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Till statsrådet och chefen för

Kommunikationsdepartementet

Genom beslut den 19 maj 1994 bemyndigade regeringen dåvaran-
de chefen för Kommunikationsdepartementet, statsrådet Mats
Odell, tillkalla särskild utredare med uppgift utreda frå-att atten

informationsteknologins trañkpolitiska konsekvenser ochgor om
behovet utforma regelverk kring informationsteknologinsatt attav
användning i trafiken bereda förslag till särskilda insatser församt

främja användningen sådan teknologi i transportsektorn.att av
Med stöd regeringens bemyndigande förordnades den 16av

december 1994 ordförande förre statssekreteraren i Kom-som
munikationsdepartementet Per Egon Johansson.

Som sakkunniga förordnades den februari13 1995 professor
Bengt Holmberg, Lunds tekniska högskola, arkitekt Karin Måns-

Neurologiskt Handikappades Riksförbund, professor Elsason,
Rosenblad, Chalmers Tekniska Högskola, projektledare Elisabet
Söderström, Miljöförvaltningen Stockholm, tekn. direktör Hans
Torring, Vägverket, och trañkdirektör Claes Westberg, Trafik-
kontoret, Göteborg.

Som förordnades den 18 april 1995 departementssek-experter
Helen Källberg, Finansdepartementet, sekreteraren Evareteraren

Mittermaier, Näringsdepartementet, departementssekreteraren
Harald Perby, Miljödepartementet, departementssekreterarensamt
Anders Wärmark, Kommunikationsdepartementet.

Från uppdraget entledigades den 5 november 1995expertsom
sekreteraren MittermaierEva och förordnades den 21 november
1995 departementssekreteraren Stefan Cairén, Näringsdepartemen-
tet.
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januarientledigades den 30sakkunnigFrån uppdraget som
bitr.dag förordnadesTorring. Sammatekn. direktör Hans1996

Vägverket.avdelningschef Wenner,Per
februari 1995 fil.denförordnades 1huvudsekreterareTill

augusti 1995 civ.den 21till sekreterareochkand. Marika Jenstav
Hedin.Johaning.

förDelegationen Transportte-har antagitDelegationen namnet
lematik.

delredovisningdirektiv lämnasinaskall enligtDelegationen en
organisatoriskanödvändigabedömningförstainnehållande "en av

demed angivandeanpassningsåtgärderadministrativaoch av
för integenomfördaböråtgärdernadåtidpunkter attsenast vara

skall hämmas eller deninfrastrukturochteknikutvecklingen av
området fördröjas".påharrnoniseringeninternationella

trafikdelbetänkandet BättrehärmedöverlämnarDelegationen
1996:17.väginformatik SOUmed

sakkun-fogats denyttrandesärskiltbetänkandet harTill ett av
nige Per Wenner.

1996februariStockholm den 15

JohanssonPer Egon

Marika J/ enstav

HedinJohan
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Sammanfattning

frå-uppdrag utredatransporttelematik har iförDelegationen att
ochtrañkpolitiska konsekvenserinfonnationsteknologinsgor om

informationsteknologinsregelverk kringutformabehovet ettattav
till särskilda insatserbereda förslagtrafikenanvändning i samt

teknologi i transportsek-sådananvändningenför främjaatt av
torn.

"skalldelredovisning länmas,skallEnligt direktiven somen
organisatoriska ochnödvändigaförsta bedömninginnehålla aven

tidpunk-angivande deanpassningsâtgärder medadministrativa av
utveck-genomförda för intebördå åtgärderna attsenastter vara
interna-eller deninfrastruktur skall hämmasteknik ochlingen av

området fördröjas.harmoniseringen påtionella

vägtrafikonvikt påT

delegationen hartransportslag,samtligainnefattarUppdraget men
behovetbehandlat vägtrañk, därhuvudsakdelbetänkandet ii av
allt finns.åtgärder framföradministrativaochorganisatoriska

innehåller:Delbetänkandet

transportinformatikområdetutvecklingen inomBeskrivning av
väginforrnatik.med tonvikt på

effekter.trafikpolitiskaväginformatikensBelysning av
väginforrnatikinförandeföroch problemhinderAnalys avav

några områden.inombehov insatseriut avmynnarsom
vägdatabas.digitalnationelletableraFörslag att en

vägtrañkledning.förorganisationFörslag till
i fordon.väginformatikutrustninggällerFörslag vad
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tillämpningsområdenMånga

transportinformatik infonnationstek-fastInledningsvis slås äratt
transportområdet. Följaktligen väginformatiknik tillämpad är

vägtrañkområdet. Många till-tilltransportinformatik avgränsat
handlar utnyttja denfinns. Detlämpningsomrâden t.ex. attom

trafikantinformation, fordonsma-för trañkstyrning,teknikennya
förerbjuds många möjligheterparkering. Vidarenövrering och att

och kollektivtrafik.leda godstransporterplanera, ochbättre styra
biltrafik biltullar, parkeringför såvälYtterligare tillämpningen

betalsystem.elektroniskakollektivtrafik ärsom

angelägenhetsvenskVäginformatik inte bara en

väginformatikområdet har i skett iEuropaUtvecklingen inom
samarbetsprojekt och fordonsindustrinsinternationella genom

hundratals miljoner kro-EG/EU harutvecklingsverksamhet. satsat
kring väginfonnatik.i flera FoU-programnor

försöka lösa trañkproblem medUtgångspunkten delsär att
europeiska fordons- och elek-hjälp tekniken dels stärka deattav

konkurrenskraft. Utvecklingen har hittills tilltronikindustriernas
beställarsidandel teknikdriven, kursändringvarit motstor men en

skett.vägförvaltningar, myndigheter m.m. har
väginformatiken på storslagna visionerInledningsvis inriktades

automatiska idéer har svalnat. Imed långtgående Dessasystem.
enklare tillämpningar teknikendag handlar det somom avmer

intelligentare trafiksignalstyr-kan införas på kortare sikt, t.ex.
automatiska betalnings-ning, trañkinfonnation RDS-TMC,över

fordonen, vägtrañkledningnavigeringssystem isystem, m.m.
harmonisera lagstiftning, standardi-Vidare handlar det attattom

europeiskuppnå interoperabilitet mellan påoch systemattsera
blir det europeis-bas. Med allt ökande internationella transporter

regelverk, kommer utarbetas alltmerka samarbetet och de attsom
internationella till sin karaktär.
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internationellt.FoU-projektmångadeltagit ihittillsSverige har
främst Arena,väl framme,hållit sigSverigeNationellt har genom

måsteVästsverige. Sverigeväginforrnatik iförförsöksområdet
utfor-roll i deaktivspelafortsättningsvisockså grupper somen

väginfonnatik i Europa.införandeförriktlinjer avmar
område och detprioriterattransportinformatikEUInom är ett

