GPRS

Kommunikation
mot centrala
databaser och
applikationer

Positionering mot
vägnät

Vägnät,
attribut

Andra
databaser

aktuell länk ID,
position på länk

API

Applikationer

Applikation 1:
Snöröjning

Applikation 2:
Inventering
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Bilaga 5. Enkät Borlänge augusti 2003
Svarsfrekvenser i procent

Hej Alla RiksISA förare,
Vi hoppas Du haft en skön sommar och kan välkomna hösten med förnyade krafter.
Inom RiksISA-projektet har det nu blivit dags för utvärdering och eftersom Du kört med
RiksISA-kartan i drygt ett halvår ser vi fram emot att få ta del av Dina upplevelser.
Varje svar är betydelsefullt och det är viktigt att vi får in Dina synpunkter för att utvärderingen
ska bli tillförlitlig. Svaren kommer som vanligt endast att redovisas i statistiskt bearbetad form
och Din anonymitet är garanterad. Det kodnummer som finns i övre vänstra hörnet gör det
möjligt för oss att notera att just Du har svarat så att vi inte behöver besvära dig med
påminnelser.
Ditt svar lägger du som vanligt i svarskuvertet som finns bifogat enkäten.
För att kunna komma igång med analysarbetet så snart som möjligt vill vi ha in alla svar
snarast – allra helst före den 15 september.

TACK PÅ FÖRHAND!

Fartfyllda hälsningar,

Håkan, Lars, Henriette, Stefan och Martin

Har du några frågor om RiksISA-projektet är du välkommen att kontakta oss:
Namn

Funktion

Tel.

E-post

Håkan Bergeå
Lars Åberg
Henriette Persson
Stefan Myhrberg
Martin Larbo

Projektledare VITSA
Utvärderare VITSA
Utvärderare VITSA
Projektledare RiksISA
Kart- och Teknikfrågor RiksISA

0243 - 741 34
023 - 77 85 39
0243 - 734 16
08 - 695 64 34
08 - 695 64 90

hakan.bergea@borlange.se
lab@du.se
henriette.persson@teknikdalen.se
stefan.myhrberg@sweco.se
martin.larbo@sweco.se
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N=30
%
1. Vi ber Dig jämföra Dina upplevelser av att köra bil på landsväg,
med och utan Rätt fart-hållare.
På landsväg
Har Din körglädje ökat eller minskat?
Har Din stress i trafiken ökat eller minskat?
Har Din säkerhet i trafiken ökat eller minskat?
Har Din irritation i trafiken ökat eller minskat?
Har Ditt gasande och bromsande ökat eller
minskat?
f) * Har Ditt tittande på hastighetsmätaren ökat
eller minskat?
g) Har Din känsla av att vara i vägen för andra
när Du kör bil ökat eller minskat?
h) * Har Din känsla av tidspress när Du kör bil
ökat eller minskat?
Har Din upplevelse av att vara kontrollerad i
i)
trafiken ökat eller minskat?
Har Din uppmärksamhet vid bilkörning ökat
j)
eller minskat?
k) Har Din ansträngning att köra bil ökat eller
minskat?
l) * Tror Du att Din bensinförbrukning har ökat
eller minskat?
m) Tror Du att risken för att åka fast för
fortkörning har ökat eller minskat?
*

a)
b)
c) *
d) *
e)

Minskat
mycket

Minskat
något

Oförändrat

Ökat
något

Ökat
mycket

0,0
13,3
0,0
6,9
13,3

10,0
43,3
3,4
17,2
36,7

53,3
43,3
20,7
62,1
33,3

23,3
0,0
62,1
13,8
16,7

13,3
0,0
13,8
0,0
0,0

20,7

10,3

6,9

48,3

13,8

0,0

6,7

33,3

50,0

10,0

0,0

24,1

62,1

13,8

0,0

0,0

3,3

70,0

26,7

0,0

0,0

0,0

26,7

70,0

3,3

3,3

13,3

63,3

16,7

3,3

10,3

55,2

27,6

3,4

3,4

48,3

48,3

3,4

0,0

0,0

Aldrig

Någon
gång

Ibland

Ganska
ofta

Ofta

1

2

3

4

5

48,3
37,9

34,5
37,9

6,9
10,3

3,4
3,4

6,9
10,3

33,3

30,0

20,0

10,0

6,7

50,0
93,3
76,7

33,3
3,3
23,3

6,7
3,3
0,0

6,7
0,0
0,0

3,3
0,0
0,0

13,3

53,3

26,7

6,7

0,0

* N=29

2. När Du kört på landsväg: Hur ofta har:
På landsväg

a) Du velat stänga av ljudsignalen?
b) Du önskat att Du kunnat ändra ljudet?
c) Du tyckt att det är störande om ljudsignalen låter
d)
e)
f)
g)

