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Förord
Lunds kommun, genom tekniska förvaltningen, har under åren 1999-2002 deltagit i Vägverkets
storskaliga försök med Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet i tätort - ISA. I Lund har 290
fordon varit utrustade med ett aktivt stödjande system, som hjälpt fordonsförarna att inte överskrida
gällande hastighetsgränser. Projektet i Lund, LundaISA, har kostat cirka 16,4 miljoner kronor och
finansierats av Vägverket. Övriga försöksorter har varit Umeå, Borlänge och Lidköping.
Fordonsförsöken har huvudsakligen genomförts under 2001.
Tekniska förvaltningen har i sitt projekt samarbetat med Lunds Universitet, Institutionen för
Teknik och Samhälle vid Lunds Tekniska Högskola (LTH), som svarat för utvärderingen. Lunds
Lantmäteri har deltagit vid framtagningen av den digitala kartan. Betydande bidrag till projektet har
bland annat lämnats av Polisen i Lund och Bilprovningen. Till projektet har dessutom varit knutet
en referensgrupp. Imita AB, Lund har svarat för utvecklingen av tekniken och genomfört de
tekniska installationerna i försöksfordonen och Trivector Systems AB, Lund har bidragit med
tekniskt konsultstöd. Itinerary Systems AB, Lund har varit underentreprenör och svarat för
navigationsutrustningen. Tack för ett gott samarbete.
Föreliggande rapport redovisar endast projektet i Lund. För att få en heltäckande bild av resultaten
från samtliga försöksorter hänvisas till den nationella rapporten. Denna rapport har sammanställts
av Päivi Elmkvist, tekniska förvaltningen i Lund. Kapitel 4 bygger på teknikrapporten från
Trivector Systems AB: Hastighetsanpassningsförsöket i Lunds kommun, LundaISA, Rapport
avseende projektgenomförande med inriktning på teknik och installationer, skriven av Sverker
Almqvist. Kapitel 7, 8 och 9 bygger på en sammanfattande rapport från Lunds Tekniska Högskola:
Effekterna av aktiv gaspedal i tätort, som skrivits av András Várhelyi, Magnus Hjälmdahl, Ralf
Risser, Magda Draskóczy, Christer Hydén samt Sverker Almqvist.
Ett stort tack skall även riktas till alla testförare som gjort detta försök möjligt!

Lund, augusti 2002

Göran Eriksson
Teknisk chef
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Sammanfattning
ISA står för Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet. LundaISA har utvärderat aktiv gaspedal,
ett hjälpmedel för bilisten att hålla hastighetsgränserna i tätortstrafik. Gaspedalen ger mottryckskänsla vid överträdelse av hastighetsgränsen.
Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för antalet trafikolyckor och hur allvarliga de
blir. Tidigare forskning har visat att tekniskt stöd i fordonet för att hjälpa föraren att hålla
hastighetsgränsen kan vara ett bra sätt att sänka hastigheterna och därmed öka trafiksäkerheten. I
Lund fick 290 bilförare aktiv gaspedal installerat och körde med den mellan 6 och 12 månader.
Testförare var mestadels privatbilister, men även tjänstebilsförare och yrkesförare deltog.
Tyvärr har bristande funktion stört många av förarna – häften fick uppsöka verkstaden för åtgärd men erfarenheterna har även gett möjlighet att förbättra produkten. Ett intressant resultat är att trots
problemen har vi inte sett något försök till manipulering eller åverkan på ISA utrustningen.
Försöket har väckt stort intresse både inom landet och utomlands. Många har besökt projektet,
massmedia har rapporterat om försöket och projektet har presenterats på seminarier och
konferenser.
LundaISA:s projektbudget var 16,4 miljoner kronor och har varit helt finansierad av Vägverket.
Cirka 8,9 miljoner kronor har använts till teknik och tjänster kring tekniken, 6,3 miljoner kronor till
utvärderingen och 1,2 miljoner kronor till projektledning, demonstrationsfordon, koordinering av
försöket samt informationsverksamhet.
Testförarna anser att den aktiva gaspedalens användbarhet är relativt hög, men att den inte är särkilt
attraktiv. När vi frågade vad testförarna tyckte var det bästa sättet att sänka hastigheterna var
svaret: fler poliser i trafiken och aktiv gaspedal i tätort. Testförarna anser sig ha blivit bättre
bilförare och tycket att risken för att åka fast för fortkörning har minskat kraftigt. De anser sig dock
vara mer i vägen för andra.
Minskningen av medelhastigheterna är störst på sträckor där hastigheterna från början var högst,
ofta över hastighetsgränsen. Medelhastigheten hos testfordonen mitt på sträckan minskade med 4,9
km/tim på 70-vägar och med 1,0 - 5,0 km/tim på 50-vägar beroende på typ av väg. På 30-vägar
minskade medelhastigheten med 1,7 km/tim. Minskningarna var lägst i blandtrafik, men även dör
sänktes hastigheterna.
Restiderna förändrades anmärkningsvärt nog till något kortare restider. Det kan förklaras av att
testförarna har kört med kortare stopptider det vill säga lugnare men effektivare.
Bensinförbrukningen per bil beräknas minska med en procent. Utsläppsmängderna per bil
minskade med elva procent för kolmonoxid, sju procent för kväveoxider och med åtta procent för
kolväten.
Beräkningar av säkerhetseffekter kan göras utifrån de hastighetssänkningar som aktiv gaspedal ger.
Om alla skulle köra om våra testförare skulle den skattade minskningen i antalet personskadeolyckor på infartsleder vara 12 - 17 procent, på huvudgator 5 - 9 procent, och på centrala gator 11
procent. Minskningen i antalet dödade kan förväntas bli ungefär 50 procent större. Effekten kan
förstärkas av att bilförarna håller något längre avstånd till bilen framför och av att föraren är mera
uppmärksam.
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Vissa negativa effekter kunde ses. Några testförare glömde att sänka eller öka hastigheten när de
passerade en skylt med ny hastighetsgräns utanför testområde och innanför testområdet minskade
användningen av blinkers något.
Aktiv gaspedal ger sänkta hastigheter och vissa andra positiva effekter. Få negativa effekter
uppstod och bilisterna accepterade produkten och ansåg att den var effektiv och användbar.
Vidareutveckling och implementering av aktiv gaspedal är att rekommendera!
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1. Inledning
Livsviktigt - Lunds kommun har antagit just det ledordet för sitt arbete med att förbättra trafiksäkerheten. Kommunen har därför sedan ett antal år anslutit sig till det nationella trafiksäkerhetsprogrammet - Nollvisionen. För Lunds del innebär detta att ingen i trafiken skall behöva dödas eller
skadas så svårt att han/hon inte kan rehabiliteras. Tanken om nollvisionen är ett övergripande mål
för Lunds kommuns trafiksäkerhetsarbete. Programmet skall leda till en god trafikmiljö där olyckor
är sällsynta och trafiksäkerheten är god. Kommunen har också i sitt trafiksäkerhetsarbete antagit ett
antal delmål:
•

Det totala antalet döda och skadade i trafiken skall fortlöpande minska.

•

Inga svåra olyckor skall accepteras.

•

Trafiksäkerhetsarbetet skall upplevas angeläget för alla.

•

Invånarna skall känna att de får respons och gehör för sina åsikter.

•

Förståelsen för lagar och förordningar skall öka så att det blir sällsynt med regelbrott.

•

Det skall finnas ett klart samband mellan trafiksäkerhet och miljö.

Lunds kommun arbetar samtidigt aktivt med att förändra gatumiljön så att trafiksäkerhetsprojektets
mjuka reformer stöds. Viktigt är att samspelet mellan olika trafikantgrupper ökar. För att detta skall
ske krävs lägre hastigheter särskilt i blandtrafik. Satsningarna på gång- och cykeltrafiken kräver,
trots att separerade banor byggs ut, fler trafiksäkrade korsningspunkter. Lund ligger idag i toppen
av landets kommuner när det gäller att trafiksäkra korsningar.
Trots att Lunds kommun har ett ambitiöst program för att bygga om gatumiljön är insikten stor att
tillgängliga resurser inte kommer att räcka för hela Lunds gatunät. Trafikmiljön kommer således
inte att kunna byggas om inom rimlig tid. Vidare ger trafiksäkerhetslösningarna ibland negativa
konsekvenser för till exempel utryckningsfordon, kollektivtrafiken och gatuunderhåll. För Lunds
kommun var det därför intressant att få deltaga i Vägverkets storskaliga försök med Intelligent Stöd
för Anpassning av hastigheten i tätort. Kommunen hade genom sitt nära samarbete med Lunds
Tekniska Högskola tidigt god kunskap om hastighetens betydelse för antalet olyckor samt för
utgången av en trafikolycka. Försöken med ISA i Eslöv har följts med stort intresse.
1997 togs de formella inledande kontakterna med Vägverket om ett deltagande i försöket och i
början av 1998 stod det helt klart att Lund var en av försökskommunerna. Samarbetet med LTH
ledde också tidigt till att ett aktivt stödjande system var intressantast i Lund.
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2. Bakgrund
Låga hastigheter är mycket viktigt för goda livsvillkor i stads- och tätortsmiljöer. Den verkliga
situationen är emellertid ofta en annan. Höga fordonshastigheter har blivit ett allvarligt hot mot den
trygga tillvaron allra flesta människor efterfrågar. Det är ofta svårt för bilister att hålla låga
hastigheter. Den fysiska miljön samt bekväma och motorstarka bilar ger ofta otydliga signaler om
att lägre hastigheter är önskvärt.
Med tanke på att de allra flesta bilister påstår att de inte vill köra för fort i stadstrafik (30 och 50
km/tim gränserna) samtidigt som så många ändå gör det finns det utrymme för att prova stödfunktioner som uppfyller bilisternas strävan att hålla dessa hastighetsgränser.
Tidigare forsning visar entydigt på att samband mellan hastighetsnivåer och olyckor. Även små
förändringar mot lägre hastigheter kan ge betydande minskningar av antalet olyckor (Salusjärvi
1981; Nilsson 1982; Elvik, Vaa & Östvik 1989; Finch et al 1994). Även lägre hastighetsspridning
ger färre olyckor (Salusjärvi 1981; Finch et al. 1994). Ändå överträder många hastighetsgränserna.
Traditionella hastighetsdämpande åtgärder så som gupp är effektiva men effekten är lokal och det
är relativt dyrt att bygga fysiska åtgärder för att dämpa hastigheterna. Dessutom försvåras framkomligheten även för utryckningsfordon. Fordonsbunden teknik kan vara en bättre lösning. ISAfunktionen innebär ett tekniskt stöd som hjälper föraren att inte överskrida gällande hastighetsgräns. Intresset för hur hastighetsproblematiken kan angripas har engagerat många inom trafiksäkerhetsområdet. Med informationsteknikens frammarsch även inom vägtrafikens område har nya
metoder för att påverka bilisters hastighetsanpassning kunnat utvecklas. En lovande variant för ett
sådant stöd till föraren är den så kallade aktiva gaspedalen som har testats under längre tid och i
stor skala i hastighetsanpassningsförsöket LundaISA.
Forskning inom området har pågått i över 15 år. Beräknade effekter på personskadeolyckor av ett
helt implementerat ISA-system i Sverige och Storbritannien varierar från 10 procent för ett
varnande system till 20-40 procent för tvingande system som även ingriper vid svåra vägförhållanden till exempel halka (Várhelyi 1996; Carsten and Comte 1997, Carsten and Fowkes 2000).
Tidigare fältförsök (Persson et al. 1993; Almqvist and Nygård 1997; Várhelyi and Mäkinen 1998)
och simulatorstudier (Comte, 1996 Comte, 1998 Comte, 1998) har visat positiva resultat på aktiv
gaspedal. Projekt där vanliga bilister använt hastighetsanpassning i sitt vardagsliv både privat och i
tjänsten tyder på att stödfunktionen kan medverka till en betydligt bättre trafiksäkerhetssituation i
stadstrafik. När funktionen dessutom ger ett autonomt stöd till föraren, med hastighetsgränserna
överförda via den senaste tekniken inom väginformatikområdet, ökar komforten för bilföraren.
Utifrån resultaten från genomförda pilotprojekt i Eslöv, Lund, Umeå och Borlänge bestämde sig
Vägverket att genomföra ett storskaligt försök med ISA under perioden 1999-2002.

2.1 Syfte
Under det tre år långa projektet skulle 290 fordon i Lund utrustas med aktiv gaspedal, som
inkluderar en display som visar den gällande hastighetsgränsen, digital karta med alla hastighetsgränser inom tätorten inlagda, samt ett GPS-system med navigator. Testområdet bestod av hela
Lunds tätort (förutom motorvägen genom staden) och inkluderade hastighetsgränserna 30, 50 och
70 km/tim. Systemet aktiverades automatiskt när fordonet befann sig inom testområdet och gick då
ej att stänga av. Utanför testområdet kunde föraren själv aktivera systemet och ställa in önskad
hastighetsgräns. Tekniken skulle vidareutvecklas, långtidsanvändningen testas och utvärderingen
genomföras.
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Projektet hade till syfte att klarlägga effekterna av storskalig användning av tekniska hjälpmedel i
fordon för hastighetsanpassning. Det nationella försöket hade fyra syften; att öka kunskapen om:
1. bilisternas attityder till hastighetsanpassning och deras användning av
hastighetsanpassningssystem,
2. trafiksäkerhets- och miljöeffekterna av ISA,
3. systemets integrering i bilen samt
4. förutsättningarna för väginformatik i stor skala.
Inom LundaISA har vi koncentrerat oss på de två första punkterna, punkt tre och fyra belyses
främst inom andra delar av det nationella försöket.

2.2 Olyckssituationen i Lund
Lunds kommun har cirka 100 000 invånare, varav cirka 77 000 bor i Lunds tätort. Varje år skadas
cirka 570 personer i trafiken (polis- och sjukhusrapporterade olyckor). Siffran är ett genomsnitt
under femårsperioden 1997-2001. 17 % av de trafikskadade antas vara registrerade både hos
polisen och hos sjukvården.
Antalet polisrapporterade trafikskadade per år har under den senaste femårsperioden varit relativt
konstant, cirka 275 per år. Undantaget år 1997, då antalet var 211. För de sjukhusrapporterade
olyckorna är det svårt att säga något om trenden. I och med att STRADA började användas 1999
sker en mer komplett registrering och cirka 500-600 personer trafikskadas varje år. Tidigare låg
siffran på cirka 250-300.
Fotgängare och cyklister är en utsatt grupp i trafiken. År 2001 var knappt hälften av de trafikskadade som sökte vård vid akutmottagningen på Lunds universitetssjukhus oskyddade trafikanter.
95 procent av alla fotgängare och cyklister skadas i tätort. Singelolyckor är den vanligaste olyckstypen och utgör ungefär 60 procent av olyckorna. Den näst vanligast olycksorsaken för oskyddade
trafikanter är kollisioner med motorfordon, som står för cirka 25 procent.

2.3 Lunds kommuns trafiksäkerhetsarbete
Utöver deltagande i ISA-projektet arbetar Lunds kommun aktivt med att förbättra trafiksäkerheten
både genom ombyggnader av befintliga miljöer samt påverkansåtgärder. Det långsiktiga målet för
trafiksäkerheten är i linje med nollvisionen att ingen dödas eller skadas allvarligt till följd av
trafikolyckor. Oskyddade trafikanter skall prioriteras. För att få veta vad lundaborna tycker om
trafiken genomförs varje år enkätundersökningar där man får värdera och betygsätta trafiksystemet.
Resultaten visar att det är trafiksäkerheten trafikanterna tycker är mest viktigt.
Gatorna i Lunds centrala stadskärna har under de senaste 15 åren till stor del byggts om för att möta
ett ökat antal förvärvsarbetande, boende och besökare. Inom ramen för Centrumutredningen har
gågator, kollektivtrafikanläggningar och gång- och cykelvägar förändrats. Olika kollektivtrafikprojekt såsom Stationsprojektet har väsentligt förbättrat förutsättningarna för kollektivtrafiken.
Under 1997 tog Lunds kommun fram ett förslag till åtgärder för att skapa ett Miljöanpassat
transportsystem - LundaMaTs. Fokus ligger på att minska trafikens miljöpåverkan men det finns
många beröringspunkter med trafiksäkerhetsarbetet. Utifrån detta förslag, LundaMaTs-utredningen,
har ett antal projekt valts ut och bedrivits av kommunen. Cirka 230 miljoner kronor har satsats på
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fyra projekt: Cykelkommunen, Lundalänken, Gå och cykla till skolan samt Mobilitetskontoret.
Finansieringen är dels kommunal dels statlig via LIP-bidrag. Inom projekten Cykelkommunen och
Gå och cykla till skolan har omfattande fysiska åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter genomförts. Naturligtvis genomförs liknande åtgärder även med ordinarie
medel.
2.3.1 Fysiska åtgärder

Lunds kommun arbetar målmedvetet med att förbättra den fysiska miljön. Detta initieras genom
nya detaljplaner, åtgärdsplaner och förslag från olika nämnder, förvaltningar och allmänheten. En
åtgärdsplan för de mest olycksdrabbade korsningarna tas fram varje år. De senaste åren har de
flesta av de trafikfarligaste sträckorna och korsningarna kunnat förbättras. Särskilda resurser har
också avsatts att förbättra trafiksäkerheten vid övergångsställen.
Under det senaste året byggdes cykelvägnätet ut med ungefär fyra kilometer nya cykelbanor.
Cykelbanorna byggs enkelriktade med plattor för de gående och asfalt för cyklisterna.
Korsningarna med sidogator höjs upp för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. I
signalreglerade korsningar byggs ofta om så att cyklisterna får ett säkerhetsutrymme framför
bilisterna. Även ett mindre antal rondeller har byggts under de senaste åren.
Befintliga cykelbanor förbättras genom att bredda utrymmet och samtidigt förbättra separeringen
mellan fotgängare och cyklister. Även trafiksäkerheten i korsningspunkterna förbättras. Förra året
byggdes bland annat 13 upphöjda korsningar och elva upphöjda sidogator. För att trafikanterna ska
känna igen sig så har alla upphöjda sidogator samma utseende; röd sten för cyklister och grå för
fotgängare. På gator med kollektivtrafik används vägkuddar som tillåter bussarna att gränsla
guppet.
Tätort

Antal

Varav nytt 2001

Upphöjda sidogator

70

11

Vägkuddar

5

3

Upphöjda korsningar

38

13

Förträngning/avsmalning

14

5

Tabell 1.