detförtransportslag inomsamtligapågår projekt inom ramen
vägsidan detbara inom ärinteDet ärfjärde ramprogrammet. som

i lika höggällersamarbete. Detinternationelltnödvändigt med
Även sammanhangi dessatransportslagen.andragrad för de

projekt.Sverige i fleradeltar

trafikpolitisk belysningVäginformatik i

väginformatikområdet,inomtillämpningarmångafinnsDet som
målen. Genomtrafikpolitiskainfria detillkan bidra t.ex.att

parkeringsan-reseplaneringssystem,trafiksignalstyrning,modern
minskastrañkarbetetkannavigationssystemochvisningssystem

effektiva-blir trafikenSåledeserhållas.trafikflödejämnareoch ett
minskas.miljön kaninverkan pånegativadesssamtidigt somre

olika fordons-uppnåskantrafiksäkerhetBättre t.ex. genom
exempel kanSomhastigheten.reducerarbaserade system som

friktionsmätare/halkvarnareavståndsövervakare,ochhastighets-
siktvid dåligför hinder närrmas.utrustningoch som varnar
vägvisningssystemreseplaneringssystem,trafikstyrning,Med

känsligabelastningenförändrakanoch avgiftssystem man
miljöer.

iinvesteringarsina vägar, väg-länder baserarde flestaI man
mångakalkyler. Församhällsekonomiska väg-informatik etc.

samhällsekono-fullgottsaknasinformatiktillämpningar ännu ett
tillämp-för tvåhuvudsakfinns iKalkylerbeslutsunderlag.miskt

bud-trafiksignalermoderna/intelligentagällerningar. samtDet
dessa krä-detekteringssysteminklusive deskyltarskapsskiftande

samhällsekonomisktsighar visatapplikationerBåda dessaver.
inför-successivtskerTysklandHolland ochlönsamma. I ettt.ex
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ande budskapsskiftande skyltar. Dessa har framför allt visat sigav
ha goda säkerhetseffekter.

Många väginforrnatikprojekten, drivits inom förav som ramen
EUs forskningsprogram har också utvärderats bakgrund demot av
trañkpolitiska målen. Det här emellertid inte frågaär om sam-
hällsekonomiska kalkyler det mätningar effekterärutan av som

Övernåtts i specifika projekt med olika applikationer. lag är
effekterna mycket positiva. handlar framförDet allt betydligtom
mindre emissioner från trafiken, restidsvinster och färre olyckor.

I Sverige har ambitiös samhällsekonomisk värdering gjortsen
inom för Vägverkets Arena-projekt i Göteborg, det s.k.ramen
TOSCA-projektet Test site Oriented SCenario Assessment. Som-
utgångspunkt för de värderingar gjorts har scenarier konstru-som

för Göteborgsregionen. Varje scenario innehållererats en upp-
sättning väginformatiktillämpningar. I betänkandet redovisas i
huvudsak det scenario benämns strategi 2020, vilket byggtärsom
för optimera den samhällsekonomiska effektiviteten uitifrånatt
kvantiñerade trañkpolitiska delmål avseende restider, antal olyc-
kor och emissioner.

I scenariot därförhar tonvikt lagts på kan reducerasystem som
olyckor goda miljöeffekter. Så ingår församt t.ex. systemge
dynamisk hastighetsanpassning, för övervakning fö-system av

tillstånd trötthet, rattonykterhet dynamiska bilav-samtrarens
gifter, har konstruerats så såde möjligt ansluternäraattsom som
till vad samhällsekonomiskt önskvärt.ärsom

Resultaten visar på strategiscenariot helhet samhälls-äratt som
ekonomiskt lönsamt och storleksordning lönsammaav samma som
vägbyggnadsprojekt. Om studerar de olika ingående syste-man

för sig visar det sig trañkstymingssystem och automatiskaattmen
betalsystem mycket lönsamma. Vägvisningssystemär ocksåär
lönsamma på betydligt lägre nivå. Reseplaneringssystemmen en
och hastighetsanpassningssystem däremot inte lönsamma medär
nuvarande värderingsmetod. Stora säkerhetseffekter kan nåsdock
med nänmda handlarDet så effektersystem. storaovan om som

minskning antalet 60-80%.olyckor med För nå de störs-atten av



15SOU 1996:17

det komma krävas obligatorisksäkerhetseffekterna kan attta
utrustning i bilarna.

TOSCA-projektet indikerar trafikpoli-Resultaten från att stora
uppnås med investeringar i väginforrnatik.tiska effekter kan

de trafikpolitiska delmålen vill läggaUtifrån vilket/vilka manav
tillämpningar väljas. det gällertyngdpunkten på kan olika När

bilavgifter demiljöeffekter det så dynamiska störstaär att ger
trafikflödet trañkstyr-effekterna. Vill påverka restider och ärman

ningssystem effektivast.
kräver dock infrastruktur iFlera tillämpningar gemensamen

trafiksituationen samlasplattform, där informationform omav en
form vägtrañkled-bearbetas och förmedlas, dvs. någonin, av

ningscentral.
väginfonnatikåtgärder kon-redan uppenbartDet ärär attnu

Sådana åtgärderkurrenskraftiga andra åtgärder i vägsystemet.mot
borde därför regelmässigt prövas sättsamma som om-, ny-
eller tillbyggnader i vägsystemet.

Behovet insatserav

så många väginfonna-Många utvecklingsprojekt till har intetrots,
analystiktillämpningar införts i det svenska Envägsystemet. av

med införandet har därför gjorts.hinder och problem förknippade
förhållande.finns några övergripande skäl till detta Ett harDet att

Vägtrañken karaktäriserasmed vägtrafiken sådan.göra attavsom
fordon förare med varie-den innehåller så många olika slags och

detta kommer många aktörerrad och skicklighet. Till attvana
från trafikanter, leverantörer och ansvariga myndigheterenskilda
måste många tillämpningar väginforrnatik skallsamspela för att av
kunna införas.

har lett fram till följande omedelbaraDen analys gjorts attsom
insatser behövs:
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En nationell digital vägdatabas behöver skapas, eftersom
många väginforrnatiktillämpningar olika använder sigsätt

geografisk information.av
Organisation för vägtrañkledning behövs plattform försom en
många väginformatiktillärnpningar.
Ett regelverk kring väginformatik behövs med klara spelregler
och ansvarsgränser.

kontinuerligEn kompetensutveckling nödvändig. Kun-är
skaperna transportinfonnatikens begränsningar och möjlig-om
heter dåligt spridd. handlar ocksåDet kontinu-är ännu attom
erligt förbättra kunskaperna transportinformatiken och dessom
effekter.
Förbättrat beslutsunderlag behövs. TOSCA-projektet utgör en
viktig grund bygga vidare på.att
En nationell agenda för transportinformatik med gemensam
målsättning för alla inblandade aktörer behöver utformas.
En svensk införandeorganisation behöver skapas ettsom
forum för de olika aktörerna.