när Du har passagerare i bilen?
Du varit med om att passageraren klagat?
Du velat släcka hastighetsanvisningen?
Du velat stänga av Rätt fart-hållaren helt?
Du fortsatt att överträda hastighetsgränsen trots
att ljudsignalen varnat för överträdelse?
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3. Vi ber Dig jämföra Dina upplevelser av att köra bil i tätort,
med och utan Rätt fart-hållare.
I tätort
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Har Din körglädje ökat eller minskat?
Har Din stress i trafiken ökat eller minskat?
Har Din säkerhet i trafiken ökat eller minskat?
Har Din irritation i trafiken ökat eller minskat?
Har Ditt gasande och bromsande ökat eller
minskat?
Har Ditt tittande på hastighetsmätaren ökat
eller minskat?
Har Din känsla av att vara i vägen för andra
när Du kör bil ökat eller minskat?
Har Din känsla av tidspress när Du kör bil
ökat eller minskat?
Har Din upplevelse av att vara kontrollerad i
trafiken ökat eller minskat?
Har Din uppmärksamhet vid bilkörning ökat
eller minskat?
Har Din ansträngning att köra bil ökat eller
minskat?
Tror Du att Din bensinförbrukning har ökat
eller minskat?
Tror Du att risken för att åka fast för
fortkörning har ökat eller minskat?

Minskat Minskat Oförmycket något ändrat
0,0
3,3
66,7
10,0
33,3
43,3
0,0
3,3
13,3
10,0
10,0
56,7
6,7
40,0
36,7

Ökat
något
20,0
13,3
70,0
23,3
13,3

Ökat
mycket
10,0
0,0
13,3
0,0
3,3

10,0

13,3

16,7

46,7

13,3

0,0

6,7

26,7

63,3

3,3

3,3

16,7

56,7

23,3

0,0

3,3

3,3

70,0

23,3

0,0

0,0

0,0

23,3

73,3

3,3

6,7

3,3

63,3

26,7

0,0

13,3

56,7

26,7

3,3

0,0

43,3

53,3

3,3

0,0

0,0

4. När Du kört i tätort: Hur ofta har:

1
51,7
44,8

Någon
gång
2
24,1
34,5

3
13,8
6,9

Ganska
ofta
4
3,4
3,4

40,0

26,7

13,3

16,7

3,3

40,0
90,0
80,0

40,0
6,7
20,0

10,0
3,3
0,0

6,7
0,0
0,0

3,3
0,0
0,0

13,3

60,0

26,7

0,0

0,0

Aldrig
I tätort
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Du velat stänga av ljudsignalen?
Du önskat att Du kunnat ändra ljudet?
Du tyckt att det är störande om ljudsignalen låter
när Du har passagerare i bilen?
Du varit med om att passageraren klagat?
Du velat släcka hastighetsanvisningen?
Du velat stänga av Rätt fart-hållaren helt?
Du fortsatt att överträda hastighetsgränsen trots
att ljudsignalen varnat för överträdelse?
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5. Tycker Du att Du fått det svårare eller lättare att hålla hastigheten inom
försöksområdet med hjälp av Rätt fart-hållaren på …

a)
b)
c)
d)
e)

landsvägarnas 70-sträckor?
landsvägarnas 90-sträckor?
lands-/motorvägarnas 110-sträckor?
tätorternas 30-sträckor?
tätorternas 50-sträckor?

Mycket
svårare
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Svårare

Oförändrat

Lättare

2
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0

3
16,7
23,3
33,3
10,0
13,3

4
56,7
53,3
50,0
40,0
53,3

Mycket
lättare
5
26,7
23,3
16,7
40,0
33,3

6. Rätt fart-hållaren visar gällande hastighetsgräns när Du är inom försöksområdet.
Om Du överskrider hastighetsgränsen inom försöksområdet varnar Din Rätt farthållare med röd lampa och ljudsignal.

a)
b)

1

Mycket
sällan
2

0,0
0,0

Aldrig

De senaste 2 månaderna
Hur ofta har Du kört så att Rätt fart-hållaren har
aktiverats på landsväg?
Hur ofta har Du kört så att Rätt fart-hållaren har
aktiverats i tätort?