Korsningsåtgärder på gc-nätet

2.3.2 Kommunala trafiksäkerhetsprogrammet, KTP

Lunds kommun har arbetat med Lunds kommunala trafiksäkerhetsprogram, KTP, sedan 1999.
Målgruppen har varit alla Lunds invånare med fokus på skolorna, oskyddade trafikanter samt äldre
och funktionshindrade. Trafiksäkerhetsarbetet skall kännas angeläget för alla. Invånarna skall
uppleva att de får respons och gehör för sina åsikter.
Från och med 2001 har arbetet bedrivits i samarbete med Vägverket som ett MöTs-projekt.
Exempel på aktiviteter är bland annat utbildningspaket till äldre i trafiken, besök på skolor, dialog
med handikapporganisationer, informationsinsatser till nya studenter, fortbildning för mc-förare,
cykelbelysnings- och reflexkampanjer samt trafiksäkerhetsseminarium för politiker och tjänstemän.

4

3. Genomförandet
3.1 Organisation
Lunds kommun, tekniska förvaltningen, var huvudman för det delförsök i Lund som ingick i
Vägverkets projekt för hastighetsanpassning (ISA) med delförsök på fyra orter. Projektorganisationen på kommunen bestod av en kommunansvarig som hade ekonomiansvaret, en
projektledare samt en projektsamordnare. Projektsamordnaren koordinerade verksamheterna på
fältet med försöksförarna, leverantören, Vägverkets organisation, de andra försöksorterna och
utvärderingsaktiviteter. När projektledare Göran Haglund lämnade sin tjänst i september 2001
tillträdde Päivi Elmkvist som projektledare och tjänsten som projektsamordnare tillsattes ej åter.
Projektet innehöll mycket forskningsinsatser. Till dessa har Lunds Tekniska Högskola anlitats.
Tekniken har utvecklats och levererats av Imita AB och LundaISA har präglats av tätt samarbete
mellan leverantören, kommunen och LTH. Trivector Systems AB har fungerat som teknisk konsult.
Projektägare:

Lunds Kommun, Tekniska förvaltningen

Projektledning:

Lunds Kommun, Tekniska förvaltningen

Kommunansvarig:

Göran Eriksson, teknisk chef

Projektledare:

Göran Haglund/Päivi Elmkvist, Gatu-och trafikkontoret

Projektsamordnare:

Päivi Elmkvist/ -

Utvärderingsansvarig:

Christer Hydén, Lunds Tekniska Högskola

Projektledare utvärdering:

András Várhelyi, Lunds Tekniska Högskola

3.1.1 Ledningsgrupp

Personerna ovan, G. Eriksson, G. Haglund, P. Elmkvist, C. Hydén samt A. Várhelyi, utgjorde även
ledningsgruppen för projektet. Ledningsgruppen sammanträdde 29 gånger under projekttiden och
syftet var att fatta beslut av strategisk karaktär. Tidvis hamnade ledningsgruppen i detaljdiskussioner eftersom så många av deltagarna var aktiva i försöket och gruppen lyckades inte alltid
hålla sig på rätt nivå. Det har ändå varit viktigt att ha gruppen för att kunna diskutera ISA och
LundaISA-försöket i ett vidare perspektiv.
3.1.2 Operatörsgrupp

För att upprätthålla täta kontakter mellan de olika parterna inom projektet grundades en så kallad
Operatörsgrupp där representanter för kommunen, leverantören av utrustningen, teknikkonsulten
samt LTH regelbundet träffades. Gruppen sammanträdde i genomsnitt en gång per månad, tätare i
början och mer sällan mot slutet av projektet. Gruppen fungerade väl och lade grunden till att
projektet trots bekymmer av såväl administrativ som teknisk karaktär kom vidare i arbetet. Det har
varit värdefullt att regelbundet träffas för att stämma av aktuella frågor.
3.1.3 Representation i centrala projektgrupper

Vägverket koordinerade det nationella projektet. Inom det nationella ISA-försöket har ett antal
centrala grupper fungerat för att säkerställa kvalitén och samordningen av de fyra orternas försök. I
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den övergripande samordningsgruppen som leddes av Vägverkets projektledare Torbjörn Biding
har kommunen varit representerad genom Göran Eriksson och/eller Göran Haglund/Päivi Elmkvist.
Den centrala informationsgruppen som Vägverket ansvarat för har Päivi Elmkvist deltagit eftersom
försöket i Lund valde att inte knyta till sig en informatör.
Inom de centrala utvärderingsgrupperna har Magnus Hjälmdahl (LTH) deltagit i användargruppen
och András Várhelyi (LTH) i effektgruppen. I den centrala teknikgruppen som var aktiv framförallt
i början av projektet har Lund respresenterats av Sverker Almqvist (Trivector Systems AB).
3.1.4 Referensgrupp

För att uppnå smidighet i försökets olika faser etablerades ett regionalt nätverk, en referensgrupp.
Tanken med referensgruppen var att den skulle medverka som stöd till projektledningen i till
exempel myndighetskontakter och i såväl ansvars- som organisationsfrågor. Under 1999-2001 hölls
fyra möten. Senare var vi tvungna att avboka flera möten på grund av mycket lågt deltagande. Förmodligen lyckades vi inte hitta ett lämpligt arbetssätt för gruppen utan att möten blev mer av
karaktären information om projekts framskridande. Den typen av möten kunde inte prioriteras av
deltagarna och därmed lades referensgruppen ner. Referensgruppen kommer att kallas till
seminarium om resultat under hösten 2002.
Referensgruppen bestod från början av följande personer:
Magnus Larsson AB Svensk bilprovning
Torbjörn Olsson, AB Svensk bilprovning
Jan Ramqvist, Malmö Stad, Gatukontoret
Birgitta Meyer, NTF Skåne
Holger Radner, Polismyndigheten i Skåne. PO Mellersta Skåne,
Roland Bengtsson, Polismyndigheten i Skåne. PO Mellersta Skåne
Ulf Johansson, Region Skåne
Ewa Rosén, Skånetrafiken
Stig Gustavsson, Stadsarkitektkontoret, Lund
Jan Mårtensson, Taxi Skåne
Jörgen Jörgensen, Tekniska Nämnden
Elin Ax, Tekniska Nämnden
Solveig Ekström-Persson, Tekniska Nämnden
Richard Montgomery, Vägverket Region Skåne
Per Nettelblad, Vägverket Region Skåne
Rolf Jeppsson, Vägverket Region Skåne
Jan Göransson, Åkeriförening Syd

3.2 Rekrytering
Rekryteringsprocessen var olika för privata bilägare och företagsbilförare. Rekryteringen av
testförare bland privatbilister genomfördes via utskick av introduktionsbrev, informationsbroschyrer och enkätformulär till slumpmässigt valda bilägare från bilregistret. Syftet med
rekryteringsenkäten var att se vilka som tackar nej och varför, samt att kunna jämföra testförarnas
initiala attityder med deras attityder efter att ha använt aktiv gaspedal i bilen.
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Vid valet av testförarna beaktades tre variabler:
• Ålder:

18-24; 25-44; 45-64; 65+

• Kön:

man/kvinna

• Attityd till aktiv gaspedal:

positiva, neutrala och negativa

Vid rekrytering av företagsbilförare kontaktades beslutsfattare på respektive företag och om de
bestämde sig för att delta i försöket informerades och intervjuades företagets bilförare för att ta
reda på deras attityder till ISA-systemet, de blev ombedda att underteckna LTH:s formulär för
”samtycke till behandling av personuppgifter i forskningssyfte”. Tid för installation bokades på
verkstaden och de fick ett informationsblad med viktiga telefonnummer. Även tjänstebilsförarna
besvarade frågorna i rekryteringsenkäten.
3.2.1 Bortfallsanalys

Bortfallsanalysen genomfördes av Institutionen för Teknik och samhälle vid LTH. Huvudsyftet
med bortfallsanalysen var att analysera varför man inte ville delta i försöket eller varför man ville
lämna försöket efter att ha varit med i början. Av erfarenhet vet man att acceptansproblem innan
man har testat en ny utrustning brukar delvis försvinna så fort man prövat den själv, förutsatt att
man upplever att de problem man varit rädd för inte uppträder i verkligheten. Frågan är även om de
som har en negativ attityd till en utrustning i början tenderar att vara mindre beredda att testa
utrustningen? Denna fråga kan vi besvara genom att jämföra svaren mellan de som vill delta och de
som inte vill delta.
Antalet utskickade rekryteringsenkäter var 3863 till personbilsförare och 103 till bussförare. 1607
personbilsförare (41 %) och 15 bussförare (15 %) svarade. Av de privata personbilsförare som
svarade var 625 (39 %) intresserade av att delta medan 982 (61 %) inte var intresserade. Motiven
för att avböja deltagandet var främst att man inte körde i Lund men även att man inte tyckte om
systemet, se tabell 2.
38 förare som kör företagsbilar rekryterades i tjänsten. Bland dessa fanns kommunens fordon, fem
bussar och postbilar. Dessa fordon kördes ofta av flera personer än den rekryterade testföraren.
I nästa steg kontaktades samtliga som var intresserade att delta för att ge information och för att
boka tid för installation på verkstaden hos leverantören. 252 personbilsförare av dem som hade
visat intresse att delta hoppade av före installationen. Inga av tjänstebilsförarna hoppade av.
Till installationen kom totalt 373 personbilar (inklusive 38 tjänstebilsförare) och 5 bussar. I 89
personbilar bilar gick det inte att installera aktiv gaspedal. Några exempel på sådana bilar är:
dieselbilar, Ford (Galaxy, Windstar, Mondeo), Volvo V70 –99 års modell eller nyare, Volvo S80,
Volvo 480 Turbo, Honda Civic, Toyota Yaris, Audi A6, Renault Espace och Renault 19.
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Kategori

%

1. kör ej i Lund

41,2

2. det verkar inte bra

8,7

3. vill ej, orkar ej

8,6

4. har ej tid

7,2

5. vill be stämma själv, man måste kunna accelerera

7,2

6. försiktig ändå

4,9

7. byter bil

4,1

8. annat färdsätt (cyklar, går, åker buss)

3,4

9. har slutat köra bil

3,4

10. det får inte skruvas och kladdas i min bil, garanti, skador, mm.

2,4

Tabell 2.

Procentuell fördelning av de tio främsta motiven för att inte delta i försöket.

Den aktiva gaspedalen installerades i totalt 284 personbilar (inklusive 38 tjänstebilar) och 5 bussar.
Det skedde avhopp även efter installationen. Enligt verkstadsrapporten från 2001-08-23 (vid starten
av efterstudierna) hade aktiv gaspedal avinstallerats i 78 personbilar (inklusive 11 tjänstebilar). 22
testförare (inklusive 2 tjänstebilsförare) hoppade av före aktivering av systemet, resten hoppade av
efter aktivering.
Testförarna indelades i grupper efter kön, ålder och initial attityd till aktiv gaspedal (se tabell 3).
Testförarna klassades som positiva om de svarade ”bra” på fråga nr 7 i rekryteringsenkäten:
”Vad skulle du tycka om att ha följande utrustning i bilen? En anordning som ger ett mottryck i
gaspedalen när fordonet nått gällande hastighetsgräns, och hastighetsgränsen inte går att
överskrida förutom i en nödsituation för en kort stund.

❏ Bra

❏ Inte bra

❏ Varken eller”

Åldersgrupp
18-24

25-44

45-64

65+

pos

neutr.

neg

pos

neutr.

neg

pos

neutr.

neg

pos

neutr.

neg

Man

4

1

2

41

7

8

61

13

12

28

3

1

Kvinna

5

0

0

26

3

12

28

12

5

5

0

1

Tabell 3.

Testförare i LundaISA-försöket, indelade enligt kön, ålder och initial attityd till
aktiv gaspedal (Av 284 testförare i personbilar har vi bara fått attityduppgifter från
278, eftersom några lämnade attitydfrågan obesvarad i rekryteringsenkäten).
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De svåraste grupperna att rekrytera var kvinnliga förare över 65 års ålder och unga förare. I de
äldre kvinnornas fall är det troligtvis så att bilarna oftast är registrerade på deras män och för de
yngre gäller att få äger bilar av nyare årsmodell som skulle passa för ISA-försöket.
Två taxibilar tillkom under november 2001, den ena föraren hoppade dock av direkt efter
aktiveringen på grund av tekniska problem.
Information om orsaken till avhopp samlades in genom fortlöpande telefonintervjuer med
avhoppare. Avhopparna frågades varför de hade bestämt sig för att lämna försöket. Av 78
intervjuade fick vi tre typer av svar:
• olika tekniska problem (70 %),
• flyttat eller sålt bilen (21%),
• dåligt bemötande på verkstaden som installerade och servade utrustningen (9%).
Sammanfattning av de tekniska problemen som förekommit visas i tabell 4. Försökspersonerna
stördes mest av trögheten i systemet.

Svarstyp

Antal

%

Trög

33

41,8

Pedalen, dålig feedback, slår ifrån

22

27,8

Motorstopp, framförallt vid rusning

21

26,6

Gasen

17

21,5

Ryckig körning

15

19,0

Svårkörd

9

11,4

Farthållare

8

10,1

"Kaputt", någonting sönder

8

10,1

Digitala kartan

6

7,6

Annat

20

25,3

Tabell 4.

Tekniska problem som nämndes (varje person kunde nämna flera typer)

3.2.2 Slutsatser

Personer som slutligen var kvar visade från början en relativt positiv attityd till alla olika typer av
ISA-system, och tyckte mest av alla de att det var svårt att hålla hastighetsgränserna.
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De personer som inte ville vara med från början tyckte minst om olika slags ISA-system av alla
grupper. Likaså betraktade de minst av alla det som svårt och som en moralisk skyldighet att hålla
hastighetsgränserna.
De som sa att de inte kunde vara med men inte uttryckte någon motvilja mot utrustningen tyckte
tydligare än de andra grupperna att det inte var svårt att hålla hastighetsgränserna.
De som ville vara med men inte kunde på grund av tekniken (till exempel för gammal bil) var
minst negativt inställda av alla grupper till aktiv gaspedal utan kick-down.
Mest iögonfallande hos dem som hoppade av före installationen var att en relativt stor andel av
dem tyckte att trafikrytmen kräver att man överskrider hastighetsgränsen ibland.
Avhoppare efter installationen (men före aktivering) var ganska positivt inställda till alla typer av
ISA-utrustning, de tycker minst av alla att trafikrytmen kräver att man överskrider hastighetsgränsen och relativt många av dem anser att det är en moralisk skyldighet att hålla hastighetsgränsen.
Avhoppare efter aktivering hade den mest positiva attityden till aktiv gaspedal både utan och med
kick-down. Där fanns också den absolut största andelen personer som anser det vara en moralisk
skyldighet att hålla hastighetsgränserna.
Svaren i telefonintervjun visade att det var nästan uteslutande tekniska problem som gjorde att man
inte var nöjd med ISA. Det förekom inga kommentarer om att ISA förorsakade problem i trafiken,
förutom i samband med de nämnda tekniska problemen.

3.3 Försöksområde
Lunds tätort har en medeltida stadskärna med oregelbundna kvarter och smala gator. Staden har
kontinuerligt byggts ut i ringar. Huvudgatunätet består av tre ringleder med radiella infarter mot
stadskärnan.
I juli 1998 införde kommunen en zon med 30 km/tim i stadskärnan. Därtill finns ett antal
bostadsområden och några sträckor utanför skolor med 30 km/tim som hastighetsgräns. Medan det
lokala revisionsarbetet för ökad trafiksäkerhet fortlöpande färdigställs kommer ytterligare förslag
på införande av 30 km/tim på ett antal platser/områden.
Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt och består av ett primärt nät som i huvudsak strålar ut
radiellt mot stadens ytterområden. En fortsatt utbyggnad och kvalitetssäkring sker kontinuerligt.
Det sekundära GC-nätet binder samman det primära i tvärled och tar dessutom hand om den interna
cykeltrafiken i och mellan närbelägna områden.
I det storskaliga hastighetsanpassningsförsöket i Lund omfattade alla 30- 50- och 70-vägar inom
Lunds tätort. Inom detta gatu-och vägnät aktiverades den aktiva gaspedalen automatiskt.
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4. Teknik
Den tekniska lösningen som använts i försöket kallas för aktiv gaspedal och baseras på att ersätta
bilens vanliga gasvajer med en elektromekanisk servoenhet som styr gaspådraget efter gaspedalens
läge. Feedback känslan till föraren skapas av ett tydligt fjäderbelastat motstånd då bilens hastighet
uppnått den aktuella hastighetsbegränsningen. Möjligheten att överskrida den gällande hastighetsbegränsningen sker genom ett ökat tryck på gaspedalen för att övervinna fjädermotståndet. (Figur
1, s.13).
För att ISA-funktionen skall fungera tillfredställande krävs att bilen vet var den befinner sig och
vilken hastighetsbegränsning som gäller där. Denna uppgift löses med en positioneringsenhet som
använder GPS-data (Globalt Positionering System) och en digital karta över försöksområdet, Lunds
tätort. I denna enhet finns också funktioner som styr insamlingen av färddata, loggning, från
försöksfordonens körning i och utanför försöksområdet.
Imita AB har haft ansvar för verkstadsorganisationen som skött installationer, löpande drift och
underhåll, demontering och reparationer. Beredskap för förutsedda/oförutsedda händelser samt
löpande service och information organiseras i samarbete med leverantören av utrustningen, Imita
AB. Vid servicetillfällena har insamlade färddata överförts från bilens elektronikenhet till en dator i
verkstaden för vidare analys på Lunds Tekniska Högskola.