Övri-delbetänkandetI behandlas främst de båda första områdena.
områden kommer däremot i huvudsak behandlas i delegatio-attga

fortsatta arbete.nens

En nationell digital vägdatabas skapas

I Sverige saknas nationell digital vägdatabas. finnsDet emel-en
lertid många såväl offentliga privata skulle ha storsom organ som

sådan. Delegationen har låtit kartlägga behoven,nytta av en som
del i underlaget för bedöma nationell digital väg-atten om en

databas skall etableras i Sverige. Bakgrunden till delegationenatt
tagit sig denna uppgift står finna i sådan databasatt attan en
behövs för flera väginforrnatiktillämpningar.

På den privata sidan har framför allt bilindustrin och skogsin-
dustrin efterlyst nationell digital vägdatabas. Vissa produkteren

navigationssystem kräver nationell digital vägdata-t.ex.som en



17SOU 1996:17

handlar det vägdatabasbas. skogsindustrinFör utgörattom en en
viktig förutsättning för optimal transportplanering,göraatt en
vilken i sin bidrar till minska negativa miljö-tur att transporternas
påverkan.

finns mångaden offentliga sektorn användningsområden.Inom
till del utnyttja vägdatabasenDet handlar att ettstor om som

effektivt hjälpmedel inom samhällsplaneringsomrâdet i vid be-
Vägverket skulle sådan vägdatabasmärkelse. För etten vara

fråneffektivt medel i många dess roller, bygga och under-attav
medel för verket i dess sektorsansvar förhålla tillväg att ettvara

vägtrafiken.
vägdatabas skall kunna etableras krävsnationellFör att etten

då flera har för nödvän-samarbete mellan många de basenparter,
handlar framför alltdiga uppgifterna. Det kommunerna,om

skogsindustrin.Vägverket, Lantmäteriverket och Oavsett vilken
måste effektivthuvudman väljs för basen samarbete fin-ettsom

Vidare måste finnas möjlighet för privata företag olikadetnas. av
villkor få tillgång tillslag på konkurrensneutrala data.att

föreslår delegationenMot denna bakgrund nationellatt en
digital vägdatabas skyndsamt etableras med Vägverket hu-som

verket för ändamåletvudman. särskild enhet inom bör skapasEn
vilken rådgivande med de viktigaste aktörerna börtill en grupp

kopplas. Organisationens uppgift skall bygga för-attvara upp,
åjourhålla vägdatabasen leverera basdata tillvalta och samt att

såväl offentliga privata aktörer.som
Vägdatabasen skall omfatta hela vägnätet, avgränsasmen

innehållsmässigt till i första hand basdata. Dessa skallatt avse
på andra data i offentliga databaser åtkom-sätt görassamma som

för för vidareförädling.liga kommersiella aktörer Basdata skall
ha garanterad kvalité kunna levereras enligt GDF-forma-samten

väginformatiktillämpningarför tillgodose de kravtet att som
ställer.

från olika organisationer åjourhällning-Leverans data samtav
vital betydelse. Avtal skall tecknas med leverantörernaären av av

data, dvs. i första hand kommunerna, Lantmäteriverket och skog-
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själva har intresseaktörernabakgrundsindustrin. Mot stortattav
be-delegationen gjort denstånd, hartillkommerdatabasenattav

säkerställa leveransåtgärder förtvingandenågradömningen attatt
bör iincitamentOlika formervidtas.behöverdata avav m.m.

i avtalen.stället byggas in

organiserad formVägtrafikledning i

vägtrafiken,olika påverkainnebär sättVågtrafikledning att
Vägtrafikled-för densamma.förutsättningarskapaän attsnarare
eller indirektstyrande åtgärderolikadirekt genomning kan ske

åtgärder för hålla vägenhandlarinfonnation. Detgenom attom
leda trafikochtrafiken,tillgänglig försäker och samt attstyraatt

Ofta byggertrafiksituationen.ochinformera trafikanterna väg-om
väginformatik.formerolikavägtrafikledningen på av

i storstadsom-vägtrafikledning störstSverige behovetI är av
trafikan-sålikvälStockholm. Detallt irådena och framför är att
korrekt,snabb,sig efterfrågarbefinnerlandet deioavsettter var

medi sambandtrafikeninformation stör-ochtydlig relevant om
det finnsDelegationenslag.ningar olika stortettattanserav

trafiksystemet.i det svenskavägtrafikledningbehov av
vägtrafikledning-ansvarig föraktöri dag ingen ärDet är som

fram-föreslåuppdragdelegationensdärförDet attär ett enaven.
bakgrundminstvägtrafikledning. Inteförtida organisation mot av

utveck-plattform förviktigvägtrafikledningaktiv utgöratt enen
väginforrnatiktillämp-MångaSverige.väginformatik iling av

erbju-kanvägtrafikledningeninformationbehöver denningar som
da.

ifrämsta intressenternadeoch Vägverket ärKommunerna
denna kanväghållarna ochdvs. devägtrafikledningen största

delaktiga iaktivtbådainte utvecklas ärparternaattutan proces-
ivägtrafikledningenförföreslår,Delegationen ansvaretattsen.

med berörda kom-organisationläggsstorstadsregionerna en ny
på detVägtrafikledninghuvudmän.och Vägverket sommuner
föreslåsVägverketför.Vägverketnationella vägnätet ansvarar
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nationella samordningen vägtrafikled-vidare för denansvara av
mng.

främstför vald lösning det inte går be-Argumentet är att att
båda dessa aktivt medver-driva verksamheten ärutan att parter

finnas stark koppling till för övrigakande. Det måste ansvareten
demokratiska inflytandetdelar i trafiksystemet. Det över vägtra-