3

Mycket
ofta
4

26,7

43,3

30,0

0,0

13,3

53,3

30,0

3,3

Ibland

Alltid
5

7. Hur påverkar Rätt fart-hållaren Din körstil?

1

Någon
gång
2

3

Ganska
ofta
4

0,0

36,7

26,7

20,0

16,7

0,0

16,7

30,0

43,3

10,0

10,0

30,0

30,0

16,7

13,3

0,0

20,0

16,7

50,0

13,3

Aldrig
a)

b)

c)
d)

På landsväg kör jag tills Rätt fart-hållaren börjar
varna och då sänker jag hastigheten tills den slutar
varna.
På la ndsväg är jag noga med att sänka hastigheten
innan lägre hastighetsgräns så att Rätt fart-hållaren
inte skall varna.
I tätort kör jag tills Rätt fart-hållaren börjar varna och
då sänker jag hastigheten tills den slutar varna.
I tätort är jag noga med att sänka hastigheten innan
lägre hastighetsgräns så att Rätt fart-hållaren inte
skall varna.
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8. Om Du ser till Ditt eget beteende som bilist:

a) Hur ofta överskrider Du hastighetsgränsen 30
km/tim i tätort med 10 km/tim eller mer inom
testområdet (Borlänge + Dalarna)?
b) Hur ofta överskrider Du hastighetsgränsen 50
km/tim i tätort med 10 km/tim eller mer inom
testområdet (Borlänge + Dalarna)?
c) Hur ofta överskrider Du hastighetsgränsen 70
km/tim på landsväg med 10 km/tim eller mer
inom testområdet (Borlänge + Dalarna)?
d) Hur ofta överskrider Du hastighetsgränsen 90
km/tim på landsväg med 10 km/tim eller mer
inom testområdet (Borlänge + Dalarna)?
e) Hur ofta överskrider Du hastighetsgränsen 110
km/tim på lands-/motorväg med 10 km/tim eller
mer inom testområdet (Borlänge + Dalarna)?
f) Hur ofta överskrider Du hastighetsgränsen 30
km/tim i tätort med 10 km/tim eller mer utanför
testområdet?
g) Hur ofta överskrider Du hastighetsgränsen 50
km/tim i tätort med 10 km/tim eller mer utanför
testområdet?
h) Hur ofta överskrider Du hastighetsgränsen 70
km/tim på landsväg med 10 km/tim eller mer
utanför testområdet?
i) Hur ofta överskrider Du hastighetsgränsen 90
km/tim på landsväg med 10 km/tim eller mer
utanför testområdet?
j) Hur ofta överskrider Du hastighetsgränsen 110
km/tim på lands-/motorväg med 10 km/tim eller
mer utanför testområdet?
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Aldrig

Mycket
sällan

Sällan

Ibland

Ofta

Mycket
ofta

1

2

3

4

5

6

30,0

26,7

23,3

16,7

0,0

3,3

6,7

40,0

30,0

16,7

6,7

0,0

6,7

26,7

33,3

30,0

3,3

0,0

10,0

36,7

30,0

16,7

6,7

0,0

16,7

43,3

20,0

16,7

3,3

0,0

33,3

30,0

13,3

13,3

6,7

3,3

6,7

36,7

20,0

26,7

10,0

0,0

6,7

26,7

23,3

33,3

10,0

0,0

10,0

30,0

30,0

20,0

10,0

0,0

16,7

36,7

20,0

20,0

6,7

0,0

RiksISA – Försök med rikstäckande intelligent hastighetsanpassning
Version 1.0

2004-04-19

9. Hur motiverat tycker Du att det är med Rätt fart-hållaren:

a)
b)
c)
d)
e)

vid 70 km/timme på landsväg?
vid 90 km/timme på landsväg?
vid 110 km/timme på lands-/motorväg?
vid 30 km/timme i tätort?
vid 50 km/timme i tätort?