4.1 Teknikupphandling
Efter anbudsförfarande tecknade Lunds kommun avtal med ett lokalt utvecklingsföretag, Imita AB,
som leverantör av teknisk utrustning, installationer av densamma samt erforderlig service och
andra tjänster i samband med genomförandet av det storskaliga fältförsöket LundaISA.
Upphandlingen samordnades delvis med Lidköpings och Borlänges kommuner då de tekniska
lösningarna var näraliggande. Dock skrevs separata avtal med leverantörer till respektive kommuns
projekt. Upphandlingen till LundaISA avslutades 1999-09-01. Avtalet innebar att kommunen köpte
in all utrustning, installation, service, support och avinstallation från samma leverantör.
Beställningen avsåg minst 300 och mest 350 utrustningar.

4.2 Systembeskrivning
4. 2.1 Översikt av funktionerna

Kort beskrivning av hastighetsanpassningsutrustningens funktioner och dess uppgifter.
1. Mäta position
Fordonets geografiska position bestäms kontinuerligt med hjälp av GPS-data och en
kombination av funktionerna död räkning och map matchning, algoritmer i positioneringsenheten.
2. Mäta hastighet
Fordonets momentana hastighet registreras kontinuerligt med hjälp av koppling till fordonets
befintliga hastighetsgivare eller med tilläggsmonterad pulsgivare.
3. Aktivera feedback funktion i gaspedalen
Då fordonets hastighet kommit upp till den gällande hastighetsbegränsningen aktiveras en
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tröghets/motståndsfunktion i gaspedalen, så föraren tydligt märker att vidare fartökning inte är
önskvärd om fordonets skall hållas inom den lagliga gränsen. Funktionen bygger på
jämförelser mellan aktuell hastighet och gällande hastighetsgräns som erhålles från den digitala
kartan.
4. Hastighetsanpassningsfunktionens övermanningsbarhet (så kallat kick-down)
Vid behov i till exempel en nödsituation skall föraren ha möjlighet att med hjälp av kick-down
av gaspedalen ha möjlighet att köra fortare än den på platsen skyltade hastigheten. Detta krav
var en förutsättning från Vägverkets nationella projektledning för att denna intervenerande
hastighetsanpassningsfunktion skulle få användas i LundaISA försöket.
5. Informera förare
Gällande hastighetsbegränsning visas för föraren på en display, sifferfönster, monterat på
instrumentpanelen.
6. Registrera data
Färddata från fordonets körning registreras: Position, hastighet, tid, användning av kick-down
med mera lagras i en loggfil
7. Kommunikationsfunktioner
Fordonsenheterna skall kunna laddas med information (digital karta med hastighetsbegränsningar samt styrparametrar) samt tömmas på loggad och lagrad information (loggfiler).
Detta kan ske antingen genom inkoppling via sladd till extern PC eller via andra
kommunikationsfunktioner.
4.2.2 Systemuppbyggnad

Navigationsenhet
En förutsättning för hastighetsanpassningssystemet är ett väl fungerande positionsbestämningsinstrument. Navigationsenheten består av en GPS-mottagare, en mikroprocessor och ett utökat
minne för data lagring. Enheten används i projektet för positionering av fordonet och för
bestämning av följande dynamiska parametrar, position och riktning, hastighet, körd sträcka,
gällande hastighetsgräns enligt den digitala kartan, GPS status, identifiering av gatulänk, datum och
tid.
Elektromekanisk enhet, el-gas för reglering till aktiv gaspedal
Elservot är en produkt utvecklad för projektet av Imita AB, Nomix elgas version 5.0. Den består av
två regleringsarmar med konstantfjädrar, två vridpotentiometrar, en servomotor och tillhörande
styrelektronik. Reglerarmarna den ena för anslutning till gasspjället, och den andra för att länkas till
gaspedalen som, om den gällande hastighetsgränsen överskrids, åstadkommer ett mottryck i
pedalen. Upplevelsen hos föraren är att pedalen känns mycket trögare om man försöker överskrida
hastighetsgränsen.
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Figur 1. Aktiv gaspedal - utrustningens utformning
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4.2.3 Digitala kartor

LundaISA använder ett system för bestämning av fordonets position med hjälp av GPS. En digital
karta över testområdet Lunds tätort med omgivningar är en förutsättning för att
positioneringssystemet i bilarna skall fungera. Datafiler i MapInfo-format, med testområdets
hastighetsgränser inlagda och i övrigt efter leverantörens önskemål för bästa funktion, som
exempelvis anslutningsvägar, tillhandahålles av tekniska förvaltningen via Lunds Lantmäteri.
Det är viktigt att vid framtagningen av den digitala kartan tillse att kvalitetsnivån är hög och risken
för felkodning minimeras. Anpassningen av den digitala kartan för LundaISA med information om
hastighetsgränser var en helt ny uppgift för Lantmäteriet. För att använda kartan i realtid under färd
med bil ställer betydligt högre krav på precision i detaljer. För varje gatulänk skulle gällande
hastighetsgräns markeras. Då de lokala trafikföreskrifterna inte är digitaliserade var framtagning av
gällande gränser tidskrävande. Det praktiska arbetet med att sätta upp hastighetsskyltar där hänsyn
kan tas till synbarhet och befintliga installationer, stolpar och andra vägmärken medförde också att
föreskriftens uppgifter inte nödvändigtvis alltid överensstämde med verkligheten. För verifiering
gällde praktiska tester i verklig trafik.

ISA Lund
0
30
50
70
90
110

Bild 1. Karta över testområdet.

4.3 Tester och tillstånd
4.3.1 Testning hos SP

Imitas utrustning har testats hos SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, i Borås för
godkännande avseende elektromagnetisk strålning och hållfasthetsegenskaper. Godkännande
meddelades för version 5.0, augusti 2000. Med detta beslut finns förutsättningar för kommande
CE-märkning enligt EG krav 9554.
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4.3.2 Tillstånd för användning

Imita genomförde en godkännadeprocess med Vägverkets Fordonsavdelning. För användning av
ISA-funktionen krävs en begränsad registreringsbesiktning hos Svensk Bilprovning. Besiktningsförfarande har utformats med Bilprovningen. Alla fordon som utrustats med aktiv gaspedal har i
samband med installationen genomgått en registreringsbesiktning vid Bilprovningens anläggning
på Gunnesbo. Besiktningen har utförts som en förenklad registreringsbesiktning. Kostnaden har
belastat projektet.
Vägverket har lagt till ett nytt avsnitt i författningen angående hastighetsanpassningssystem.
Avsnittet benämns Hastighetsanpassningssystem av typ ”Aktiv gaspedal” VVFS 2000:104 i
föreskriften TSVFS 1988:25.
4.3.3 FAT test

FAT (Factory Acceptance Test) innebär att den av beställaren efterfrågade utrustningen är
utvecklad till en nivå som gör den möjlig att prova i en för tillfället anpassad testmiljö.
Testproceduren startade 2000-08-11 med genomgång av leverantörens utvecklingssteg,
dokumentation samt hård- och mjukvara.
Den fältmässiga delen av FAT-testen med provkörning i verklig trafik uppfyllde inte inledningsvis
ställda krav. Efter diverse justeringar och förbättringar genomfördes en andra provkörning som
kunde betraktas uppfylla kraven för godkännande. Detta skedde 2000-08-25.
4.3.4 SAT test

SAT (Site Acceptance Test) är en funktions- och tillförlitlighetskontroll av leverantörens produkt.
Efter godkänd SAT kan leverantören starta installationsfasen för de i försöket ingående bilarna.
2000-09-08 genomfördes första förhandlingen kring SAT perioden. Brister i den tekniska
funktionen och en karta som inte var tillräckligt fri från fel gjorde att godkännande inte kunde
meddelas. Efter förnyade uppdateringar av mekanik och elektronik, kontroller av den digitala
kartan samt en översyn av installationen i respektive SAT-fordon kunde ett godkännande meddelas
vid möte 2000-10-02.

4.4 Installationer och löpande service
4.4.1 Installationer

Montering av ISA-utrustningen har utförts i Imita AB:s verkstad på Höstbruksvägen i västra Lund.
Dagens moderna bilar är byggda med mycket sofistikerade tekniska system som medger begränsad
handlingsfrihet avseende förändringar i tekniken, som att installera ISA-funktionen. Installation i
vissa fordon visade sig därför bli för komplicerad och därför har visst bortfall förekommit både i
rekryterings- och i installationsfasen. Fordon med förhinder kunde bero på utrymmesbrist, elektrisk
konfiguration, nya bilar med elgas. En förteckning på dessa bilmodeller upprättades så att
rekryteringen kunde utesluta dem i ett tidigt skede.
Installationerna inleddes i oktober 2000. Under den mest intensiva fasen utrustades fyra till fem
bilar per dag av fyra projektanställda montörer. Antalet testfordon stabiliserades till kring 220-230
fordon under cirka 6 månader. I november 2001 påbörjades ordinarie avinstallationer av testutrustning. I cirka 40 fordon finns utrustningen kvar vid slutrapportering för demonstrationssyften
och för att utvärdera långtidseffekterna (se kapitel 10). Vid installationen försågs bilen med ett
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ISA-märke som klistrades på insidan av vindrutan bakom backspegeln. På utsidan står det ISA och
på lappens insida mot föraren finns en enkel funktionsbeskrivning av ISA-utrustningen samt
jourtelefonnummer till verkstaden. Testförarna har under hela projekttiden kunnat komma in till
verkstaden och fått utrustningen servad och/eller lagad. Telefonjour har funnits dygnet runt.
Antal testfordon i drift i LundaISA 2000-2002
260
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80
60
40
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Figur 2. Antal testfordon i drift mellan januari 2000 och februari 2002.
4.4.2 Drift och underhåll

Efter cirka en månad från installationstillfället kallades fordonsägaren tillbaka till verkstaden för att
aktivera ISA-funktionen aktiv gaspedal. I samband med detta verkstadsbesök utfördes översyn av
utrustningen och vid behov justerades inställningar som vajerspänning och första tömningen av
kördata gjordes från positionsenhetens loggminne. Vid aktiveringsbesöket sattes också ett
klistermärke på fordonets bakparti eller bakruta med texten ”Denna bil är försedd med automatisk
hastighetsbegränsare – LundaISA” som en information till bakomvarande trafikanter.
Mellanservice
Under försökets gång blev projektledningen varse olika rapporter om funktionsstörningar. Det
bestämdes därför att ungefär i halvtid av försöksperioden kalla in försöksbilisterna till ett
servicetillfälle dels för att kontrollera utrustningen och dels för att tömma minnet i datorn på
loggdata.
Akutservice
I förekommande fall när driftstörningar uppstått har fordonsägare kunnat vända sig till Imitas
verkstad för akut avhjälpning av felet. Inledningsvis under försöket var det ganska vanligt att
fordonsägare återkom för att få tillbaka en känsla i gaspedalen som man ansåg ha gått förlorad. I
takt med att installationserfarenheten ökade minskade sådana anmärkningar.
4.4.3 Driftstörningar

Trots att ISA-utrustningen genomgått ett omfattande test- och provningsförfarande har försöket
drabbats av ett antal driftavbrott eller att utrustningen inte fungerat tillfredställande. En erfarenhet
som upplevts är att bilar av olika fabrikat och modeller har minst sagt varierande egenskaper.
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Prototyputvecklingen av ISA-funktionen skedde med huvudsakligen SAAB 9/5 och Volvo 850bilar, vanliga i det svenska samhället. När ISA-utrustning senare monterades i bilar av mindre
storlek kunde man konstatera att egenskaperna inte bibehölls. Driftstörningar och tekniska problem
med utrustningen har skapat en hel del irritation bland försöksförarna.
Fördröjning
Särskild uppmärksamhet riktades mot fördröjningen i gasregleringen som tydligt påverkades
jämfört med orginalfunktionen. Detta fick ofta till följd ett motorstopp vid start från stillastående,
en mycket irriterande egenskap som många försöksförare anmärkt på. En kombination av
noggrannare inställning och justering vid installation och service samt att förare anpassar sig till de
ändrade köregenskaperna har reducerat antalet anmärkningar.
Servohaveri
Den elektromekaniska enheten har gått sönder vid ett antal tillfällen. Flera olika orsaker har kunnat
iakttagas vid dessa haverier. De allvarligaste felen har inneburit att gasen hängt sig i ett läge och
inte varit möjligt att reglera med gaspedalen. Med bromspedalen finns en säkerhetsfunktion
inbyggd som gör att det defekta servot frikopplas och efter ett haveri kan bilen köras vidare till
verkstad med trög gas.
Vajerbrott
Bilens originalvajer mellan gaspedal och insprutningsenhet är ersatt med två vajrar, en mellan
gaspedal och servo och en mellan servo och insprutningsenhet. Imita provade under
utvecklingsfasen ett antal olika typer av vajrar och valde småningom en variant. I inledningsskedet
uppstod vajerbrott som kan ha berott på fel typ av vajer användes. Senare brott har med stor
sannolikhet berott på svårigheter att montera vajern i genomgången av bilens torpedvägg, mellan
motorrum och kupé, på ett optimalt sätt.
CPU kraschar
Elektronikenheten som styr det elektromekaniska servot för gasregleringen har vid några tillfällen
måst bytas ut. Orsaker till dessa fel i elektroniken är svåra att fastställa. Fukt, damm eller
spänningsvariationer kan ha bidragit till att fel uppstått.
Fel på navigationsenhet
Enstaka navigationsenheter har bytts ut på grund av brister i funktionen. Den tydligaste
indikationen på att enheten inte fungerar tillfredställande har varit att loggdata inte levererats som
avsett.
Fel i digital karta
I början av projektet fanns många småfel i den digitala kartan. Den nya tekniken med
positionsberäkning under färd och de höga kraven på noggrannhet i växlingen mellan
hastighetsgränser gjorde att minsta fel i vektoriseringen påverkade utfallet av hastighetsinställning i
bilen. Det var i praktiska körprov med testbilarna som de flesta misstagen uppdagades.
4.4.4 Oförutsedda händelser

Startfasen av projektet tyngdes av omfattande leveransförseningar särskilt beträffande
positioneringsenheten. Otillförlitliga uppgifter om enhetens produktionssteg skapade stor osäkerhet
i planeringen av installationsstarten.
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4.5 Bussar och ISA
Under LundaISA-försöket framkom önskemål om att även stadstrafikens bussar borde utrustas med
ISA-funktionen. Imita AB fick i uppdrag att modifiera den använda tekniska lösningen för
personbilar till att passa även för bussar. Som en biprodukt skulle då också en lösning uppnås för
personbilar med elgas. Då bussarna är utrustade med elgas i normalutförande krävdes en
konstruktionsförändring av elservot. Denna modifiering skedde under hösten 2000 och första
bussen kunde utrustas.
Den framtagna tekniska lösningen för bussarna är gynnsam framför allt eftersom den inte förändrar
fordonets ursprungliga egenskaper genom fördröjningar i gaspedalen. I stället för att montera
servot seriellt med gaspedal och gasreglage sker nu installationen parallellt med fordonets
gasreglage och anslutning till gaspedalen med vajer.
Bussentreprenören i Lund hade synpunkter på att gaspedalen blivit tyngre att köra med även när
föraren höll sig under hastighetsgränsen. Under våren 2002 genomförde Trivector Systems därför
mätningar av pedaltrycket. En installerad ISA-utrustning påverkar egenskaperna i gaspedalen
jämfört med hur den var före ISA-installationen. Mätningarna visade att detta innebar att det
erforderliga pedaltrycket ökade med cirka 0,9 kp och för personbilen cirka 1,1 kp. Redan i
normalsituationen krävde bussens gaspedal ett betydligt högre (cirka 2 kp) pedaltryck än
personbilens.
Det var svårt att dra några kvalificerade slutsatser om de konstaterade skillnaderna av tryckförändring. Den marginella tryckökningen som uppmätts lät inte alarmerande, men man kunde
möjligen invända att ISA-funktionen inte borde påverka gaspedalen överhuvudtaget i hastigheter
lägre än den tillåtna. Dessa synpunkter diskuterades i samråd och överlämnades till tillverkaren av
ISA-utrustningen för eventuell åtgärd.

4.6 Avinstallationer
Under försökets gång har cirka 90 försökspersoner hoppat av olika anledningar. En del försöksförare har varit missnöjda med funktionen och bett att få ISA-funktionen demonterad. Andra har
flyttat från staden eller sålt bilen (läs mer 3.2.1 Bortfallsanalys). I november 2001 började
planerade avinstallationer av fordon som inte skulle delta i försöket längre att utföras. I samband
med demonteringen tömdes dessa enheter på de senaste loggdata.
En betydelsefull iakttagelse är att inga tecken på manipulation eller skadegörelse på utrustningen
registrerats.