Vidare måste förñkledningen måste också ansvaretgaranteras.
vägtrafikledningen tydligt för vägtrafikledning-avgränsat attvara

drivas med kraft.och utvecklingen ska kunnaen
uppgifterVägtrafikledningens är att:

säkerställandeSamordna åtgärder för vägen0 av
och trafiksituationenInformera trafikanterna väg-0 om

trafikinformation finns tillgängligSäkerställa ochväg-0 att
vägtrafikenStyra och leda0

skall samverka medförslaget ingår vägtrafikledningenI även att
trafiken, inte minst polisen.flertal olika intressenter iett

påvägtrafikledningens organisationDelegationens förslag avser
vägtrafikledning fortsattemellertid viktigtlängre sikt. Det är att

utforma förslag tillvarför Vägverket i uppdragutvecklas, attges
sikte denunder övergångsperioden medhur denna skall drivas

lösningen.föreslagna framtida

väginfomzatikutrustning i fordonRiktlinjer för

innebäraväginformatiken kommerbakgrundMot attattattav
införas ikommunicerar med föraren kommerutrustning attsom

kring hur dessa skallbehov reglerfordonen finns ett varaav
tillde dåligt designade, ledabeskaffade. kan,Dessa ärsystem om

påverka fö-effekter i trafikenantal olika negativa attett genom
ellertrafiksäkerheten minskar. Felaktigbeteende så attrarens

fel-leda till föraren fattarinformation kanvilseledande även att
själv och andra idärmed försätter sigaktiga beslut i trafiken och

fara.
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Svenska regler för väginfonnatikutrustning i fordonen bör ta
sin utgångspunkt i de rekommendationer utfärdats CEMT.som av
Reglerna bör därför med vissa modifieringar införlivas i det
svenska regelverket. Sverige bör aktivt deltaga i det arbeteäven
med detaljerade regler bedrivs inom CEMT.mer som

Kunskapen kring beteendefrågor i samband väginformatikmed
i fordonen i dag bristfällig. FUB-verksamhet bör ini-är snarast
tieras för höja kunskapsnivån kring dessa frågor.att
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Proposals concerning in-vehicleO road informaticstransport
equipment.

Many application areas

The begins with the observation thatreport informaticstransport
information technology IT applied the andto transport sector

that, consequently, road informatics infor-transport transport
matics confined the road traffic There applica-to sector. are many
tions. For example, the technique be used for trafficnew can
control, road information, driver assistance and parking. Inuser
addition, opportunities for improved planning,presents many
control and of freight and public transportation.management
Smart cards for both traffic road tolls, parking andmotor
public transportation other possibilities.are

Road informatics only Swedishtransport not a concern

Road informatics in Europe has developedtransport through
international joint projects and result of development work inas a
automotive industry. The EC/EU has invested several millions of

in RD relating road infor-toecus transportmany programmes
matics.

The prime solve traffic problems with theto try toconcern
aid of the technology and make the European automotive andto
electronics industries competitive. Up till develop-more now,

have been technology driven, butments to thegreat extenta
emphasis has switched the purchaser side road admini-tonow
strations, national authorities etc..

To begin with, road informatics concentratedtransport on
grandiose visions of far-reaching automatic Those ideassystems.
have cooled, and there discussion today of simpler appli-more
cations of the technology which be introduced in the shortercan

intelligent traffic signal control,term, traffic informa-e.g. more
tion via RDS-TMC, automatic road charging in-vehiclesystems,
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Anothercontroltrafficroadguidance etc. concernsystems,route
inter-achievestandardise andlegislation, toharmonise toto

internatio-Withbasis.Europeanoperability between systems aon
and theco-operationtime, Europeanall thegrowingnal transport

andbecomingmakingtheinregulatory moremorestructures are
international

. international RDintakenSweden hastillUp part manynow,
especiallyfore,well thehas keptnational leveland toprojects at

regionexperimentalinformaticsroadthethrough Arena, transport
inactiveplaycontinue partSwedenSweden. toin must anwest

introductionfor theguidelinesdownlayingwhichthe aregroups
in Europe.infonnaticsof road transport

andwithin the EU,fieldpriorityinfonnaticsTransport a
underofbranchesallforthere transport,inprojects progressare

internationalneed forTheFramework Prograrrime.Fourththe co-
justroadtheconfined greatoperation sector:to asnot

theseconcerned, and inofbranchesthe otherwhere transport are
several projects.inparticipatingSwedenconnections too,

policythe lightinformatics inRoad transporttransport

infor-of roadfieldin theapplications transportThere are many
policy.aims oftowards thecontribute transportmatics which can

achieved,flowtrafficsteadierreduced andbeTraffic inputs acan
control, tripsignaltrafficmodernofexample, byfor means

guidanceandreferralparkingplanning routesystemssystems,
theefficient,madewill betrafficthis atIn moresystems. way

alleviated.beenviromnental impactnegativetime its canassame
example, withforachieved,betraffic safetyIncreased var-can

distan-speed andvehicle-basedspeed-reducing,ious systems, e.g.
and equipmentdeviceswarninggauges/icefrictionmonitoring,ce

visibility.obstacles indriveralerting the to poor
guidanceplarmingcontrol, triptrafficWith routesystems, sys-

theimpactnegativetheroad pricingand systems, on en-terns
reduced.bevironment can
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In countries, investments in roads, roadmost informatics etc.
based socio-economic evaluations. Where road infor-are on many

matics applications concerned, adequate socioeconomic inputare
data for decision—making still lacking. Calculations exist main-are

for applications, viz modern/intelligent traffictwo signals and
variable signs, including the detection whichmessage systems
they require. Both these applications have proved socioeconomi-
cally profitable. Variable signs being successivelymessages are
introduced, for example, in the Netherlands and Germany, where
they have above all proved have good safety effects.to

Many of the road informaticstransport whichprogrammes
have been operated under the EU research has alsoprogramme
been evaluated with reference the aims of policy.to transport
This, however, question of socioeconomic calculationsnot a
but of measuring effects achieved in specific projects for various
applications. The effects, the board, highly positive,across are
above all in of substantially reduced vehicularterms emissions,
journey time gains and fewer accidents.

An ambitious socio-economic evaluation has been conducted in
Sweden of the Swedish National Road Administration’spartas
Arena project in Goteborg, known the TOSCA Test Siteas
Oriented Scenario Assessment project. As starting point for thea
evaluations, scenarios have been forconstructed the Goteborg
region, each of them containing of road in-transportan array
formatics applications. The mainly describes the scenarioreport
called Strategy 2020, designed optimise socioeconomic efficien-to

in of quantified policyterms objectives relatingtransportcy to
journey times, number of accidents and emissions.

The main emphasis of the scenario, therefore, has been placed
capable of reducing accidentssystems and producing goodon

environmental effects. thus includes for dynamic speedsystems
control, for driver monitoring fatigue, insobrietysystems theat
wheel and dynamic road pricing, constructed correspondtoso as

closely possible what socioeconomically desirable.toas as
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The results show the scenario whole be socio-strategy toas a
economically profitable ofand the order of magnitudesame as
profitable road construction projects. Studying the various consti-

trafficby control and automatictuent systems systemsone one,
road pricing be highly profitable. Road indica-systems toprove
tion also profitable, but much lower level. Tripsystems are on a
planning and speed control the other hand,systems systems, on

profitable by the method of evaluation. Big safetynot presentare
effects, however, attainable with the above mentionedare sys-

the number of accidents be by anything bet-tems: cut tocan up
60 and 80 Mandatory in—car equipment will becent.ween per

needed in order maximise the safety effects.to
The ofresults the TOSCA project indicate that big transport

policy effects be achieved by investing in road transportcan
informatics. Various applications be chosen, depending thecan on

policy sub-objectives be emphasised. Wheretransport to en-
vironmental effects concerned, the effects achie-greatestare are
ved with dynamic road pricing, whereas traffic control systems

the effective influencingof journey times and trafficmostare way
flow.