Inte alls
motiverat
1
0,0
0,0
3,3
0,0
0,0

2
0,0
10,0
10,0
0,0
0,0

3
26,7
23,3
36,7
6,7
10,0

Mycket
motiverat
5
43,3
26,7
23,3
76,7
63,3

4
30,0
40,0
26,7
16,7
26,7

10. Hur ofta:
Mycket
sällan
2
3,4
6,9
3,4
3,4

Aldrig
a) *
b) *
c) *
d) *

spelar du radio eller skivor när du kör på landsväg?
spelar du radio eller skivor när du kör i tätort?
kör du i mörker på landsväg?
kör du i mörker i tätort?

1
3,4
6,9
0,0
0,0

Ibland
3
24,1
31,0
44,8
46,7

Mycket
ofta
4
41,4
37,9
48,3
43,3

Alltid
5
27,6
17,2
3,4
3,3

* N=29

11. Hur ofta har Du haft problem:

a) **
b) **
c) *
d) *
e) *
f) *
g) *
h) *

att höra Rätt fart-hållarens ljud på grund av att Du
lyssnat på radio/musik när du kört på landsväg?
att höra Rätt fart-hållarens ljud på grund av att Du
lyssnat på radio/musik när du kört i tätort?
att höra Rätt fart-hållarens ljud på grund av annat
(t ex nedsatt hörsel) när du kört på landsväg?
att höra Rätt fart-hållarens ljud på grund av annat
(t ex nedsatt hörsel) när du kört i tätort?
att se ljussignalen då du kört i dagsljus på landsväg?
att se ljussignalen då du kört i dagsljus i tätort?
att se ljussignalen då du kört i mörker på landsväg?
att se ljussignalen då du kört i mörker i tätort?

* N=29; ** N=28
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Aldrig

Mycket
sällan

Ibland

Mycket
ofta

Alltid

1

2

3

4

5

71,4

10,7

14,3

0,0

3,6

71,4

17,9

3,6

3,6

3,6

72,4

17,2

3,4

0,0

6,9

72,4

17,2

3,4

0,0

6,9

31,0
34,5
75,9
3,4

37,9
41,4
13,8
17,2

27,6
20,7
3,4
27,6

3,4
3,4
6,9
27,6

0,0
0,0
0,0
24,1
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12. Det finns olika slags extrautrustning i bilar.
Hur viktigt tycker Du det är med följande extrautrustning vid eventuellt bilbyte?

a) *
b) **
c) *
d) *
e) *
f) *
g) **
h) **
i) ***

Farthållare (Cruise Control)
Färddator
Radio
Handsfree till telefon
Klimatanläggning
Alkolås
Antispinnfunktion
Rätt fart-hållare
Navigeringssystem

Inte alls
viktigt
1
3,4
21,4
3,4
13,8
6,9
27,6
7,1
0,0
11,1

En aning
viktigt
2
17,2
39,3
6,9
17,2
3,4
10,3
21,4
17,9
55,6

Ganska
viktigt
3
27,6
14,3
10,3
20,7
17,2
27,6
32,1
25,0
22,2

Mycket
viktigt
4
27,6
14,3
17,2
27,6
24,1
10,3
21,4
28,6
3,7

Väldigt
viktigt
5
24,1
10,7
62,1
20,7
48,3
24,1
17,9
28,6
7,4

* N=29; ** N=28; *** N=27

13. Har du farthållare (Cruise Control) i bilen?
a) ** Nej
b) ** Ja

57,1
42,9

Fortsätt till fråga 14
Fortsätt till fråga 13 II
13 II.

** N=28

a)
b)
c)
d)
e)

Hur ställer du in farthållaren?
På gällande hastighetsgräns eller under
Över gällande hastighetsgräns men inte så att lampan lyser
På den hastighet där lampan tänds
Över den hastighet där lampan tänds
Annat
………………………………………………………...

66,7
25,0
0,0
0,0
8,3

N=12

14. Om du tänker på ett försök som är helt perfekt.
Hur nära eller långt ifrån anser Du att ISA-försöket motsvarar ett sådant försök?
1 betyder mycket långt ifrån och 11 mycket nära.