4.7 Erfarenheter av tekniken
Konceptet och utvecklingen av denna stödfunktion med stor trafiksäkerhetspotential har
uppkommit helt utanför den traditionella bilindustrisfären. Att utveckla en så pass avancerad
produkt som den aktiva gaspedalen helt oberoende innebär naturligtvis stora frågeställningar.
Innebörden av detta fristående utvecklingsarbete är att förväntningarna har varit för höga på den
tekniska funktionen och att det sannolikt tagit längre tid än om det skett i samarbete med
bilindustrin.
Genomförandet av hastighetsanpassningsförsöket LundaISA har medfört att en betydande
erfarenhet om vad FoU-verksamhet innebär kommit de inblandade parterna tillgodo. I samband
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med utvecklingsarbete inom IT-området är det inte ovanligt att projektuppgifter inte kan färdigställas i tid. Så har även detta projekt fått uppleva perioder med osäkerheter om tillgång på
komponenter och därmed leveranstider.
Verksamheten i Teknikgruppen som skulle agera stöd och diskussionspartner till försöksorternas
lokala organisationer upphörde dock tidigt i projektet i samband med att en handläggare slutade på
Vägverket. Man kan tänka sig att Teknikgruppen skulle ha haft ett väsentligt uppdrag i samband
med förhandlingar med Vägverkets Fordonsavdelning, Svensk Bilprovning och olika leverantörer,
som nu i stor utsträckning fått skötas av försöksorternas aktörer, förmodligen med reducerad
effektivitet.
Ett intressant resultat vid sidan om alla mätningar och intervjuer är att inte ens något försök till
manipulering eller åverkan på ISA utrustningen rapporterats, vilket man kan tolka som att förarna
accepterar denna form av aktiv gaspedal.
Vi kan med facit i hand konstatera att ambitionerna med tekniken var väl optimistiska med tanke på
tidsramar, budget och tillverkningskapacitet. Vad vi däremot kan känna oss ganska nöjda med är att
leverantörerna under hela projekttiden samlat erfarenheter, lyssnat av användarreaktioner och
kontinuerligt förbättrat sina utrustningar och installationer. Det har varit ett drygt och omfattande
arbete, som emellanåt stört projektplaneringen och fördröjt försöksperioden. Fenomenet är inte
ovanligt eller överraskande särskilt i våra öppna projekt, till skillnad mot till exempel bilindustrins
egna utvecklingsprojekt där hemlighetsmakeri och förseningar sällan kommer till allmän
kännedom. För aktiv gaspedal har detta utvecklingsarbete medfört att leverantören nu kan erbjuda
en betydligt bättre funktion med sin Limit Advisor M2002.
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5. Information
5.1 Inriktning
Behovet av information har varierat under försöket. Arbetsuppgifter inom informationsområdet har
varit samordning med Vägverkets centrala informationsverksamhet, information till de medverkande försöksförarna och organisationerna, framtagning av informationsmaterial i pappers- och
dataformat, massmediakontakterna samt kriskommunikation.
Försöket i Lund valde en öppen men låg profil gällande utåtriktad information. Detta gjordes för att
undvika att testförarna påverkas och därmed eventuellt svarar mera positivt på attitydfrågorna. Inga
aktiva åtgärder för att skapa publicitet vidtogs. Av denna anledning har försöket inte heller anlitat
någon informatör utan mediekontakterna och samordningen mot det nationella projektets
informationsgrupp har skötts av projektledaren/projektsamordnaren. Vid vissa tillfällen har detta
varit en brist och inför framtida försök bör man överväga en annan organisation. När massmedia
har kontaktat projektet har man alltid ställt upp för både intervju, filmning och provkörning.
Eftersom försökets syfte var att utvärdera attityder och trafiksäkerhetseffekter av aktiv gaspedal har
det varit ytterst viktigt att informationen till media har varit så saklig som möjligt utan reklaminslag
och påståenden om positiva effekter för trafiksäkerheten. Lyckad balansgång mellan marknadsföring och saklig information var viktig för att försökets resultat skulle vara pålitliga.

5.2 Aktiviteter
Utbildningar
Projektorganisationen deltog i massmedieutbildning som arrangerades vid två tillfällen. Centralt
inom informationsgruppen togs även en kriskommunikationplan fram och en kriskommunikationsövning genomfördes på samtliga försöksorter.
Informationsmaterial
På kommunens hemsida finns information om LundaISA och på Lunds Tekniska Högskolans
hemsida finns information om forskningsområdet. Broschyrer har funnits dels för det nationella
försöket och dels för LundaISA (bild 2).
Information till testförare
I samband med rekryteringen fick cirka 3 900 bilister broschyren om ISA-försöket. De som valde
att medverka fick ytterligare information brevledes.
Testförarna hade många kanaler in till projektet. I allmänna frågor om försöket skulle de vända sig
till kommunen. I tekniska ärenden till leverantören och i frågor som gällde utvärderingen skulle
testförarna kontakta LTH. Detta visade sig vara onödigt komplicerat och lärdomen är att det hade
varit bättre att ha ett tydligt gränssnitt mot projektet med till exempel ett kundservicenummer dit
testförarna kunde ha vänt sig i alla ärenden. I praktiken tog testförarna ofta kontakt med
leverantören eftersom personalen på verkstaden för de flesta testförare var de enda människorna de
träffat från projektet.
Ett informationsblad om läget inom projektet skickades hem till alla förare ungefär halvvägs i
projektet. Enkäterna med följebrev från LTH var annars den skriftliga information som testförarna
oftast fick från projektet (bild 3).
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Bild 2. Allmänt infoblad om försöket.

Bild 3. Infoblad till testförare.

I april 2002 arrangerades en testförarafton som tack för alla som medverkat. Smakprov på
preliminära resultat presenterades och diskuterades, testförarna och projektpersonalen umgicks
över en bit mat. Möjlighet till att diskutera försöket med både leverantören, kommunen och
forskarna uppskattades av många.
Information till Lunds märkesbilverkstäder
För att informera vanliga bilverkstäder om ISA-utrustningen uppsöktes 14 olika verkstäder genom
ett personligt besök. Med stor sannolikhet skulle det under försökets gång komma ISA-bilar till
dessa bilverkstäder för vanlig service eller reparationer. Det var angeläget att bilverkstädernas
personal skulle vara medvetna om projektet, känna till tekniken och behandla bilägarna neutralt för
att inte påverka deras attityder. Ett särskilt informationsdokument överlämnades till respektive
verkstadschef eller person i motsvarande befattning för att ha till hands och vidareförmedla
informationen till mekanikerna i verkstaden.
Provkörning
I samband med tekniska förvaltningens arrangemang kring trafikfrågor har allmänheten vid två
tillfällen erbjudits att provköra ISA-fordon. Referensgruppen, intresserade företag samt naturligtvis
media och besök har alltid beretts möjlighet att provköra ISA-fordon.
Resultatredovisning
Den 4 september 2002 presenteras resultaten från hela det nationella ISA-projekt på Nordic Road
and Traffic mässan i Älvsjö. Efter detta kommer lokal pressinformation samt resultatseminarium
för både politiker, tjänstemän och övriga intressenter. Allmänheten kommer att erbjudas provkörning och möjlighet att diskutera resultatet i samband med den europeiska mobilitetsveckan i
september 2002.
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5.3 Mediakontakter
Intresset från media har varit stort, både TV, radio, dagstidningar och inhemska och utländska
tidskrifter har gjort reportage om försöket. Ett 40-tal inslag i massmedia i form av både artiklar,
notiser och radio- och tv-inslag har gjorts.
Axplock av medier som presenterat projektet är: Aftonbladet, Sydsvenska dagbladet, Metro,
Arbetet, Tidningen Motor, LKF-nytt, Berlingske Tiderne i Danmark, Weekly News I
Storbritannien, Radio P4, Radio AF, Radio Malmöhus, Vetenskapsradion i P1, STV, TV4,
Utbildningsradion, Dansk TV2, Norsk NRK1, Norsk TV4, Belgisk TV, Fransk TV2, Franskt TV
program “Turbo”, Tekniikan maailma i Finland och Viikkoviesti.
Vägverket har årligen genomfört massmediaanalyser för att följa upp hur bilden av både projektet
ISA och ISA som koncept har mottagits i media. I början förekom några negativa inslag, men
senare har bilden varit positiv. Media ansluter tydligt till att stödja resonemangen kring ISA.

Bild 4. Bland andra skrev Kvällsposten den 10 mars 2000 om ISA.

5.4 Besök och konferenser
Många grupper har besökt Lund för att bekanta sig med försöket. Exempel på grupper är:
•

delegation från Koreas Trafikministerium, 1999

•

danska civilingenjörsförbundet, 1999

•

fyra besök av japanska forskare; Dr Matsunaga, Mr Suzuki, Mr Kazunori Shidoji, Kaneo
Hiramatsu, Karima Tsukuba Ibaraki
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•

en grupp från Belgien på 48 personer, 2000

•

tjänstemän från olika europeiska länders vägmyndigheter, 2000

•

en grupp tjänstemän och forskare från Frankrike, 2000

•

Motormännens riksförbund, 2000

•

studenter från Malmö tekniska högskola, 2000

•

studiebesök från DTU i Danmark, 2001

•

NVF utskott 53 – Väginformatik, 2001

•

NVF utskott 52 – Trafiksäkerhet, 2001

Lunds tekniska högskola har inom projektets ramar haft erfarenhetsutbyte med Bengt Jacobsson
från TACC projekt på Chalmers, Harry Lahrmann från Ålborgs Universitet i Danmark, VTT i
Finland samt Institute for Transport Sciences i Storbritannien. LTH har även deltagit regelbundet i
grupperna EWGSC - European Working Group on Speed Control och ETSC - European Transport
Safety Council.
Projektet har presenterats på följande konferenser och seminarier:
•

6th ITS world congress i Seoul, 1999

•

Seminarium på BAST i Köln, Tyskland, 1999

•

ICTCT Workshop on Speed control –Kaiserslautern, Tyskland, 1999

•

ICTCT seminarium i Grekland 2000

•

7th World Congress on Intelligent Transport Systems Turin, Italien –2000

•

“Kursdagene 2001” Norge 2001

•

Central European Transport Planning Seminarium – “Telematics in the Urban and
Regional Transport”, Budapest, 2001

•

PTRC conference in Cambridge, 2001

•

Seminarium, Köpenhamn, 2001

•

ITS 8th World Congress, Sydney, 2001

•

Forskarseminarieserien "Det gröna alternativet", på Tekniska Högskolan i Kaiserslautern,
2001
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6. Ekonomi
LundaISAs projektbudget var 16,4 miljoner kronor och har varit helt finansierad av Vägverket.
Den största utgiftsposten för försöket har varit inköp av teknisk utrustning inklusive installation,
service, support och avinstallation. Cirka 8,9 miljoner kronor har använts till teknik och tjänster
kring tekniken. Det omfattande utvärderingsarbetet som bedrivits av forskargruppen på Lunds
tekniska högskola har varit den näst största utgiftsposten, sammanlagt har utvärderingen inklusive
köpta tjänster kring rekryteringen kostar 6,3 miljoner kronor. Utgifterna för kommunen egen
administration inklusive projektledning, koordinering av försöket, demonstrationsfordon samt
informationsverksamhet uppgick till 1,2 miljoner kronor.
kkr

fördelning

1 170

7%

310

2%

Teknik

8 940

55%

Utvärdering

5 980

36%

16 400

100%

Projektledning, administration och information
Rekrytering

Totalt

Tabell 5. Fördelning av kostnader per aktivitet inom LundaISA.
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Figur 3. Fördelning av kostnader per år inom LundaISA.
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7. Utvärdering
Utvärdering av ISA-systemets effekter i Lund, som Institutionen för Teknik och samhälle vid
Lunds Tekniska Högskola hade huvudansvaret för, utgick från de forskningsprojekt som
institutionen har bedrivit kring hastighetsbegränsarproblematiken sedan 1986 (Hydén & Almqvist
1987; Almqvist et al. 1991; Persson et al. 1993, Várhelyi 1995; Almqvist & Nygård 1997; Risser et
al. 1999; Várhelyi & Mäkinen 1998).

7.1 Syfte för utvärderingen
Utvärderingen i Lund hade följande syften:
- att fortsätta att utveckla och testa de hypoteser som tagits fram i de tidigare projekt
- att studera systemeffekterna av de ISA-fordon som kör i Lund,
- att undersöka acceptansen av och betalningsviljan för det system som testas i Lund,
- att kunna jämföra resultaten från Lund med resultaten från övriga försöksorter.

7.2 Upplägg av utvärderingsstudier
Utvärderingen av effekterna av ISA försöket i Lund var utformad som en före/efter studie med
kontroll. För att kunna skilja effekterna av ISA systemet från eventuella förändringar i trafikmiljön
genomfördes - förutom observationer effekterna på testförarbeteende och attityder – jämförande
observationer av allmänheten i Lund (se tabell 6). För att kunna spåra om ISA-testförare påverkat
andra trafikanter i Lund, genomfördes jämförande observationer i Helsingborg.

Effekter
Attityder,
Acceptans
Beteende

Testförare
Intervjuer före/efter
Dagbok efter
Djupintervjuer efter
Dataloggning i fordon
före/efter
Medåkandeobservationer
före/efter

Övriga
effekter

Olyckor
Restider före/efter
Emissioner före/efter

Teknik i
testfordon

Dagbok,
Djupintervjuer,
Verkstadslogg,
Telefonintervjuer med
avhoppare

Tabell 6.

Kontroll
Lund
Helsingborg
Enkäter före/efter
Intervju med busstaxipassagerare efter
Hastighetsmätningar före/efter
Hastighetsmätningar före/efter
Andel rödkörande före/efter
Interaktioner efter
Tidluckor till fram-förvarande
före/efter
Olycksstatistik
Intervju med fotgängare före/efter

Andel rödkörande före/efter
Tidluckor till fram-förvarande
före/efter
Olycksstatistik (S)
Intervju med fotgängare före/efter

-

-

Uppläggning av utvärderingsstudierna.
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8. Resultat
8.1 Testförarattityd, acceptans
För att studera testförarattityder och acceptans av ISA gjordes tre olika studier med hjälp av både
kvalitativa och kvantitativa frågemetoder:
• tre omgångar enkätstudier
• två omgångar dagböcker
• djupintervjuer
8.1.1 Enkätundersökning med alla testförare

Syftet med enkätundersökningarna med testförare var att se eventuella förändringar i deras attityder
och värderingar om aktiv gaspedal efter att ha använt utrustningen samt att i detalj kartlägga
förändringarnas karaktär. Dessutom syftade enkätundersökningen till att jämföra attityden till olika
typer av ISA-utrustning med attityden till olika trafiksäkerhetsåtgärder. I enkäterna ställdes frågor
angående testförarnas syn på aktiv gaspedal, trafiksäkerhet och trafikbeteenden. Totalt ombads
testförarna svara på mellan 100 och 200 frågor per enkät.
Enkätformulären skickades ut vid tre tillfällen till samtliga testpersoner. Enkäten skulle besvaras
innan ISA-utrustningen aktiverades. Denna mätning kallas i fortsättningen föremätning. Den andra
enkäten skickades ut cirka två månader efter installation, det vill säga efter en månads användande
av aktiv gaspedal. Denna mätning kallas i fortsättningen för korttidsmätning. Enkät nummer tre
gick ut i samband med avinstallationen. Denna mätning kallas i fortsättningen för långtidsmätning.
Svarsfrekvensen för de tre enkäterna låg mellan 82 och 86 procent. 126 personer svarade vid alla
tre mättillfällena. Totalt har 255 personer svarat på en eller flera enkäter.
Vid analys av materialet har följande gruppindelningar valts: kön, ålder, initial attityd, förartyp
samt förekomst av tekniska problem. Ingen statistiskt signifikant skillnad på 95 % -nivå i svarsfrekvens mellan män och kvinnor kunde visas. Åldersgruppen 18-24 år har, förutom att de är
underrepresenterade i samtliga enkäter, stor variation i svarsfrekvens. I långtidsmätningen är
svarsfrekvensen extremt låg i denna grupp, endast 14,3 procent av de tillfrågade har svarat. Om
man undantar långtidsmätningen för åldersgruppen 18-24, finns det inga signifikanta skillnader på
95 % -signifikansnivå i svarsfrekvens mellan de olika åldersgrupperna. Personer med neutral initial
attityd till ISA uppvisar den högsta svarsfrekvensen i samtliga mätningar. Statistiskt signifikant
skillnad (på 95 % -nivå) finns dock endast i långtidsmätningen.
I försöket ingår tre typer av förare: privatbilsförare, tjänstebilsförare och yrkesförare. I enkätstudierna ingår dock enbart privatbilsförare och tjänstebilsförare. Yrkesförargruppen består av 17
testförare, 15 bussförare och 2 taxiförare. För att möjliggöra vidare studier på denna grupp är
föremätning genomförd med bussförarna. Dessa resultat redovisas dock inte här.
I samtliga mätningar har privatbilsförarna högre svarsfrekvens än tjänstebilsförarna. I långtidsmätningen sjunker svarsfrekvensen för tjänstebilsförare, någon förklaring till detta - utöver att
testförarna i allmänhet tycker att enkäterna tagit för mycket av deras tid - har vi inte funnit.
De flesta personer som är med till slut visade från början en relativt positiv attityd till alla ISAsystem. De tyckte mest av alla att det var svårt att hålla hastighetsgränserna. De personer som inte
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ville vara med från början tyckte minst av alla grupper om olika slags ISA-system. Likaså
betraktade de minst av alla det som svårt och som en moralisk skyldighet att hålla hastighetsgränserna.
Testförarna anser att det finns ett starkt samband mellan hastighet och risk för olyckor, och därmed
anser man också att antalet olyckor skulle minska om alla höll hastighetsgränserna. För att öka
efterlevnaden av hastighetsgränserna tycker testförarna att polisövervakning och aktiv gaspedal i
tätort är de bästa åtgärderna (se figur 4). Upphöjda övergångsställen, minirondeller, fartkollare
(utrustning som ger en ljud- och ljussignal vid hastighetsöverträdelser) och bildskärm (display som
visar gällande hastighetsgräns) tycker de också är bra alternativ. Personer med initialt positiv
attityd till hastighetsanpassaren tycker bättre om den än personer med initialt negativ attityd.
Fartkollare och bildskärm i tätort tycker äldre förare bättre om än yngre och medelålders förare.
Testförarna uppger att det till stor del blivit en vana för dem att hålla hastighetsgränsen och att
deras hastighet minskat. De bedömer att de sänkt hastigheten på 30-, 50- och 70-sträckor även
utanför försöksområdet, dock inte i samma utsträckning som inom försöksområdet. Detta tyder på
en positiv beteendeöverföring. Hastigheten på 90- och 110-vägar utanför försöksområdet bedöms
vara den samma som vid körning utan aktiv gaspedal.
Efter en längre tids användning av aktiv gaspedal anser de att de behöver gasa och bromsa mindre
och att de tittar mindre på hastighetsmätaren. De låter foten ”vila” på mottrycket relativt ofta men
en del, framför allt äldre förare, försöker också köra så att aktiv gaspedal inte ska aktiveras.
Någon gång händer det att testförarna fortsätter att överskrida hastighetsgränsen, trots att aktiv
gaspedal ger mottryck – det vill säga att man använder sig av ”kick down”-funktionen. Detta sker
signifikant oftare i långtidsmätningen än i korttidsmätningen. Yngre och initialt negativa förare
fortsätter att överskrida hastighetsgränsen i högre utsträckning än äldre och initialt positiva förare.
Personer med initialt negativ attityd till hastighetsanpassaren tenderar att använda sig mer av ”kick
down”-funktionen, än initialt positiva förare. Däremot finns inga direkta uppgifter från testförarna
som tyder på ett kompensatoriskt beteende i form av ökade hastigheter i låghastighetssituationer.
Enligt testförarnas egen uppfattning har deras regelefterlevnad blivit bättre vid körning med aktiv
gaspedal. Uppmärksamheten på hastighetsskyltar utanför testområdet ansågs ha ökat. Testförarna
anser att uppmärksamheten på hastighetsbestämmelserna både i stadstrafik och på andra sträckor
och på vad som händer på och vid sidan av vägen ökar. De upplever även att samspelet med
oskyddade trafikanter blivit mer hänsynsfullt och att deras uppmärksamhet på fotgängare ökat.
Testförarna anser att deras avståndshållning till framförvarande bil inte påverkades nämnvärt.
I stort sett väljer man aldrig en annan väg för att undvika 30-sträckor inom försöksområdet.
Däremot ansåg respondenterna att restiderna ökat. Bensinförbrukningen ansågs vara oförändrad
under användningen av hastighetsanpassaren.
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Vad tycker Du om följande åtgärder för att öka efterlevnaden
av hastighetsgränser?
Mycket dåligt