Several applications, however, require infrastruc-a common
in the form of platform where traffic situation datature a are

collected, processed and distributed, i.e. form of trafficsome
management centre.

already clear that road informaticstrasnsport measures
capable of competing with other in the road system.are measures

ofMeasures this kind, therefore, should be regularly scrutinised
in the alterations, production and additions insame way as new
the road system.
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Measures needed

development projects notwithstanding, fewMany road transport
informatics introducedapplications have been Swedens roads.on
Obstacles and problems connected with their introduction have
therefore been analysed. There number of overarchingare a

for the of affairs. One of them connectedpresent statereasons
with road traffic such. Road traffic characterised by itsas
inclusion of different kinds of vehicles and drivers withso many
various degrees of experience and skill. In addition, roadmany

informatics applications depend for the introductiontransport on
the interaction of large number of players, ranging from in-a
dividual road suppliers and the responsible public authori-tousers
ties.

The analysis performed indicates that the following measures
beneed taken immediately:to

A national digital road database needs be created, since0 to
road informatics applications maketransportmany use, one

another, of geographic data.orway
A road traffic organisation needed, plat-0 management as a
form for road informatics applications.transportmany
Road informatics in need of regulatory0 transport structure,a
clearly indicating rules of conduct and the allocation of respon-
sibilities.
Continuous development needed. know-AsO competence yet,
ledge concerning the limitations and possibilities of transport
informatics poorly distributed. Added this, knowledge ofto

infonnatics and its effects needs be steadily impro-transport to
ved.
Better input data needed for decision-making. The TOSCAO are
project provides solid foundation buildtoa on.

nationalA agenda needs be framed for infom1a-O to transport
tics, with objectives for all players concerned.common
A Swedish implementing organisation needs beO to set up, as a
forum for the various players.
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The interim deals primarily with the first of thesereport two
fields. will beThe others mainly dealt with the Delegation’sas
work continues.

Creating national digital road databasea

Sweden lacks national digital road database, but therea are many
bodies, both public and private, which would greatly benefit from

The Delegation arranged forhas the needs be charted,toone. as
of its input documentation for judging whether nationalpart a

digital road database be established in Sweden. The Delega-to
tion’s for undertaking this task that several road trans-reason

informatics applications demand database of this kind.port a
In the private demands for national digital road data-sector, a

base have mostly from automotive and forest-based indu-come
Certain products, guidance dependstry. route systems,e.g. on a

national digital road database. Where forest-based industry
concerned, road database vital precondition of optimala a

planning, which in will help alleviate the negati-transport turn to
environmental impact of operations.transportve
Public applications T0 theysector great extentare numerous. a
concerned with using the road database efficient aid toare as an

urban planning in broad roadthe A database of this kindsense.
would effectively assist the Swedish National Road Administration

ofSNRA in its roles, from road construction and mainte-many
the discharge of sectorial responsibility for road traffic.tonance

The setting of national road database will requireup a co-
differentoperation by the bodies with the data.many necessary

Above all this applies the municipalities, the SNRA, the Cen-to
tral Office of the National Land Survey and forest-based industry.
Whatever the mandatorship chosen for the database, effective co-
operation will be vital. addition, private businesses ofIn different
kinds have data which will prejudicemust to terms notaccess on
competition.
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Delegation recommends themind, thebackground inthisWith
the auspi-digital database undernationalofswift establishment a

shouldthe Administrationspecial unit withinof the SNRA. Aces
ofconsisting theadvisoryandfor thebe set group,anpurposeup

willof the organisationit. The taskaffiliatedprincipal players, to
road database andand update theadministerbuildbe toto up,

and private bodies.both publicfromsupply data to
road network but itsinclude the entirewilldatabaseThe road

data which,limited basebethe first instancewill in tocontents
be madepublic databases, willbycontainedlike other data av-

The basefurther processing.bodies forcommercialailable to
obtainable in GDFand will beguaranteed qualitywill be ofdata

road informa-ofthe requirementsformat, transportto meetso as
applications.tics

and updatingorganisationsfrom variousDelivery of data are
suppliers, i.e.with the databe signedvital. Contracts toare

Central Office of the Na-municipalities, thetheprimarily with
these playersforest-based industry. Asandtional Land Survey

the database materiali-interest insubstantialthemselves have a
coerciveneed forDelegationsing, the tomeasuresno anysees

fonns of incentiveInstead variousofdelivery data etc.guarantee
be built into theshould contracts.

organised basistrafiicRoad management on an

influencing road traffic ininvolvestrafficRoad management
forconditions it. Managementthan creatingvarious ratherways,

of different kindssteeringthroughbe direct ormeasurescan
of road trafficinformation. Measuresthroughindirect manage-

traffic,safe and available forthe roadintended keeptoment are
ofinformedkeep roadtraffic andcontrol and toto usersmanage

oftenRoad traffictraffic situation.road andthe management
informatics.forms of roadbased various transporton

in theneeds in SwedentrafficRoad greatestmanagement are
inall in Stockholm. Noand abovelarger city regions, matter
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ofwhat the they be, however, road requi-part country may users
distinct and relevant traffic information inprompt, accurate,re

connection with disruptions of various kinds. The Delegation sees
need for road traffic in the Swedish trafficgreat managementa

system.
Nobody today responsible for road traffic andmanagement,

of the tasks allotted the Delegation has therefore beento toone
future organisation for this least in View ofnotpropose a purpose,

the importance of active road traffic platformmanagement as a
for the development of road informatics in Sweden.transport
Many road informatics applications depend the informationon
which road traffic offer.management can

The municipalities and the SNRA the main parties withare a
vested interest in road traffic i.e. the biggest roadmanagement
authorities, and road traffic be developedmanagement cannot
unless both these parties actively involved in the Theare process.
Delegation recommends that responsibility for road traffic mana-

in the big city regions be vested in organisationgement a new
under the auspices of the municipalities concerned and the SNRA.
Road traffic the national road network themanagement on
SNRA’s responsibility. also recommended that the SNRA be
given charge of the national co-ordination of road traffic manage-
ment.