1
0,0

2
0,0

3
0,0

4
3,7

5
3,7

6
0,0

7
22,2

8
22,2

9
33,3

10
7,4

11
7,4

7
6,9

8
17,2

9
31,0

10
27,6

11
10,3

N=27

15. Hur stort förtroende har Du för ISA-försöket?
1 betyder mycket litet och 11 mycket stort.

1
0,0

2
0,0

3
3,4

4
0,0

5
3,4

6
0,0

N=29

16. Om en vän frågade Dig om råd. Skulle Du då rekommendera denne att medverka i
ett nytt ISA-försök?
1 betyder nej absolut inte och 11 ja absolut.

1
0,0

2
0,0

3
0,0

4
0,0

5
0,0

6
0,0
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7
3,4

8
13,8

9
13,8

10
17,2

11
51,7
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N=29

17. Hur stor del av din bilkörning (i procent) sker:
a)

i Borlänge tätort?

47,9 %

b)

på landsvägar i Dalarna?

34,8 %

c)

utanför försöksområdet (i andra landskap eller i övriga orter i Dalarna)?
Totalt

17,2 %
100 %

18. Hur mycket bil kör Du totalt per år?
Mindre Jag kör totalt

2084

mil/år

19. Bilen har en inbyggd karta.
Om Du ser till varje resa. Hur ofta visas fel hastighet:
Aldrig
a)
b)

i Borlänge tätort?
på landsväg i Dalarna?

1
3,3
0,0

Mycket
sällan
2
40,0
43,3

Mycket
ofta
4
6,7
3,3

Ibland
3
50,0
53,3

Alltid
5
0,0
0,0

20. Hur mycket störs du av felvisningar i följande situationer.
Inte alls

En aning

1

2

82

Ganska
mycket
3

Mycket
4

Väldigt
mycket
5
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a)
b) *
c)
d)
e)
f)
g)
g)
i)

Hastighetsgränsen slår om några
sekunder för tidigt eller sent.
En för låg felaktig hastighetsgräns visas
några sekunder.
En för hög felaktig hastighetsgräns visas
några sekunder.
En för låg felaktig hastighetsgräns visas
under en längre tid.
En för hög felaktig hastighetsgräns visas
under en längre tid.
Ingen hastighetsgräns (eller
frågetecken) visas några sekunder.
Ingen hastighetsgräns (eller
frågetecken) under en längre tid.
Utrustningen visar konsekvent ett och
samma fel på samma plats varje resa.
Utrustningen visar enstaka fel varje resa
men på olika platser.

2004-04-19

43,3

53,3

3,3

0,0

0,0

31,0

44,8

17,2

6,9

0,0

43,3

53,3

3,3

0,0

0,0

20,0

33,3

33,3

10,0

3,3

30,0

46,7

20,0

3,3

0,0

36,7

50,0

13,

0,0

0,0

23,3

50,0

20,0

6,7

0,0

13,3

50,0

20,0

10,0

6,7

26,7

56,7

16,7

0,0

0,0

* N=29

83

RiksISA – Försök med rikstäckande intelligent hastighetsanpassning
Version 1.0

2004-04-19

21. Skulle du vilja fortsätta köra med utrustningen som den fungerar idag?
a) Ja
b) Nej

86,2
13,8

N=29

22. På nästa sida finns en karta över landsvägarna i Dalarna.
Markera på kartan var utrustningen ofta visar fel och beskriv enligt exemplet nedan.

Nr
1

Var

Beskrivning

Saxdalen

Skyltning 90; Utrustningen visar 70 km/h

15 personer lämnade kommentarer

23. Om du fick föreslå förbättringar av utrustningen,
vad skulle du vilja ändra på till det bättre?

19 PERSONER LÄMNADE KOMMENTARER

24. Hur mycket skulle du vilja betala för utrustningen om den…

a)
b)
c)

fungerar som nu?
fungerar perfekt?
förbättras enligt dina önskemål ovan?

245 kr
543 kr
1432 kr

Tack för Din medverkan !
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Bilaga 6. Enkät Borlänge + Lidköping december 2003
Här skulle resultat från följande enkäter kunnat bifogas:
-

Borlänge december 2003
Lidköping december 2003

Då svarsfördelningen på de flesta frågor inte skiljer sig nämnvärt från enkäten ovan (Borlänge augusti
2003), har vi valt att inte bifoga dessa. Skillnader av betydelse är kommenterade i kapitlet
”Utvärdering av försök”.
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