Varken bra eller dåligt

Mycket bra

Polisövervakning i form av fartkontroller?

Övervakningskameror med direkt koppling till
polisen?
Blomlådor som farthinder inom tätort?

Gupp som farthinder inom tätort?

Upphöjda övergångsställen som farthinder inom
tätort?
Minirondeller som farthinder inom tätort?

Hastighetsanpassare i bil (d.v.s. sådan utrustning
som Du nu får testa) inom tätort?
Hastighetsanpassare i bil (d.v.s. sådan utrustning
som Du nu får testa) inom landsväg?
Fartkollare i bil (utrustning som ger en ljud och ljus
signal vid hastighetsöverträdelser) inom tätort?
Fartkollare i bil (utrustning som ger en ljud och ljus
signal vid hastighetsöverträdelser) på landsväg?
Liten bildskärm i bil (utrustning som informerar om
gällande hastighetsgräns) i tätort?
Liten bildskärm i bil (utrustning som informerar om
gällande hastighetsgräns) på landsväg?

Korttidsmätning

Figur 4.

Långtidsmätning

95%-igt konfidensintervall

Vad testförarna tycker om ett antal åtgärder för att öka efterlevnaden av
hastighetsgränserna.

Upplevelsen av att vara kontrollerad och viljan att stänga av hastighetsanpassaren visade sig öka
vid användningen av hastighetsanpassare. Testförarna upplever större tidspress, att de är mer i
vägen för andra i trafiken och att de känner sig mer frustrerade. Testförare som inte upplevt några
tekniska problem upplever emellertid det inte som mer frustrerande eller ansträngande att köra bil
med hastighetsanpassare. De anser att det är lättare att hålla hastighetsgränserna på samtliga
sträckor med hjälp av hastighetsanpassaren, samt upplever att de blivit bättre bilförare och anser att
tryggheten ökat mer än personer som erfarit tekniska problem. Testförare som inte upplevt några
tekniska problem är den grupp testförare som ger hastighetsanpassaren högst attraktivitet.
Det finns bra förutsättningar för principiell acceptans av hastighetsanpassaren. Förutsättningar för
acceptans är dock sämre hos personer med negativ initial attityd till hastighetsanpassaren.
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Testförarna tycker att hastighetsanpassare som idé är ”ganska bra”. Hastighetsanpassare anses
överlag motiverat, mest motiverat anser testförarna att det är på 30- och 50-sträckor samt vid skolor
och daghem. Vid dåliga väderförhållanden anser testförarna att hastighetsanpassaren kan vara
motiverad både inom och utanför tätort. Privatbilsförare och förare med positiv initial attityd till
hastighetsanpassaren är mer positiva till hastighetsanpassaren som idé än vad tjänstebilsförare och
personer med negativ initial attityd är.
Hastighetsanpassaren uppfattas som relativt användbar, medan attraktiviteten endast är något bättre
än neutralt läge (se figur 5). Åldersgruppen 65+ är tillsammans med testförare som inte upplevt
några tekniska problem den grupp testförare som ger hastighetsanpassaren högst attraktivitet.
Hastighetsanpassaren betraktas som minst attraktiv av personer med initialt negativ attityd till den
och av testförare ur åldersgruppen 25-44 år. Det finns inga statistiskt signifikanta skillnader i
användbarheten mellan olika grupper (förutom åldersgruppen 18-24 år).
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Figur 5.

Vad testförarna anser om hastighetsanpassaren kan beskrivas med hjälp av
användbarhet och attraktivitet.

När det gäller olika personer anses hastighetsanpassaren mest motiverad för personer som
upprepade gånger kör för fort. Men man tycker också att det är motiverat för nya körkortsinnehavare, unga privatbilister, bussförare och skolskjutsförare. Inte för någon kategori tycker man
att det inte är motiverat med hastighetsanpassare.
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Ungefär hälften av testförarna instämmer i påståendet att hastighetsanpassare ska vara obligatoriskt
i tätortstrafik. Andelen som instämmer sjunker dock från föremätningen (57 %) till långtidsmätningen (46 %). I påståendet att det borde vara lag på att alla bilar ska vara utrustade med
hastighetsanpassare instämmer 30 procent av testförarna, 41 procent instämmer inte.
ISA-idén betraktas som bra och som motiverad. ISA behövs enligt försöksförarna framförallt vid
lägre hastigheter, vid skolor och i liknande känsliga situationer, och den skulle vara obligatorisk för
personer som inte vill respektera hastighetsreglerna.
Att nå en hastighetssänkning och därtill knuten trafiksäkerhetsförbättring fungerar bara genom
direkt beteendepåverkan. Aktiv gaspedal betraktas alltså som effektiv. Andra åtgärdstyper, som
lagändringar, betraktas som mindre effektiva.
Även om majoriteten anser att aktiv gaspedal är bra så förekommer dock visst motstånd: Kickdown används ibland, och den används oftare av personer som är negativt inställda till ISA från
början.
Positiv beteendeförändring nämns ofta. Man berättar om att regelefterlevnaden blir bättre med
aktiv gaspedal, att det finns positiv beteendeöverföring det vill säga bättre efterlevnad av
hastighetsreglerna även utanför ISA-områden och att man koncentrerar sig mer på skyltar där aktiv
gaspedal inte fungerar.
En kompensationseffekt kan vara att ”gasen-i-botten”-fenomenet förekommer även om svaren
också kunde tolkas som tecken på en lugnare och jämnare körstil.
Betalningsviljan för att behålla hastighetsanpassaren sjönk, från knappt 1000 kronor vid korttidsmätningen till knappt 800 kronor vid långtidsmätningen. En anledning till detta kan vara brister i
tekniken. 47 procent av respondenterna uppger att de, som följd av att hastighetsanpassaren vid
något tillfälle under försöksperioden inte fungerat, fått hastighetsanpassaren åtgärdad av
verkstaden.
Det blev tydligt att tekniska problem störde en mer renodlad utvärdering av just funktionsdugligheten hos hastighetsanpassaren. En slutsats för vidare forskning är att man måste se till att
tekniken fungerar utan driftsstörningar och obehag för förare. Tekniska problem stör attraktivitetsbedömningen och kan bromsa en positiv utveckling av attityden under användning av aktiv
gaspedal.
8.1.2 Dagbok från testförare

Dagboken skrevs under två 7-dagarsperioder: en gång i början av användandet av aktiv gaspedal,
och en andra gång efter en längre tids användande, när man vant sig vid aktiv gaspedal. Dagboken
fylldes i av 30 personer i första omgången. Sex personer som var med i första omgången hoppade
av försöket, så de fanns inte kvar för senare dagboksskrivning. Åtta personer av de resterande 24
skickade inte in något material. Deltagarna bads att skriva upp händelser eller upplevelser av olika
typer som vi hade definierat i förväg. Testförarna fick beskrivningar av typiska exempel för de
händelser och upplevelser som menades under en rad olika rubriker och de instruerades att så långt
som möjligt fylla i dagboken varje dag.
Första omgångens dagboksskrivning präglades av de tekniska problem som försökspersonerna
upplevde: Alla andra typer av kommentarer, såsom riskkompensation och samspel, hamnade i
skymundan på grund av detta och var mängdmässigt mindre betydelsefulla. Man kan tolka
resultaten av dagboksskrivningen så att de tekniska problemen verkligen har stört möjligheten till
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en lugn och saklig bedömning av aktiv gaspedal. Dessutom har de tekniska problemen tydligen lett
till att fler personer än förväntat hoppat av försöket.
Det är ändå anmärkningsvärt att alla negativa svarstyper som rör andra problem än de tekniska har
minskat kraftigt från första till andra omgångens dagboksskrivning. Av de försökspersoner som var
kvar i försöket vid andra dagbokstillfället, kom fortfarande mycket kritik beträffande tekniken, trots
att man borde kunna anta att de som stördes mest av tekniska problem har lämnat försöket. Däremot har alltså andra problem, som speglar psykologiska och sociala nackdelar av ISA-användning
i trafiksystemet, nästan försvunnit vid andra omgången, även om det jämfört med kritik av tekniken
aldrig varit särskilt många kommentarer. Vår tolkning är att de som är kvar i försöket har vant sig
vid de tekniska problemen, och de stördes inte så extremt av dessa. De var därför också beredda att
använda aktiv gaspedal över en längre tid. Följdriktigt kom ett vanligt resultat fram: attityden till
aktiv gaspedal har blivit mera positiv, om man får tolka minskningen av antalet kritiska
kommentarer på det sättet. Pressen från andra trafikanter och känslan av att man utgör ett hinder för
andra trafikanter nämns mycket sällan under andra omgången. Antalet sådana kommentarer har
minskat signifikant.
Det är mycket intressant att det även vid andra omgången överhuvudtaget nämns riskkompensationsaspekter, delegering av ansvar och generaliseringseffekter. Vi kan dock inte se att
dessa kommentarer skulle implicera några negativa säkerhetskonsekvenser i vårt fall, men vid den
fortsatta forskningen kring ISA måste man ha möjlig beteendekompensation av olika slag i åtanke.
8.1.3 Djupintervjuer med testförare

Djupintervjuerna var delvis standardiserade intervjuer som genomfördes muntligen, där 26
testförare delvis skulle svara på öppna frågor med egna ord och delvis bestämma överensstämmelsen med vissa uttalanden på en skala. Respondenterna var av olika åldersgrupper och kön,
som var beredda att ställa upp för en intervju som kunde ta mellan ½ och 2 timmar. Svaren som
ligger till grund för diskussionen kom från 15 män och 11 kvinnor mellan 18 och 70 år, av vilka 62
procent var positivt och 27 procent neutralt inställda till ISA från början. Ingen sade explicit att de
hade varit negativt inställda. Majoriteten av de intervjuade betraktar sig själva som tämligen bra,
säkra, trygga och rutinerade bilister. Samtidigt får de enligt egen uppgift måttlig kritik från sina
partners respektive från sina barn. Hälften av de intervjuade personerna anger att de någon gång
betalat böter för fortkörning och annat som inte bara hade med parkering att göra. Med viss
försiktighet kan man betrakta vårt stickprov i djupintervjuerna som en tämligen genomsnittlig
grupp bilister.
Uppläggningen av slutsatserna följer den mall som användes i rapporten om djupintervjuerna i
Eslöv (se Risser et al. 1999).
1. Den aspekt som kritiserades mest var att systemet inte fungerade bra. Vill man jobba
vidare med ISA, och vill att acceptansen ska fortsätta att öka, måste man se till att ISA
förbättras tekniskt sett.
2. Det finns enligt många av de intervjuade ingen bättre lösning för att tackla hastighetsproblematiken än att implementera ISA. I tillägg kunde man göra några andra saker.
Slutsatsen är att man bör fortsätta att utveckla ISA.
3. Folk är positivt inställda till aktiv gaspedal redan nu trots alla svårigheter som
fortfarande finns. Under förutsättning att de tekniska problemen kan lösas har en framtida implementering av ett obligatoriskt ISA-system potential att lösa upp en stor del av
motståndet mot ISA.
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4. Aktiv gaspedal skapar inga nya säkerhetsproblem, förutom i samband med tekniska
bristfälligheter som till exempel plötsligt motorstopp som förekom under försöket. Trots
dessa bristfälligheter bedömdes aktiv gaspedal som den mest effektiva hastighetspåverkande åtgärden av en klar majoritet av de intervjuade.
5. Två tredjedelar av de intervjuade personerna i Lund kan tänka sig att ha aktiv gaspedal i
sin bil, mer än 60 procent av de tillfrågade skulle satsa på implementeringen av ett
obligatoriskt ISA-system.
6. Det sägs av cirka 50 procent att körsättet blir långsammare och lugnare. Cirka 20 procent
lade till att de satte på aktiv gaspedal manuellt i områden där det automatiska systemet
inte fungerade. Det tyder på att det finns en potential för en beteendegeneralisering i
positiv mening.
7. Tidsbudgeteringen skapar inga problem enligt 92 procent av de tillfrågade. Flera
personer sade att de haft känslan att de hindrade andra trafikanter från att komma vidare.
I LundaISA försöket var det dock en ny vinkling att man plötsligt blev till hinder på
grund av tekniska bristfälligheter. Utgående från denna premiss kunde man dra
slutsatsen att gasen-i-botten-beteende inte kommer att finnas i någon större utsträckning
i ett system där alla har aktiv gaspedal, och där utrustningen fungerar på ett
tillfredställande sätt.
8. Bilindustrin och kommunerna anses vara de huvudansvariga för införandet av ISA. Trots
att en majoritet tycker att det är framförallt föraren som är ansvarig för hastighetsvalet,
så tycker 100 procent av de intervjuade i Lund att hastighetspåverkande åtgärder behövs.
Även om vårt stickprov inte är representativt kan dessa resultat användas för att
formulera hypotesen att en del av befolkningen förväntar sig en implementering av ett
ISA-system.
Majoriteten av de intervjuade testförarna tror att hastighetskontrollerande åtgärder behövs och att
samhället måste satsa på sådana åtgärder. ISA-åtgärder anses av de intervjuade vara en bra
möjlighet i det avseendet och vidare ISA-forskning förespråkas. Det egna beteendet rapporteras
påverkas positivt av ISA av en del av de intervjuade, en del påstår att ingenting i beteendet har
förändrats av ISA, men ingen säger att beteendet har förändrats negativt.