The main in favour of the solution chosen thatargument
these activities proceed without both parties being activelycannot
involved in them. There has be close linkage with responsibili-to

for other of the traffic At the time, demo-parts system. same
cratic influence of road traffic has be guaranteed.management to
Furthermore, responsibility for road traffic bemanagement must
clearly delimited, that both and its developmentmanagementso

be conducted energetically.can
The tasks of road traffic management to:are

Co-ordinate for keeping the road safe0 and available.measures
Inform road of the road and traffic situation.O users
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information available.and trafficthat roadEnsureO
traffic.roadControl andO manage

withtrafficthat roadalso proposed management co-operate a
police in particular.theof traffic interests,variety

organisation of roadrefer theproposalsThe Delegation’s to
of the impor-but in viewin the longertraffic term,management
develop, thecontinuingtrafficof road management totance

operationproposals for itsinstructed drawwill beSNRA to up
future solution inproposedtransitional period, with thetheduring

mind.

informatics equipmenton-board roadGuidelines for transport

the in-vehicle installa-informatics will entailSince road transport
with the driver, rulescommunicatingof equipmenttion are nee-

thesePoorly designed,of such equipment.ded the designon
traffic effects by influen-of adversehave numbersystems can a

detrimental trafficdriver’s behaviour incing the tomannera
theinformation result inmisleadingsafety. Inaccurate canor

endangeringin traffic, therebydecisionsdriver making the wrong
himself and others.

informatics equip-on-board roadSwedish rules for transport
beenrecommendations which havebased theshould bement on

rules should, withAccordingly, thoseissued by the CEMT. cer-
regulations.incorporated in the Swedishmodifications, betain

in the drafting ofactiveshould also playSweden part morean
within the CEMT.detailed rules

of in-ve-concerning behaviouralknowledgeAt aspectspresent
should beinsufficient RDroad informaticshicle transport .

deficiency.remedy thisinaugurated without delay to
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Delegationens uppdrag1

majI 1994 beslutade regeringen tillsätta delegation föratt atten
informationsteknologinsutreda användning i trañk- och transport-

i enlighet med förslag i Kommunikationsdepartemen-systemet ett
utredning "Informationsteknologi analys trafik-vägtets en av-

politiska konsekvenser" Ds 1993:47.
kapitel innehållerDetta kort genomgång delegationensen av

direktiv och arbetsprogram delbetänkandets avgränsningarsamt
och underlag. Vidare kort redovisning delegationensgörs en av
fortsatta arbete.

Direktiven1.1

Delegationen har utredande, beredande och rådgivande uppgifter.
direktivDelegationens kan sammanföras till fem huvud-

områden.

Trafikpolitik

Tonvikten i direktiven lagd på detta område. handlarDetär om
att

analysera införandet transportinforrnatik från trafikpolitiskaO av
utgångspunkter

‘ Direktiven återges helhet bilagai i l
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trafikpolitiska betydelse och kon-teknikensanalysera den nya
sekvenser

transportinformatiken bäst kan utnyttjashurlånma förslag om
riktlinjerna i den svenskagenomförandetför underlättaatt av

bör vidtas för säker-vilka åtgärdertrañkpolitiken och attsom
utvecklingställa sådanen

påskynda ianspråktagandetkanförslag till åtgärderlämna som
bidra till in-transportinformatik kanformerolika somavav

målen.trafikpolitiskafriandet deav

Regelverket

frågor.organisatoriskajuridiska ochpunkt behandlarDenna
Ärskall dessagällande författningar göras.En översyn av

kompletterande lagstift-ellerbehövs detändamålsenliga eller ny
ning

ända-organisationsstrukturnuvarandeprövning ärEn omav
handlar framför alltskallmålsenlig och tydlig Detgöras. om

olika myndigheter ochfördelning påtrafikledningsansvarets väg-
åstadkomma effektiv organi-skallhållare. Ambitionen att envara

mellan olika aktörer.effektiv samverkanmöjliggörsation som en
behovet insatser förbedömaTill området hör också attatt av

kommunikationför insamling,installeraorganisera och system
grunddatabl.a. geografiskainformation,och bearbetning omav

ochtrafik, trafikanläggningar transporter.
gränsdragningen mellan detsammanhangetviktig fråga iEn är

ombesörjasoch det kanoffentligasskall det ansvar somsom vara
förfinna så klara reglerligger"marknaden". I detta statensattav

och privatastimulerar utvecklingendet ocksåattengagemang
initiativ inom området.
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Införandestrategi er

Möjliga strategier för införande olika former transport-av av
informatik i Sverige skall studeras. I det sammanhanget skall
följande göras:

En bedömning så långt möjligt vinsterO för samhälle ochav
individ
En bedömning resursanspräk och krav på insatser från olikaav
aktörer
En belysning eventuellt negativa konsekvenserav
Särskilt uppmärksamma frågor kring den personliga integrite-
ten

Följa utvecklingen

Delegationen skall följa FUD-verksamhet såväl nationellt som
internationellt. Det handlar framför allt om:

Verksamheten inom Vägverkets Arena-projekt0 i Göteborg
KFBs samhällsekonomiska utvärdering0 Arenaav
NUTEKs utvärdering det svenska0 RTI-prograrmnetav
EUs FoU-projekt inom telematikområdetO

Vidare skall delegationen följa den internationella utvecklingen
med särskild tonvikt på de samordningssträvanden finns påsom
europeisk nivå.

Debatt och information

Delegationen skall initiera bredare debatt kring transporttele-en
matikens möjligheter och begränsningar.
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Övriga uppgifter

initiativ till ochskall delegationenhuvuduppgifterdessaUtöver ta
pilotprojekt föri formsärskilda insatserbereda frågor t.ex.avom

infonnationsteknologi kan bidra tillanvändningfrämjaatt somav
trafikpolitiska målen.deinfriandet av

skall samtligaarbetetvidaredirektivenI sägs trans-att avse
väginfonnatik.dock lagd påTonviktenportslag. är

Delredovisning

arbetedelredovisning delegationensocksåDirektiven att avanger
organisatoriskanödvändigabedömninginnehålla förstaskall aven

demed angivandeanpassningsâtgärderadministrativaoch av
för integenomfördabördå åtgärdernatidpunkter attsenast vara

denskall hämmas elleroch infrastrukturteknikutvecklingen av
området fördröjas.harmoniseringen påinternationella

Rullande arbetsprogram1.2

utarbetats. Utifrånhar arbetsprogramdelegationenFör ett ovan-
indelats iarbetsprogrammetdirektiven hartolkningstående av

helaaktuella underkommerhuvudornråden. Samtligafem att vara
målområde harrespektiveverksarnhetstid. Fördelegationens ett
fördelegationen haridentifierats,aktiviteterformulerats samt som

revideras kontinuerligtbehandla. Arbetsprogramrnetavsikt motatt
ochtransportinformatikonuådetutvecklingen inombakgrund av

utför.delegationende aktiviteter som
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Regelverket

Mål: Delegationens arbete skall bidra till skapa organisatoriskaatt
och juridiska förutsättningar för ökad användning trans-en av
portinforrnatik landet.i

Det handlar och stimulerarsätta gränserattom ramar som
utvecklingen inom området. spelregelUtan hämmas utvecklingen.