8.2 Attityd och acceptans hos allmänheten
Lundaborna kunde möta fordon utrustade med aktiv gaspedal som passagerare i buss och i taxi
eller som fotgängare. I syfte att studera hur lundaborna upplevde effekterna av ISA-systemet
genomfördes intervjuer med passagerare i bussar och taxi som var utrustade med aktiv gaspedal
samt med fotgängare.
8.2.1 Enkätundersökning bland allmänheten

Syftet med enkätundersökningarna före och efter ISA-försöket i Lund var: 1) att fastlägga olika
trafikantgruppers normalattityd 2) att känna till olika trafikantgruppers attityd till olika ISA system
3) att se om det sker någon förändring hos allmänheten som kan hänföras till ISA-försöket, 4) att
kunna kategorisera försökspersoner samt personer som avböjer att deltaga i försöket.
Under våren 1999 genomfördes en så kallad nollmätning (postenkät) bland 750 slumpvis utvalda
personer i åldrarna 18-74 år, bosatta inom Lunds kommun (svarsfrekvens 62,5 %). Detta för att
undersöka allmänhetens attityd innan debatten om ISA startat i media. Under senhösten 2001
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genomfördes en liknade undersökning, kallad slutmätning, bland kommuninvånarna i Lund.
Resultatet från dessa undersökningar har använts för att kontrollera att eventuella attitydförändringar som fanns bland testförarna inte var generella attitydförändringar i samhället utan
kunde härledas till deras deltagande i ISA-försöket.
Enkätformuläret i slutmätningen var delvis detsamma som i förestudien, men behandlade också
frågor om ISA-system, liksom erfarenheter och bedömningar av ISA. Den sändes ut till 840
personer i åldrarna 18-74 år, bosatta inom Lunds kommun (svarsfrekvens 59 %).
Både nollmätningens och slutmätningens resultat visar att det finns ett stort intresse för trafiksäkerhet bland invånarna i Lunds kommun, både vad gäller trafik inom tätort och på landsväg.
Kvinnorna värderar trafiksäkerhet högre än vad männen gör, likaså värderas den högre bland de
äldre än bland de yngre. Det finns ingen signifikant skillnad mellan nollmätningen och
slutmätningen som gäller inställningen till hastighetsgränser, attityd till hastighet och olycksrisk
eller bedömningen av olika faktorers bidrag till olyckor.
Det har visat sig att olika grupper har olika åsikter vad gäller trafik och trafiksäkerhet. De grupper
som framförallt skiljer sig åt är kvinnor och män, olika åldersgrupper, samt personer som har olika
årlig körsträcka. Det förekommer även skillnader mellan andra grupper, till exempel bilister och
icke-bilister eller de som har blivit straffade för en trafikförseelse de senaste tre åren och de som
inte har det. Det är dock svårt att i dessa fall se något generellt mönster.
Svar på frågan om svårigheter att hålla olika hastighetsgränser i tätort och på landsväg visar att det
är lättast att hålla hastighetsgränsen vid skolor och dagis, både vid 30 km/tim och 50 km/tim. I
övrigt gäller att ju högre hastighetsgränsen är desto lättare är det att hålla den, både i tätort och på
landsväg. Kvinnorna och de yngre har lättast att hålla hastighetsgränserna på landsväg.
På frågor om olika ISA-system, deras effektivitet, intresse att skaffa dem och betalningsvilja för
dem ansåg respondenterna att alla kategorier av ISA-system är medeleffektiva. Fartkollare
(utrustning som ger en ljud- och ljussignal vid hastighetsöverträdelser) bedöms vara något mer
effektivt än aktiv gaspedal, och alla system bedöms vara mer effektiva i tätortstrafik än i landsvägstrafik. Generellt sett bedömer kvinnor, de som har liten årlig körsträcka och icke-bilister ISA som
mer effektivt, speciellt fartkollare (både i tätorts och i landsvägtrafik). Respondenterna var i
genomsnitt måttligt intresserade av att skaffa ett ISA-system. De var mer intresserade av att skaffa
fartkollare än aktiv gaspedal, kvinnor var mer intresserade av att skaffa fartkollare och aktiv
gaspedal med motstånd än män och icke-bilister visade mer intresse än bilister för samtliga typer
av ISA-system. Det fanns ingen stor skillnad mellan de olika systemen i respondenternas
betalningsvilja. Medelvärdena ligger mellan 300 och 380 kronor för de olika systemen.
Det fanns många sätt som lundaborna kunde informeras om ISA-försöket på, men det var bara två
informationskällor som hade tillräckligt stor effekt för att kunna jämföra gruppen som hade fått
information med gruppen som inte hade fått information (tidningar, 34 % och TV eller radio, 19
%). Respondenterna som inte hört/läst om ISA-system bedömde både fartkollare och aktiv
gaspedal med fartkontroll (hatighetsbegränsare) effektivare i tätortstrafik än de som hört/läst om
ISA. För aktiv gaspedal med motstånd, systemet som testats i Lund är situationen omvänd. Detta
system bedöms vara effektivare av dem som har hört/läst om det. På landsväg bedöms alla
kategorier av ISA-system vara effektivare av dem som inte hört eller läst om dem. Detsamma gäller
för respondenternas intresse för att skaffa ett ISA-system, de som inte hört om ISA är mer
intresserade av att skaffa ISA än de som har hört om ISA. Förklaringen till dessa resultat kan vara
att de som läser eller lyssnar på trafikrelaterad information (bilister, män, de som har hög årlig
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körsträcka) är mindre benägna att skaffa ISA, eftersom de tror att de inte behöver det. Man måste
ställa sig frågan ändå om riktning och kvalitet på informationen om ISA i tidningar och i radio.
8.2.2 Intervju med passagerare i ISA-fordon

Syftet med intervjuerna med passagerare i bussar och taxi utrustade med aktiv gaspedal var att
studera huruvida de upplever några effekter av ISA-systemet. Om de märker att föraren kör
annorlunda med systemet än tidigare och i så fall vilka skillnader som märks. 61 busspassagerare
intervjuades när de åkte buss utrustad med aktiv gaspedal i september 2001. Passagerarna i en taxi
utrustad med aktiv gaspedal fick ett intervjuformulär av föraren och de blev ombedda att skicka in
det ifyllt till LTH. 15 passagerare skickade in blanketten.
Busspassagerarna som frågades om deras erfarenhet med bussen utrustad med aktiv gaspedal som
de åkte med, var inte medvetna om ISA-systemet på bussen, och märkte varken några positiva eller
negativa effekter. Passagerarna i taxin var mer medvetna om systemet – taxiföraren kan ha berättat
för dem om det när han gav dem frågeblanketten. De få passagerarna i taxin som märkte någon
skillnad mellan färd i ISA-utrustad och vanlig taxibil upplevde skillnaden som positiv med
avseende på både komfort, hastighet och säkerhet. Även om denna studie om hur passagerarna i
taxi upplever aktiv gaspedal är begränsad, är den viktig att beakta eftersom man ofta tror att
passagerare i taxi har bråttom, och att de därför förväntar sig att taxiföraren skall köra fort. Våra
resultat visar istället att passagerare tycker om en ”lugn och mjuk resa, utan snabba starter, utan
häftiga inbromsningar och utan snabba omkörningar”. Denna aspekt är så viktig att de preliminära
slutsatserna från detta projekt borde verifieras i kommande projekt.
8.2.3 Intervjuer med fotgängare

Syftet med dessa intervjuer var att upptäcka systemeffekter resulterande från storskalig användning
av aktiv gaspedal i Lund och som skulle påverka fotgängare. I Lund intervjuades 100 fotgängare
före ISA-försöket och 160 efter det. Parallellt gjordes det en kontrollstudie i Helsingborg före och
efter ISA-försöket.
Huvudmålet, att kunna analysera en tillräckligt stor andel samspel mellan fotgängare och ISAfordon med hjälp av intervjuer med fotgängare, har inte nåtts: få samspel med ISA-fordon kunde
observeras, och få fotgängare har någonsin sett ett ISA-fordon. Därför kan man bara konstatera, att
vi inte har upptäckt några negativa konsekvenser av aktiv gaspedal för fotgängare, men - med
tillräcklig säkerhet - inte heller några positiva effekter.

8.3 Testförarbeteende
8.3.1 Loggning av kördata i alla ISA-fordon

Syftet med loggning av kördata i alla ISA-fordon har varit att se:
- om testförarna skiljer sig från allmänheten vad gäller hastighetsnivå,
- hur hastighetsnivån på olika gatutyper påverkas när förarna kör med aktiv gaspedal,
- om testförarna ändrar sitt körsätt efter en längre tids användning av aktiv gaspedal,
- om det förekommer kompensatoriskt beteende inom tätorten i form av att föraren inte sänker
hastigheten i låghastighetssituationer eller i form av högre hastigheter när testförarna lämnar
testområdet,
- om testförarna använder aktiv gaspedal frivilligt utanför testområdet,
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- om tidsförbrukningen för fordon utrustade med aktiv gaspedal förändras,
- om drivmedelsförbrukning och avgasutsläpp förändras.
De data som loggades inom testområdet var: datum, tid, position, körriktning, hastighetsgräns,
hastighet, acceleration, varvtal, gaspedalens läge, ”kick-down” samt körda meter. Utanför testområdet var loggningen mindre detaljerad. De data som loggades där var: datum, tid, koordinater,
hastighet, aktiv gas ingriper, ”kick-down”, körda meter samt frivillig användning.
De jämförande analyserna med avseende på de olika studerade variablerna gjordes för en föreperiod och två efterperioder – korttidsmätningen direkt efter aktivering av aktiv gaspedal och
långtidsmätningen 3 till 11 månader efter aktivering av aktiv gaspedal. Eventuella skillnader
mellan de olika tidsperioderna signifikanstestades för hastigheter och restider på 95 % -nivå.
Loggdata var kopplade till testfordonen och inte till testförare, därför måste tolkningar vad gäller
skillnader i beteende mellan olika grupper tolkas med försiktighet!
Hastigheter på sträckor
För analys av hastigheter på sträckor valdes olika typer ut av gatusträckor som är representativa för
trafikförhållandena i Lund och är en blandning av gatutyper med olika funktioner som till exempel
lokalgator, huvudgator och infartsleder. Analysen baseras på medelhastighetsprofilen över sträckan
för samtliga passager över hela sträckan.
Reduktionen av medelhastigheterna är störst på sträckor där hastigheterna i föresituationen var
högst och ofta över den tillåtna hastighetsgränsen - men även på sträckor med lugnare rytm
framkommer att hastighetsanpassaren har en tydlig effekt. Medelhastigheten hos testfordonen mitt
på sträckan minskade statistiskt signifikant på 95 % nivån, på 70 km/tim infartsled med dubbla
körbanor i genomsnitt med 4,9 km/tim på 50 km/tim infartsled med dubbla körbanor med 5,0
km/tim, på 50 km/tim infartsgata med enkel körbana med 3,5 km/tim och på 50 km/tim huvudgata
med 2,0 km/tim. Se exempel på medelhastighetsprofiler för dessa sträckor i figurerna 4-9 nedan. På
gator med blandtrafik med hastighetsgränsen 50 km/tim och 30 km/tim (där hastighetsnivån redan
låg under hastighetsgränsen) var minskningarna i genomsnitt 1,0 km/tim och 1,7 km/tim, dock ej
statistiskt signifikanta på 95 % nivån. Se exempel på medelhastighetsprofiler för dessa sträckor i
figurerna 6-11 nedan.
Den initiala minskningen i hastigheterna var större än den som mättes i långtidsmätningen.
Uppgången av hastighetsnivån mellan korttidsmätningen och långtidsmätningen är av storleksordningen tio procent av minskningen från föreperioden till korttidsmätningen (förutom på
infartsleder med 70-gräns, där den är 30 procent). Denna uppgång av hastighetsnivån efter den
initiala kraftiga sänkningen ligger i linje med tidigare resultat från storskaliga försök med
hastighetsdämpande cirkulationsplatser i Växjö, där långtidsmätningen fyra år efter ombyggnaden
visade en måttlig ökning mellan korttids- och långtidseftermätningen. Ökningen var i storleksordning 20 procent av minskningen från föreperioden till korttidsmätningen (Hydén, Várhelyi,
Nygård 1997). Slutsatsen från denna jämförelse är att hastighetsnivån kan anses ha stabiliserats hos
testförarna.
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För en sammanfattande bild över förändringen i hastighetsnivåer se figur 12.
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Hastighetsnivåerna på de olika gatutyperna för det tre studerade
tidsperioderna.

Ankomsthastigheter vid väjningsplikt och svänghastigheter i korsningar
För att analysera hastighetsförloppet före väjningspliktsreglerade korsningar och cirkulationsplatser
beräknades en genomsnittlig hastighetsprofil för samtliga fordon som anländer till korsningsmynningen från och med cirka 80 meter före korsning/cirkulationsplats. Ur denna hastighetsprofil
har minimihastighet och maximihastighet tagits och jämförts för föreperioden och efterperioderna.
Sex tillfarter i tre fyrvägskorsningar, fem i T-korsningar samt sju cirkulationsplatser studerades för
en tillfart i vardera. Beräkningarna gjordes för en föreperiod och två efterperioder – korttidsmätningen (efter1) direkt efter aktivering av aktiv gaspedal och långtidsmätningen (efter2) 3 till 11
månader efter aktivering av aktiv gaspedal.
För att analysera svänghastigheter i korsningar har en medelhastighetsprofil beräknats för högerrespektive vänstersvängande testfordon från primärgatan. Totalt studerades sex T-korsningar och
tre fyrvägskorsningar.
Någon statistisk signifikant förändring hos testfordonen, varken i ankomsthastigheterna före
korsningar med väjningsplikt eller i svänghastigheterna i korsningarna, kunde påvisas på 95 %
nivån.
Hastigheter inom testområdet totalt
Från databasen för alla loggade kördata genomfördes en totalanalys av aggregerade hastighetsdata
för dels olika hastighetsgränser 30, 50, 70 km/tim och dels sammantaget för alla körningar på alla
sträckor inom testområdet. Följande variabler sammanställdes och analyserades:
- reshastighet (total längd körd sträcka dividerat med körtiden),
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- körhastighet (total längd körd sträcka dividerat med körtiden minus tid för stillastående),
- andel trafikarbete (körda kilometer) över hastighetsgräns.
Aggregerade hastighetsdata för alla gator inom testområdet visar att körhastigheterna minskade
totalt med 0,9 km/tim (se tabell 7). Den största minskningen var på gator med hastighetsbegränsning 70 km/tim, -2,0 km/tim, den näst största på 50-gator: 1,2 km/tim och den minsta på
30-gator: 0,1 km/tim. Andel trafikarbete över hastighetsgränsen minskade kraftigt: från 36 % till 22
% på 70-gata, från 28 % till 15% på 50-gata och från 34 % till 27 % på 30-gata (se tabell 8).

Hastighetsgräns

Körhastighet (km/tim)
Före
Efter1
30 km/tim
21,86
21,07
50 km/tim
36,41
35,25
70 km/tim
58,71
56,74
Alla gator
39,26
38,18
Tabell 7.
Sammanställning av körhastigheter totalt inom testområdet.

Hastighetsgräns

Före

Efter1

Efter2
21,73
35,16
56,69
38,38

Efter2

Över 30 km/tim
33,7%
19,6%
26,8%
Över 50 km/tim
28,2%
13,2%
15,4%
Över 70 km/tim
35,9%
17,8%
22,3%
Tabell 8.
Sammanställning av andel trafikarbete (körda km) över hastighetsgräns för alla
testfordon inom testområdet.
Hastigheter utanför testområdet
När fordonen lämnade testområdet slog utrustningen om till frivilligt läge och förarna kunde själva
ställa in hastighetsgräns på utrustningen om de ville. För att studera eventuella spridningseffekter
från ISA-utrustningen i form av lägre hastigheter utanför testområdet eller kompensationseffekter i
form av högre hastigheter valdes ett antal vägsträckor i anslutning till testområdet. Analysen
baseras på medelhastighetsprofilen över sträckan för samtliga passager över hela sträckan.
Inga tecken på spridningseffekter i form av lägre hastigheter eller kompensationseffekter i form av
högre hastigheter utanför testområdet kunde hittas. Hastigheterna utanför testområdet har inte
påverkats överhuvudtaget, varken på genomfarter genom mindre samhällen med hastighetsbegränsning på 50 km/tim och 30 km/tim eller på landsvägarna med hastighetsgräns 70 eller 90
km/tim eller på motorvägen med hastighetsgräns 110 km/tim.
Frivillig användning av ISA
Utanför testområdet loggades om man använde systemet frivilligt, det vill säga om man manuellt
aktiverade utrustningen. På grund av att den digitala kartan endast täckte Lunds tätort gick det inte
att registrera den aktuella hastighetsgränsen och om föraren ställde in hastighetsanpassaren på den
aktuella hastighetsgränsen. Denna variabel ger därför bara en indikation på acceptansen av
utrustningen. Frivillig användning beräknas som den andel av hela körsträckan utanför testområdet
som aktiv gaspedal användes manuellt.
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Den frivilliga användningen av aktiv gaspedal varierade från 0 procent till 88 procent med
medelvärde på 11 procent. En jämförelse mellan de som var initialt positiva och de som var
negativa visade att de positiva använde aktiv gaspedal frivilligt i större utsträckning än de negativa.
De initialt positiva använde systemet frivilligt 7,6 procent av den totala körsträckan jämfört med
4,6 procent för de negativa. Det är också stor skillnad mellan olika åldersgrupper i hur man
använder systemet frivilligt. Trenden är att ju äldre man blir, ju mer använder man aktiv gaspedal
frivilligt, se figur 13.
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Figur 13.

Andel frivillig användning av ISA av olika åldersgrupper.

Det finns även en viss skillnad mellan könen i hur man använder aktiv gaspedal, men den är inte
lika tydlig som för grupperna ovan. Kvinnorna använde aktiv gaspedal frivilligt för 7,6 procent av
sin körsträcka, medan männen använde aktiv gaspedal frivilligt för 6,8 procent av körsträckan. Värt
att notera är dock att vi inte kan säga vilket kön som kör bilen, bara vilket kön som äger den, men
vi antar att ägaren är den som kört bilen klart mest.
De initialt positiva till ISA använde systemet frivilligt i större utsträckning än de negativa. De som
körde mycket under analysperioden använde aktiv gaspedal frivilligt i mycket mindre utsträckning
än de som kör lite (se figur 14). Skillnaden är statistiskt signifikant mellan grupp 1 och övriga
grupper (på 95 %-nivån).
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Andel frivillig användning av aktiv gaspedal som funktion av den totala
körsträckan utanför testområdet beroende på körda kilometer under perioden för
långtidsmätningen.