Aktiviteter:

Nationell digital vägdatabas
Organisation för vägtrañkledning
Integrering transportinformatik i fordonav
Framtida organisationsstruktur
Lagstiftningsfrågor i anslutning till olika införandestrategier

De första aktiviteterna i detta betänkande.tre avrapporteras

Trafikpolitik

Mål: Att belysa och klargöra transportinformatikens betydelse och
hur den kan användas för infria de trafikpolitiska målen.att

Aktiviteter:

Begreppet transportinforrnatikO
Genomgång TOSCA-projektet den sarnhällsekonomiskaav
utvärderingen Arena-projektetav
Utländska erfarenheter och effektmätningar kartläggning-
Transportinfonnatik och kollektivtrafik
Transportinformatik och godstransporter
Trañkgrensöverskridande transportinforrnatik
Kommunernas roll i transportinformatiken

I delbetänkandet redovisas de första aktiviteterna. Arbete inomtre
det trafikpolitiska området kommer dock fortsätta inomatt samt-
liga aktivitetsomrâden med undantag för det första.
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Införandestrategi er

implementeringsstrategieralternativaantalutformaMål: Att ett
belysa dessa.samt att

Aktiviteter:

införandetförproblemHinder och
länderi andralnförandestrategier

införandeperspektivutveckling iTeknisk ett
införandeperspektivAktörsanalys i ett

Användarstudier

betänkande.i dettaaktivitetsområdetförstaDet presenteras

Följa utvecklingen

utveck-god kunskapsekretariat skall haMål: Delgationens om
försin kompetenssuccessivt byggalingen attsamt vara enupp

internationellt.nationellt ochtrovärdig samarbetspartner
Aktiviteter:

utveckling-och internationellasvenskaKontinuerligt följa denO
en

områdetinternationella inomochKontakter med svenskaO organ
för väginforrnatikProgramrådVägverketsMedverka iO

för StandardiseringreferensgruppensvenskaMedverka i denO av
väginfonnatik

informationDebatt och

perspektivsamhälleligtdebattMål: få i gångAtt samtetturen
möjlighetertransportinformatikenskunskapdärmed ökad omen

begränsningar.och
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Aktiviteter:
Medverkan med föredrag och underlag vid konferenser, semi-
narier etc.
Informationsblad
Artiklar
Debattskrift och debattartiklar
Anordna seminarier
Referensgrupper

1.3 Avgränsningar för delbetänkandet

I enlighet med delegationens direktiv tonvikten i detta förstaär
betänkande lagd på de delar i delegationens arbetsprogramsom
rubricerats Regelverket. Vidare har vilka hinder kansom som
föreligga för införande transportinformatik analyserats ochett av
vissa organisatoriska frågor med anknytning till dess hinder har
behandlats.

Informationsteknik har under längIT tid inom deanvänts
olika trafikgrenarna med undantag för vägomrâdet. På det
sistnämnda området har datatekniken utnyttjats främst ettsom
instrument inom ekonomi, planering och dylikt. När det handlar

vägtrafiken IT-utnyttjandet däremot så längeär ännuatt styraom
blygsamt.

Eftersom transportinformatik har längre inom de andraanvänts
trafikgrenarna finns redan fungerande regelverk medan detett

saknas för vägsidan.ännu En viktig faktor komplexitetenärannan
inom vägtrafiken med olika trafik från fotgängare tillsorters

lastbilstransporter och den individualism, präglartunga som
bilismen. ökatEtt utnyttjande IT för effektiviseraattav

kan därför kommavägtransportsystemet medföra mycketatt en
djupgående omstrukturering hela och bl.a.systemetav ger
upphov till frågor i hur hög grad det möjligt och önskvärtärom

enskilda förare.att styra



SOU 1996:1738

betänkandeförstadelegationenshuvudskälen tillDessa är att
väginformatik.delen handlartill största om

delbetänkandeinför dettadock redan över-Delegationen har
trafik-de olikaförsiggår inomvadsigsiktligt orienterat somom

använder sigkunskap hurfåför trans-att avmanomgrenarna
pågårutvecklingsaktiviteter,vilkaportinforrnatiken i dag, som

medproblem i sambandhinder ocheventuelllafinnsoch detom
krävatekniken, kanianspråldagande denytterligare somav nya

sida.frånåtgärder statens

delbetänkandetUnderlag för1.4

sekretariat.delegationensinomhuvudsakligen skettharArbetet
framCap Prograrnatoruppdragithar dockDelegationen att ta

Arbetet har bedrivitsvägdatabas.nationell digitalunderlag om en
knutits medvilketprojekt tillsärskilti form styrgruppett enav

Skogsindustrier-Lantmäteriverket,från Vägverket,representanter
delegatio-medLjusdals kommunochstorstadskommunernana,

ordförande.huvudsekreterare somnens
för vägtrañkled-organisationarbete kringdelegationensTill

konsumentteknik vidförInstitutionenuppdrag givits åtning har
vägtrafikledning.behovidentifiera bilistersförChalmers att av

Informaticsaktörsintervjuer.tillhar hjälptMobiplan AB göraatt
utredahaft i uppdragCARTA ABsamarbete medhar iAB att

vägtrañkledning hurförhuvudmannaskapfrågan samt manom
marknadenochmyndighetens närmellandrabör gränsen ansvar

GöteborgsVägverket ochVidare harverksamhet.det gäller denna
juridiska frågeställningargällerunderlag detbidragit medstad när

vägtrañkledning.tillmed anknytning
beträffande integre-underlagbidragit medVägverket har också

utrustningi fordon.väginformatikring av
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Delegationens1.5 fortsatta arbete

viktigEn del i delegationens fortsatta arbete debatt- och in-är
formationsverksarnheten. Delegationen planerar under vårenatt
1996 debattskrift transportinfonnatikpresentera taren som upp
utifrån viktiga trafikpolitiska frågeställningar.