Restider
Restider för de olika perioderna beräknades genom reshastigheten, det vill säga den genomsnittliga
hastighet fordonen har inklusive stopp. Reshastigheten studerades för hastighetsgränserna 30, 50
och 70 km/tim samt för ett genomsnitt för alla tre. Restiderna förändrades totalt sett marginellt
(-0,6 %), de minskade mest på gator med hastighetsgränsen 30 km/tim, med 5,4 procent, medan de
ökade med 0,9 procent på gator med hastighetsgränsen 50 km/tim och med 1,2 procent på gator
med hastighetsgränsen 70 km/tim.
8.3.2 Medåkandeobservationer av testförare

Syftet med medåkandeobservationer av testförare var att studera de eventuella effekter aktiv
gaspedal har på en förares beteende utöver eventuell påverkan på hans hastighet såsom interaktion
med andra trafikanter, konflikter, hastighetsanpassning vid speciella situationer och väjningsbeteende.
I den här studien lades en speciell fokus på att se hur försökspersonerna anpassar sitt körsätt till
aktiv gaspedal efter längre tids användning av systemet, till exempel om testförarna uppvisar ett
kompensatoriskt beteende i form av att de inte sänker hastigheten i situationer där de utan aktiv
gaspedal hade sänkt hastigheten under hastighetsgränsen. Vidare studerades hur beteendet vid
interaktion med andra trafikanter påverkades, i synnerhet oskyddade trafikanter, samt hur
avståndshållningen till framförvarande bil påverkades.
Totalt deltog 40 förare i studien, sju förare hoppade dessvärre av under försökets gång och
ytterligare fem försvann på grund av praktiska svårigheter såsom operation eller tidsproblem vilket
medförde att 28 förare testades i eftersituationen. De 28 förarnas fördelning med avseende på ålder,
kön och attityd redovisas i tabell 9. Det är endast dessa 28 förares beteende som har jämförts med
och utan aktiv gaspedal.
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18-24
Positiv Negativ

25-44
Positiv Negativ

45-64
Positiv Negativ

65+
Positiv Negativ

Män

1

1

3

2

6

2

5

0

Kvinnor

0

0

3

1

3

1

0

0

Tabell 9.

Testförarnas fördelning med avseende på ålder, kön och initial attityd till ISA.

Varje testperson körde en testrutt som var 33 kilometer lång och tog cirka 45 minuter att köra. I
tillägg körde testförarna 15 minuter innan testrutten började för att vänja sig vid bilen och
försökssituationen. Varje testförare körde testrutten två gånger, före aktivering av aktiv gaspedal
och efter att ha kört med aktiv gaspedal under minst 6 månader. Testrutten sträcker sig både inom
och utanför Lunds tätort. Den är uppdelad i 27 olika delsträckor som representerar alla i Sverige
förekommande hastighetsgränser. Den är också vald för att innehålla så varierande körning som
möjligt med avseende på vägtyper, trafikintensitet och typ av interaktioner med andra trafikanter.
Medåkandeobservationer som metod var ursprungligen utvecklad av Risser (1985). Metoden var
från början framtagen för att studera körskoleelever men den visade sig vara användbar för att
studera förarbeteende i verklig trafik. Metoden går ut på att två observatörer åker med föraren i
bilen. En studerar standardiserade variabler såsom väjningsbeteende och interaktion med fotgängare medan den andra utför fria observationer där man observerar konflikter, kommunikation
samt speciella beteenden som inte går att standardisera. I denna studie användes dessutom en
instrumenterad bil för att höja kvaliteten på några av de observerade variablerna. Bilen är utrustad
med tre videokameror och en datalogg. Bilen är dessutom loggningsutrustad och de variabler som
mättes och loggades i denna studie var: tid, avstånd till framförvarande fordon och användning av
blinkers. Data lagras med frekvensen 5 Hz. De enda uppmätta data som analyseras och beskrivs i
denna studie är avstånd till fordonet framför.
Antalet observationer för de olika variablerna skiljer sig en del mellan de olika sträckorna, till
exempel är förekomsten av interaktioner med oskyddade trafikanter betydligt högre på central
lokalgata än på infartsgata där de flesta övergångsställen är signalreglerade medan byte av körfält
inte förekommer alls på centrala lokalgator. För att tydliggöra presentationen och för att få
tillräckligt underlag för signifikanstest är sträckorna uppdelade på ”inom tätort” och ”utom tätort”.
För sträckorna inom tätort har förarna stöd av ISA-funktionen i eftersituationen, utom tätort är
förhållandena samma före och efter.
Hastighetsanpassning i denna studie består av hastighet i förhållande till yttre omständigheter. De
observationer som behandlar hastighetsanpassning är de standardiserade variablerna ”hastighetsanpassning vid hinder” och ”hastighetsanpassning till situationen” samt fria observationer. Inga
statistiskt signifikanta skillnader i hastighetsanpassning vid hinder kunde påvisas.
Hastighetsanpassning i förhållande till situationen är inte lika vanligt förekommande som
hastighetsanpassning vid hinder. Antalet observationer är totalt fem utan aktiv gaspedal och fem
med aktiv gaspedal varav de flesta är utanför tätort. Inga skillnader kunde observeras.
De variabler som beskriver beteende gentemot andra trafikanter i denna studie är väjningsbeteende,
beteende mot oskyddade trafikanter vid övergångsställe, beteende vid företrädessituationer samt
fria observationer. Totalt förekom 94 väjningssituationer såväl utan som med aktiv gaspedal inom
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tätort samt 47 situationer utan aktiv gaspedal och 46 med aktiv gaspedal utanför tätort.
Fördelningen på situationer beskrivs i tabell 10.

Väjningsbeteende

Utan
aktiv gaspedal
n
%

Med
aktiv gaspedal
n
%

Skillnad med
aktiv gaspedal
%

Sign.

Inom tätort
Ok

83

88

90

96

+7

Tveksamt

4

4

0

0

-4

Knappt/farligt

7

7

4

4

-3

Summa

94

100

94

100

Ok

44

94

44

96

+2

Tveksamt

1

2

1

2

0

Knappt/farligt

2

4

1

2

-2

Summa

47

100

46

100

Tabell 10.

Förekomst av olika väjningssituationer.

0,078

Utanför tätort

0,851

Inom tätort ser vi att aktiv gaspedal har haft en positiv inverkan på väjningsbeteendet (statistiskt
signifikant skillnad på 90 % nivån) medan det inte går att spåra någon effekt utanför tätort.
Antalet interaktioner med oskyddade trafikanter inom tätort var för cyklister 19 utan aktiv gaspedal
och 12 med aktiv gaspedal samt för fotgängare 118 utan och 115 med. Utanför tätort förekom totalt
en interaktion med cyklist utan aktiv gaspedal samt en interaktion med fotgängare med aktiv
gaspedal varför bara interaktioner inom tätort kan behandlas. Fördelningen visas i tabell 11.
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Interaktion med oskyddade trafikanter
vid övergångsställe

Utan
aktiv gaspedal

Med
aktiv gaspedal

Skillnad med
aktiv gaspedal

n

%

n

%

%

Ger företräde i god tid

9

47

5

42

-5

Ger sent företräde

0

0

0

0

0

Oskyddad tar eget företräde

0

0

0

0

0

Oskyddad väntar vid vägkant

7

37

7

58

+21

Tvingar oskyddad att stanna

1

5

0

0

-5

Sätter oskyddad i fara

2

11

0

0

-11

Summa

19

100

12

100

Ger företräde i god tid

64

54

78

68

+14

Ger sent företräde

7

6

5

4

-2

Oskyddad tar eget företräde

5

4

2

2

-2

Oskyddad väntar vid vägkant

29

25

25

22

-3

Tvingar oskyddad att stanna

13

11

5

4

-7

Sätter oskyddad i fara

0

0

0

0

0

118

100

115

100

Sign.

Cyklister

0,440

Fotgängare

Summa
Tabell 11.

0,146

Förekomst av olika typer av interaktioner med oskyddade trafikanter inom tätort.

Det går inte att konstatera några statistiskt signifikanta skillnader mellan de olika observationstillfällena. Om man sammanför de negativa interaktionstyperna med fotgängare (”Ger sent
företräde”, ”Oskyddad tar eget företräde”, ”Oskyddad väntar vid vägkant”, ”Tvingar oskyddad att
stanna”, ”Sätter oskyddad i fara”) till en grupp och jämför denna grupp med den positiva gruppen
(”Ger företräde i god tid”) blir dock skillnaden statistiskt signifikant på 95 % -nivån.
Beteende vid företrädessituationer var uppdelat på variablerna ”föraren insisterar på eget företräde”
och ”föraren avstår eget företräde”. Inom tätort förekom en observation där man insisterade på eget
företräde utan aktiv gaspedal respektive en med aktiv gaspedal samt sex observationer där man
avstod eget företräde utan aktiv gaspedal jämfört med nio med aktiv gaspedal. Inga skillnader
kunde observeras. Utanför tätort förekom inga situationer. Förarnas regelefterlevnad förbättrades
statistiskt signifikant på 95 % -nivån.
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Följeavståndet till framförvarande fordon ökade på infartsgator med i genomsnitt 0,2 sekunder, från
1,7 till 1,9 sekunder (signifikant på 95% -nivån). På övriga gatutyper var antalet observationer
tyvärr för få för att kunna konstatera några signifikanta förändringar.
Antalet händelser som indikerar ouppmärksamhet hos föraren minskade något men förändringen är
inte statistiskt signifikant på 90 % -nivån.
Delegering av ansvar representeras av händelser som kan tolkas som att föraren har överlåtit en del
av ansvaret på aktiv gaspedal i tron att den skall ta hand om andra uppgifter än stöd för att hålla
hastighetsgränserna. Utanför tätorten kan det spåras en del beteenden som kan hänföras till detta
fenomen. Dock kan detta vara ett resultat av att observatören blev mer uppmärksam på fenomenet i
efterstudierna då det kunde observeras tydligare när föraren körde in i en zon med ny hastighetsgräns.
Utanför tätorten kan det spåras en del beteenden som kan hänföras till fenomenet ”delegering av
ansvar” som kan tolkas som att föraren har överlåtit en del av ansvaret på systemet i tron att det
skall ta hand om andra uppgifter än stöd för att hålla hastighetsgränserna.
En variabel som visar kommunikation med andra trafikanter är användning av blinkers.
Användning av blinkers är utan tvekan den variabel som förekommer med högst frekvens i denna
studie. Resultat för observationerna visas i tabell 12.

Inom tätort

Utan
aktiv gaspedal
n
%

Ok

532

94

492

92

-2

För tidigt

2

0

0

0

0

För sent

7

1

2

0

-1

Inte alls

27

5

42

8

+3

Summa

568

100

536

100

362

85

343

89

+4

För tidigt

6

1

2

1

-1

För sent

5

1

8

2

+1

Inte alls

51

12

32

8

-4

Summa

424

100

385

100

Användning av blinkers

Med
aktiv gaspedal
n
%

Skillnad med
aktiv gaspedal
%

Sign.

0.033

Utanför tätort
Ok

Tabell 12.

0.127

Användning av blinkers.

Resultatet visar att användandet av blinkers har försämrats något inom tätort med aktiv gaspedal,
skillnaden är statistiskt signifikant på 95 % nivån. Utanför tätort går det ej att spåra någon skillnad.
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Den fria observatören hade möjlighet att studera kommunikationen mellan föraren och andra
trafikanter. Observationer som klassades som ”kommunicerar företräde” innebär att föraren med
blicken eller med gester har kommunicerat med en medtrafikant vem som skall passera först. Alla
dessa händelser klassades som positiva. Inom tätort förekom fem observationer utan aktiv gaspedal
och elva observationer med aktiv gaspedal. Händelser som ”kommunicerar företräde” kan antas
vara Poissonfördelade. Antalet händelser ökade och skillnaden är statistiskt signifikant på 95 % nivån. Utanför tätort registrerades bara en sådan händelse och det var med aktiv gaspedal.
Inga statistiskt signifikanta skillnader på 90 % -nivån kunde påvisas vad gäller användning av
körfält samt val/byte av körfält.
Omkörningar registrerades som “omkörning ok” och “blir omkörd”. Eventuella farliga eller
felaktiga omkörningar skulle registreras av den fria observatören men inga sådana förekom. Inom
tätort gjordes sju omkörningar utan aktiv gaspedal och en med aktiv gaspedal, framförallt var det
långsamgående fordon och bussar som kördes om. Testförarna blev dessutom omkörda 14 gånger
utan aktiv gaspedal och 16 gånger med aktiv gaspedal. Omkörningarna skedde i huvudsak på
infartsgator med två körfält i varje riktning.
Utanför tätort förekom fler omkörningar, 31 gånger körde testförarna om utan aktiv gaspedal och
22 gånger med aktiv gaspedal, de blev dessutom omkörda 113 gånger utan aktiv gaspedal och 100
gånger med aktiv gaspedal. Omkörningsaktiviteten skedde till 85 procent på motorväg och
resterande på landsväg. Anledningen till att testförarna blev omkörda i högre utsträckning än de
själva körde om beror förmodligen främst på att motorvägssträckan endast sträckte sig från påfart
till nästföljande avfart vilket gjorde att de oftast inte accelererade upp till hastighetsgränsen.
Testförarna blev inte omkörda oftare med aktiv gaspedal än utan aktiv gaspedal.

8.4 Systemeffekter
I syfte att spåra eventuella effekter på trafiksystemet i Lund av storskalig användning av aktiv
gaspedal under en längre tidsperiod genomfördes observationer i fält av hastigheter, tidluckor,
interaktioner mellan trafikanter, andel fordon som körde mot rött och fordonsflöden. Dessutom
analyserades olyckor och emissionerna beräknades hos testfordonen före och efter aktivering av
aktiv gaspedal.
8.4.1 Hastigheter, tidluckor

Syftet med fältmätningarna av hastigheterna var dels att kunna se om den storskaliga användningen
av aktiv gaspedal i Lund kunde ge upphov till systemeffekter genom påverkan av övriga fordon
från de 290 fordon som var utrustade med aktiv gaspedal och dels att kunna skilja effekten av aktiv
gaspedal från andra faktorer.
Hastigheterna mättes med radarpistol på 100 slumpmässigt valda fordon per mätsnitt. Mätställena
var kritiska punkter det vill säga korsningar och övergångsställen. Före- och eftermätningarna i
Lund genomfördes på 12 platser under hösten 1999/våren 2000 (före) samt under hösten 2001
(efter). Som kontroll genomfördes likadana mätningar på sex platser i Helsingborg.
Slangmätningar genomfördes på 12 sträckor med olika hastighetsgränser i Lund. Föremätningarna
gjordes vid två tillfällen: under hösten 1999/våren 2000. Eftermätningarna gjordes under hösten
2001. Som kontroll genomfördes likadana mätningar på 6 platser i Helsingborg. Observationsperioden var vardagar dygnet runt, ett dygn per mätställe. I samband med hastighetsmätningarna
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med slangar registrerades tidluckor mellan alla fordon som passerade mätsnittet under ett dygn på
åtta platser i Lund och på en plats i Helsingborg.
I syfte att analysera om testfordonen skiljde sig från övriga fordon i Lund jämfördes hastigheterna
mätta med slang i fält vid olika mätsnitt med hastigheterna loggade hos testfordonen i samma snitt.
Genomsnittlig punkthastighet beräknades för loggade fordon i mätsnitt för fältmätningar för både
före, ”efter1” perioden och ”efter2” perioden (långtidsmätningen 3 till 11 månader efter aktivering
av aktiv gaspedal.
Någon generell förändring i hastighetsnivån kunde inte påvisas vare sig i Lund eller i Helsingborg.
Det finns en tendens till lägre hastigheter vid övergångsställen både i Lund och i Helsingborg,
vilket dock snarare kan förklaras med ändring i lagstiftningen om företräde vid övergångsställe och
inte ISA-fordonen. Vad gäller tidluckor till framförvarande fordon kunde inte någon förändring
påvisas, varken i Lund eller i Helsingborg.
Slutsatsen är att vi i denna studie inte kunnat påvisa någon systemeffekt av att 290 ISA-fordon
rörde sig i trafiken i Lund vare sig vad gäller hastigheterna eller tidsavstånden till framförvarande
fordon.
ISA-bilarnas påverkan på andra bilisters hastighet kan vara av några olika slag. Den största
påverkan är den rent fysiska i form av att ISA-fordon hindrar andra bilar att köra fortare än
hastighetsgränsen. Ett annat - mer indirekt sätt - är att ISA-bilar genom sina dekaler visar för andra
bilister att de alltid håller hastighetsgränsen och därigenom uppmanar andra bilister att också göra
det. Ett tredje sätt är att själva projektet genom uppmärksamhet i media fungerar som kampanj för
att man skall hålla hastighetsgränserna.
Det bör inte förvåna allt för mycket att det inte gick att finna någon hastighetspåverkan. Antalet
ISA-bilar var så litet - och hastighetsskillnaden mellan ISA-bilar och andra bilar är trots allt relativt
måttlig - att möjligheten för dem att fysiskt påverka ett tillräckligt antal andra bilars hastighet var
mycket liten. De utgjorde som mest bara cirka två procent av fordonsflödet på de observerade
platserna.
Den andra typen av påverkan - det mer indirekta sättet att påverka genom att ISA-bilarna syns och
därigenom visar att det finns bilister som håller hastighetsgränserna - kan knappast heller ge någon
tydlig påverkan på andra bilisters hastighet. Med tanke på att andelen ISA-bilar är så liten är
sannolikheten för en bilförare att se en ISA-bil relativt liten. Dessutom krävs det inte bara att
föraren kan se en ISA-bil utan hon/han skall dessutom se det och ta till sig budskapet. För det
senare krävs en viss medvetenhet om vad ISA-bilarna står för. Här kommer den tredje formen av
påverkan in, det vill säga den som handlar om marknadsföring av själva konceptet via media.
Denna typ av påverkan har hittills varit relativt måttlig genom att vi strävat efter att ha så liten
uppmärksamhet kring försöket som möjligt, så länge som utvärderingen pågår. Detta eftersom vi
var intresserade att även studera acceptansen och försökte därför inte påverka den.
8.4.2 Interaktioner

Metoden som utvecklades för att se om aktiv gaspedal påverkar interaktionen mellan utrustade
bilar och andra trafikanter gick ut på att jämföra beteendet hos förare av ISA-utrustade bilar med
avseende på hastighet och företräde till gående med förare av icke utrustade bilar. Observationerna
gjordes från videoinspelningar av fyra olika platser - korsningar och övergångsställen - där relativt
många ISA-bilar rörde sig och man kunde förvänta sig interaktion mellan dem och andra
trafikanter.
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Den relativt låga andelen av ISA-bilar i trafik i Lunds tätort gjorde det inte möjligt att studera andra
trafikanters reaktion på ISA-bilarnas närvaro i trafiken. ISA-förarnas beteende mot gående på övergångsställen studerades och jämfördes med beteendet hos andra förare som körde bilar och bussar
utan ISA-systemet.
ISA-förarnas beteende mot gående visade ingen generell skillnad jämfört med beteendet hos förare
av övriga bilar. Det betyder att ISA-bilarnas förare inte gav företräde till gående på övergångsställe
oftare, trots deras lägre hastighet. En svag tendens till att ISA-förare gav företräde oftare visades
ändå på ett av observationsställena. Hastighetsbegränsningen var där 30 km/tim, vilket ofta överskreds av de övriga bilarna.
Att det inte finns någon skillnad mellan ISA-bilar och övriga bilars benägenhet att ge företräde till
gående, innebär också att ISA-förare inte tycks kompensera för att de inte kan köra över hastighetsgränsen genom att inte ge företräde till fotgängare.
Förare i bussar utrustade med aktiv gaspedal visar en tendens till att inte ge företräde till gående på
övergångsställe i samma utsträckning som förare i övriga bussar utan aktiv gaspedal. Detta kan
eventuellt bero på att det är samma buss (förare) som körde fram och tillbaka på mätstället och
därmed påverkat utfallet. Skillnaden är inte signifikant, endast en tendens kunde spåras. Det kan
dock indikera att bussförare försöker att kompensera sig för att de inte kan köra över hastighetsgränsen genom att hålla en högre hastighet i låghastighetssituationer.
8.4.3 Andel rödkörande

Fordon som anlände efter växlingen grönt/gult och under rödfasen registrerades manuellt av en
observatör i fält och andelen som körde mot rött beräknades. I efterstudien skulle ISA-fordon
identifieras och deras ”rödkörandeandel” jämföras med icke ISA-fordonens.
Studien lades upp som en före/efterstudie med kontroll. Förestudien genomfördes under våren år
2000, efterstudien under hösten år 2001. Observationerna genomfördes i Lund och i Helsingborg.
Andelen rödkörande ökade både i Lund och i kontrollstaden Helsingborg. Ökningen är av samma
storleksordning, kring en procent i båda städerna, vilket kan vara en indikation på en generell
tendens och inte någon specifik förändring för Lund. Slutsatsen är att vi i denna studie inte kunde
påvisa någon systemeffekt vad gäller körning mot rött av att 290 fordon utrustade med aktiv
gaspedal rörde sig i trafiken i Lund.
8.4.4 Olyckor

Syftet med olycksstudien var att se om ISA-testförare skiljer sig från den genomsnittliga bilföraren
i Sverige avseende olyckshistorik samt att följa upp om något ISA-fordon skulle bli inblandat i en
olycka och i så fall om olyckan kunde ha något samband med användningen av ISA-utrustningen.
Testförarnas eventuella olycksinblandning bevakades via självrapportering i testförarenkäterna,
polisens statistikblad för trafikolyckor och verkstaden där aktiv gaspedal hade installerats, servats
och avinstallerats. De testförare vars fordon hade varit inblandade i en olycka blev uppringda och
intervjuade därom.
För att kunna relatera olycksutvecklingen hos testförare till en kontrollgrupp togs jämförbara data
fram för allmänheten. Någon generell förändring av olycksnivån som skulle kunna hänföras till
annat än den generella trenden kunde inte påvisas i Lund. Slutsatsen är att vi i denna studie inte
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kunnat påvisa någon systemeffekt på olyckorna av att 290 fordon utrustade med aktiv gaspedal
under 3 till 11 månader rörde sig i trafiken i Lund. Aktiv gaspedal hade inte någonting att göra med
de olyckor som hände med ISA-utrustade bilar, det vill säga vi kunde inte påvisa några negativa
effekter av aktiv gaspedal på olyckor. Men som sagt var; antalet olyckor var litet.
8.4.5 Trafikmängder

Någon generell förändring av fordonsmängderna som skulle kunna hänföras till annat än den
generella trenden kunde inte påvisas i Lund. Slutsatsen är att vi i denna studie inte kunnat påvisa
någon systemeffekt på fordonsmängderna av ISA-försöket.
8.4.6 Drivmedelsförbrukning och avgasutsläpp

Analysen baserades på loggade data i testfordonen och gjordes för olika typer av gator med
avseende på bensinförbrukning och avgasutsläpp (CO och NOx). För beräkningarna användes av
VTI framtaget avgasberäkningsprogram VETO. Mängden drivmedel och avgaser per bil
beräknades för varje studerat stråk. Därefter beräknades ett medelvärde för alla passager.
Emissionsfaktorerna som VETO-modellen använder är valida inom en begränsad
hastighetsintervall (0-60 km/tim) och accelerationsintervall (-1,5 - +1,5 m/s2) och gäller för en
bensindriven typbil.
Bensinförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen per bil minskade statistiskt signifikant på 90
%-nivån med en procent. Utsläppsmängderna per bil minskade statistiskt signifikant på 95 %-nivån
med elva procent för kolmonoxid, sju procent för kväveoxider och med åtta procent för kolväten.
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9. Slutsatser och rekommendationer
9.1 Testförarnas upplevelse av aktiv gaspedal
Bilden som fås av testförarnas attityder är positiv. Acceptansen av ISA som idé är generellt bra.
Aktiv gaspedal betraktas som effektiv, faktiskt effektivare än till exempel farthinder eller övervakningskameror. Testförarna är också övertygade om sambandet mellan hastigheter och olyckor
och anser att åtgärder för att sänka hastigheter krävs. För att öka efterlevnaden av hastighetsgränserna tycker testförarna att polisövervakning och aktiv gaspedal i tätort är de bästa åtgärderna.
Den aktiva gaspedalen stryka ligger enligt testförarna i användning vid tätortskörning. Vid dåliga
väderförhållanden anser testförarna att hastighetsanpassaren kan även vara motiverad vid landsvägskörning.
Hela 30 procent av testförarna instämmer i påståendet att det borde vara lag på att alla bilar ska
vara utrustade med hastighetsanpassare. Ännu fler kan tänka sig att aktiv gaspedal ska vara
obligatoriskt för vissa grupper till exempel för personer om upprepade gånger kör för fort, nya
körkortsinnehavare, unga privatbilister, bussförare och skolskjutsförare.
Det finns enligt många av de intervjuade ingen bättre lösning för att tackla hastighetsproblematiken
än att implementera ISA.
Bilindustrin och kommunerna anses vara de huvudansvariga för införandet av ISA. Trots att en
majoritet tycker att det är framförallt föraren som är ansvarig för hastighetsvalet, så tycker 100
procent av de intervjuade att hastighetspåverkande åtgärder behövs.
I vissa avseenden avviker testförarnas uppfattning från de faktiska mätningar som gjorts. Testförarna anser till exempel att deras avståndshållning till framförvarande bil inte påverkades nämnvärt, men enligt observationer förbättrades deras avståndshållning inom tätorten. Cirka 20 procent
sa att de satte på aktiv gaspedal manuellt i områden där det automatiska ISA-systemet inte
fungerade, från loggdata kunde vi utläsa att den frivilliga användningen av aktiv gaspedal utanför
testområdet varierade från 0 procent till 88 procent med medelvärdet på 11 procent. Testförarna
ansåg även att restiderna ökat något utan att det orsakat problem, men i loggningen kan vi se att
restiderna snarare har minskat marginellt.
Sammantaget ger enkätresultaten en positiv bild som stödjer vår uppfattning om att fortsätta arbeta
mot en implementering av ISA i samhället.
En viktig slutsats är att i vissa avseenden verkar det som om de som behöver aktiv pedal mest är
minst positiva till den.

9.2 Attityder och acceptans av ISA hos allmänheten
Både nollmätningens och slutmätningens resultat visar att det finns ett stort intresse för trafiksäkerhet bland invånarna i Lunds kommun, både vad gäller trafik inom tätort och på landsväg. Alla
kategorier av ISA-system ansågs medeleffektiva. Intresset för att skaffa sig en hastighetsanpassare
var dock måttlig bland allmänheten. Kvinnor var mer intresserade av att skaffa fartkollare än män
och icke-bilister visade mer intresse än bilister för samtliga typer av ISA-system.
Busspassagerare som intervjuades märkte varken några positiva eller negativa effekter. De få
passagerarna i taxin som märkte någon skillnad mellan färd i taxi utrustad med aktiv gaspedal och
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vanlig taxibil upplevde skillnaden som positiv med avseende på komfort, hastighet och säkerhet. I
intervjuer med fotgängare kunde vi inte upptäcka vare sig negativa eller positiva effekter av aktiv
gaspedal för fotgängare.

9.3 Testförarbeteende
Hastigheterna hos allmänheten i Lund och tesfordonen visade det sig vara detsamma innan testförarna började använda aktiv gaspedal. Vid långtidsmätningen efter införandet av aktiv gaspedal
minskade medelhastigheterna hos testfordonen medan hastighetsnivån hos allmänheten var
oförändrad. Det har alltså inte skett någon allmän sänkning av hastigheter utan sänkningen som vi
kan se beror på aktiv gas.
Mest minskar medelhastigheterna på sträckor där hastigheterna före användning av aktiv gaspedal
var högst, ofta över den tillåtna hastighetsgränsen. Även på gator och vägar med lugnare rytm visar
det sig att aktiv gaspedal har en tydlig effekt.
Andel trafikarbete över hastighetsgränsen inom testområden minskade kraftigt, men utanför
testområdet har hastigheterna inte påverkats överhuvudtaget. Man skulle kunna tänka sig att lägre
hastigheter inom testområdet gjorde att man höjde hastigheten så fort aktiv gaspedal slutade att
fungera automatiskt. Detta har vi inte sett några tecken på. Överhuvudtaget kan vi konstatera att det
inte finns några tydliga tecken på kompensatoriskt beteende. Användningen av blinkers minskade
dock inom tätort med aktiv gaspedal. Detta kan vara en nackdel med ISA.
Även annat beteende än hastighetsbeteende förändrades till det positiva: väjningsbeteendet inom
tätort och interaktioner med fotgängare har förbättrats. Även avståndshållningen till framförvarande fordon har förbättrats något.

9.4 Systemeffekter
Fältobservationerna med syfte att spåra eventuella effekter på trafiksystemet i Lund av storskalig
användning av aktiv gaspedal. Hastigheter, tidluckor, interaktioner mellan trafikanter, andel fordon
som körde mot rött, flödesmätningar samt olycksanalys visade att inga generella förändringar
kunde påvisas i:
•

i hastighetsnivån i Lund,

•

tidluckor till framförvarande fordon,

•

skillnad mellan ISA-bilars och övriga bilars benägenhet att ge företräde till gående,

•

systemeffekt på andelen rödkörande,

•

förändring i fordonsmängderna,

•

förändring av olycksnivån.

Resultaten visar, föga förvånande, att det låga antalet ISA-bilar har mycket liten inverkan på
trafiksystemet. Testfordonen utgjorde som mest bara cirka en procent av alla fordon i Lund.
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9.5 Slutsatser
Aktiv gaspedal ger de positiva effekterna på hastigheter som förväntades, medelhastigheterna
sjunker framför allt där de tidigare låg över hastighetsgränsen. Dessutom verkar testförarna ha
blivit mera uppmärksamma på gående och håller något längre avstånd till bilen framför.
Testförarna har helt enkelt blivit mer hänsynsfulla och trafiksäkra bilister!
Acceptansen och förutsättningarna för att bilister ska vara positiva till att skaffa sig ISA-system likt
aktiv gaspedal är mycket god. Bilden kompliceras av att de som behöver den mest är mest negativa
till idén verkar vara de som behöver funktionen mest. Det blev dock tydligt att tekniska problem
minskar acceptansen påtagligt. En slutsats för vidare forskning är därför att man måste skapa förutsättningar så att den testade ISA-utrustningen fungerar bra. Nackdelar som vissa individer
känner, exempelvis tidspress, press från andra bilförare som kör fortare och att man känner sig som
hinder för dem eller att körglädjen försvinner kan balanseras med personliga fördelar som att man
inte behöver vara rädd att åka fast för hastighetsöverträdelser i stadstrafik. Dessutom tillkommer de
samhälleliga fördelar som även skeptiska förare har identifierat så som ökad trafiksäkerhet, bättre
regelefterlevnad och bättre samspel med oskyddade trafikanter.
De tydliga sänkningarna i medelhastigheter som vi kunnat se i försöket bör ge tydliga effekter på
trafiksäkerheten. Sänkningarna i medelhastighet hos testfordonen indikerar en stor trafiksäkerhetspotential enligt Nilssons (1982) potensmodell (se figur15). På infartsleder är den skattade
minskningen i antalet personskadeolyckor 18 - 25 procent, på huvudgator 7 - 20 procent, och på
centralgator 17 procent.
Bensinförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen per bil minskade med en procent.
Utsläppsmängderna per bil minskade med elva procent för kolmonoxid, sju procent för
kväveoxider och med åtta procent för kolväten. Miljöpåverkan av att använda aktiv gaspedal är
positiv, även om förändringarna är relativt små.
Vi har även kunnat visa minskningar i hastighetsspridning. Med tanke på att sambandet mellan
hastighetsspridningen och olyckor har påvisats i tidigare studier (Salusjärvi, 1981; Finch, et al.
1994). Detta innebär en ytterligare trafiksäkerhetspotential. Dessa förväntade trafiksäkerhetseffekter från minskningar i medelhastigheter och i hastighetsspridning kan förstärkas ytterligare av
bilförarnas något bättre avståndshållning till framförvarande fordon samt större uppmärksamhet på
vad som händer i trafikmiljön och bättre beteende mot fotgängare.
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Samband mellan hastighetsförändring och olycksförändring
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Figur 15: Skattad trafiksäkerhetseffektenligt Nilssons (1982) potensmodell på olika gatutyper
baserat på förändring i medelhastigheter

9.6 Rekommendationer
Mycket nyttig kunskap har framkommit i försöket. För vidare utveckling av konceptet aktiv
gaspedal krävs mer kunskap kring regleringsformer av bilarnas gaspådrag. Samverkan med bilindustrin så att en funktion för hastighetsanpassning kan byggas in i fordonet redan på tillverkningsskedet är att rekommendera. Vidare bör man sträva efter att förenkla ISA-funktionens
uppbyggnad och installation så att en vidare spridning av konceptet kan ske. Naturligtvis är genomslaget för konceptet också mycket kostnadskänsligt varför stor uppmärksamhet även bör satsas på
att reducera tillverknings- och installationskostnaderna.
Vidare forskning kan behövs för att kartlägga områden som inte omfattats av detta försök samt för
att fördjupa sig inom vissa områden:
a. hur förarbeteende skulle påverkas i en ny situation där en stor andel av fordonen i trafik är
utrustad med aktiv gaspedal?
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b. vilka eventuella beteendeanpassningseffekter kunde uppstå när systemet är aktivt såväl när det
är inaktivt?
c. potentialen av väder- och väglagsberoende dynamisk hastighetsanpassning
d. effekterna på förares mentala belastning
e. acceptansen måste följas upp, då acceptans är en process och därför är föränderlig
För att få sänkta hastigheter och därmed ökad trafiksäkerhet finns det många vägar att gå:
kommunen kan i sina upphandlingar av transporter ställa krav på hastighetsanpassningsteknik,
fördjupad forskning på området med till exempel dynamisk ISA kan bedrivas. Väghållarna bör
tillsammans lösa hur aktuella digitala kartor med hastighetsgränser kan erbjudas till bilister.
Konsumenterna kan efterfråga hjälpmedel för hastighetsanpassning och påskynda den positiva
utvecklingen som finns hos bilindustrin. Att arbeta för implementering av ISA-system för att uppnå
säkrare trafikmiljö ser ut att vara en framkomlig och bra väg att gå.
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10. Demonstrationsfordon efter försöket
En mindre grupp bilar, cirka 40 stycken, har kvar aktiv gaspedal år 2002 ut. Efter önskemål från
Vägverket rullar de för att finnas tillgängliga för demonstrationer eller för hänvisning att projektet
existerar. En mindre utvärderingsstudie om långtidseffekter kommer också att genomföras under
hösten 2002.
Denna grupp bilar har uppgraderats till den senaste versionen av aktiv gaspedal. Denna utveckling
hänger direkt samman med modifieringen för stadsbussarna. I den nya versionen är servot endast
aktivt för att skapa mottrycket i gaspedalen medan manövreringen av gasreglaget är bilens
originalfunktion. Detta betyder att funktionen inte påverkar bilens köregenskaper eller att risken för
vajerbrott och därmed besvär med trög gas elimineras.
Det finns även kvar ISA i stadsbussar och vidareutveckling av tekniken pågår. Lunds kommun vill
gärna ha ISA i flera stadsbussar om det är praktiskt möjligt.
Både Lunds kommun och Lunds Tekniska Högskola har ansökt om ytterligare medel för att kunna
dels forska vidare om aktiv gaspedal och dels för att undersöka möjligheterna att implementera ISA
i stadsbussar i större skala.
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