I slutbetänkandet kommer trañkpolitiskade frågorna stå iatt
Förslag till införandestrategier skall formuleras medcentrum.

trañkpolitiken utgångspunkt. Förslag till svensk policy försom en
transportinformatik skall utfonnas. Det delegationens avsiktär att
också belysa användaraspekter i detta sammanhang.närmare

Delegationen kommer i sitt slutbetänkande vidare behandlaatt
kollektivtrafik, godstransporter trañkgrensöverskridandesamt
transportinforrnatik. Det handlar då belysa/värdera hurattom
transportinfonnatiken kan bidra till effektivareett transportsystem

bättre sammankoppling mellan de olika transportsla-genom en
gen/färdmedlen. Vidare kommer delegationen naturligtvis följaatt

de frågeställningar aktualiseras i detta delbetänkande ochupp som
i slutbetänkandet redovisa de överväganden den fortsattasom
behandlingen delegationens förslag i denna del kan komma attav
föranleda.
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transportinformatikVad2 är

ger översiktlig beskrivning vad transportin-kapitelDetta aven
innehåller begrepp och definitioner,Kapitletfonnatik innebär.

exempel på användningtillämpningsområdenaktörer, samt av
transportinformatik.

definitioneroch2.1 Begrepp

Inledning2.1.1

område årens lopp har haftTransportinforniatik är ett som genom
infonnatik och telematik harolikamånga Begrepp somnanm.

trafik, trafiksystem.blandats friskt med begreppet väg, transport,
intelligentaheltäckandeIbland förekommer trans-nanm sommer

dylikt.telematikapplikationer ochportsystem,
transportinformatik och dess synonymerLikaså täm-är ett

flertal olika betydelser, allt-används iligen begrepp ettvagt som
till omfattande benämning förtekniktolkningifrån snäv enen

informationsrelaterade tjänster inomslagsmånga transportom-
rådet.

delegationens arbete och förFör kunna avgränsa attatt an-
det varit nödvändigt definiera vadvända entydiga begrepp har att

med de olika begreppen.som menas
här definieras endast innehållet iterminologiDen som avser

emellertid förhoppning begreppendenna Det är attrapport. en
motsvarande betydelser i andraskall kunna användas i även sam-

manhang.



42 SOU 1996:17

Som bakgrundsmaterial har Svenska Akademiens Ord-använts
lista SAOL, Vägverkets material gällande begrepp, internationell
termonologi, definitioner inom det europeiska samarbetet samt
Tekniska Nomenklaturcentralens TNC rekommendationer. Ut-

Delegationen har andra svenska områdetöver även experter
konsulterats angående uttolkningen vissa termer.av

1.2 Transportinformatik

tillämpat iinformationsteknikTransportinfortnatik-är .pátranse
v,portomrâdet

Begreppet transportinformatik hybrid mellan ordenär transporten
och informatik.

Begreppet får här täcka in hela transportbran-transport anses
schen; trafik och logistik, gods- och allapersontransporter samt
transportslag sjö, flyg, järnväg och väg.

informa:Informatik kan två olika saker, dels läranses som om
tionsteknik SAOL dels förkortning begreppetm.m. som en av
informationsteknik dvs. tekniken i sig själv. Här används ordet
informatik i den andra betydelsen, dvs. förkortningsom en av
begreppet informationsteknik.

Informatik i betydelsen informationsteknik har det tvåäven
betydelser enligt TNC, beteendevetenskapligt kommunika-ett
tionsbegrepp information överförs tings fysiskaettsom genom
utformning informationstekniskt begrepp tek-ettsamt som avser
nik för datorstödd informationshantering. Här används ordet in-
formatik i dess informationstekniska tolkning.

Förkortningen IT kan uttydas informationsteknik eller informa-
tionsteknologi. Här används uttydningen informationsteknik, då
ordet teknologi hänför sig till läran tekniken.om

Begreppet informationsteknik används teknik för samlaattom
in, överföra, lagra, bearbeta och ljud, bild och textpresentera
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enligt TNC. Vanligenautomatisktinformation på sättett menas
datorstödd bearbetning.

informatikTelematik eller2.1.3

Ordet finns inte i SAOL.telematik besvärligare.Begreppet är
begreppen telekommuni-sammanslagningkanDet avses som en

TNC.och infommtikkationer
telekommunikationer och informatik.bådeelematik innefattarT

delmängd informatik-begreppet, dvs.Telematik kan avses som en
Eftersom delegatio-telekommunikationer.informationsteknik och

telekommunikationer föredras be-arbetsfält bredareär ennens
skallbeskrivning för vad delegationensinformatikgreppet som

från engelskanfall harsig till. de begreppI översattsavgränsa an-
elematicsdirekt översättning Transport Tvänds emellertid över-en

transporttelematik.medsätts

Väginformatik2.1.4

till vägtrafik-transportinfommtikVäginformatik avgränsatär
Vägverket samlandeanvändsområdet. Begreppet ett namnsomav

Transportinformatikoch trafik.informationsteknologi förpå vägar
informatik påparaplybegrepp föralltsåskall trans-ettses som

På sätt järn-olika transportslag.portsektorn alla är t.ex.samma
transportinformatiken.vägsinfomzatik delmängd aven
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2.1.5 påTermer engelska

finnsDet antal olika på engelska beskriverett stort termer som
transportinformatikomrâdet. Här nâgra de vanligaste.nänms av

Road InformaticsTransport RTI mångaär engelskaen av
begrepp anknyter till transportinforrnatik. RTI bör användassom
i betydelse väginformatik se ovan.samma som

Advanced Transport elematicsT ATT kan användas som syno-
till transporttelematik. Tillägget advanced kommer i frånnym

FoU-världen, och ditlagt för tydliggöra detär sigröratt att om
teknik för transporttelematiktillämpningar.ny

SystemsIntelligent Transport ITS det amerikanska begrep-är
för byggda på transportinforrnatik. ITS vidarepet system är ett

begrepp skall tolkas använder transportinfor-systemsom som som
matik tekniken i sig självt. Begreppet har blivitän alltsnarare

de åren. En rimliganvänt översättning intelligentaärsenastemer
transportsystem.

2.1.6 Tjänster, funktioner och teknik

Det viktigt skilja mellan vadär tjänster, funktioner ochäratt som
teknik.

En tjänst fördefinierad nyttighetär tillhandahållesen som
någon t.ex. kund. sker oftastDetta någon form ersätt-moten av
ning direkt eller indirekt. En tjänst realiseras utförandetgenom

funktioner. Tjänsten oberoende exakt- vilka funktionerärav av
används.som

En funktion dvs. något funktionär görs. Enen process som
realiseras med hjälp teknik. En funktion oberoende valetärav av

teknik kan informationsteknik eller teknik.av vara annan
Teknik i detta fall fysisktär realisera funktion,sättett att en

dvs. fysisk tingest kan utföra de funktioner begärs.en som som
Transportinformatik med ovanstående definitionär samling-ett

sbegrepp för infonnationsteknik tillämpadär transport-som
området.
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byg-gradvarierandeifunktionerantalfinnsDet stort somett
uteslu-funktionerkantransportinfonnatik. Detpå somvarager

deltill vissendastellertransportinforrnatikutnyttjartande som
transportinfonnatik.använder

samlingsbegreppinformations-ett förTransportinformatik är
transportområdet.påtillämpadteknik ärsom

arbeteDelegationens2.1.7

dele-det inteteknikÄven grunden ärtransportinfonnatik i ärom
teknik,transportinfonnatiken utanutredauppgiftgationens somatt

viktigttransportsektorn. Det ärimöjligheter/behov/effekterdess
kanverktygbaratransportinfonnatiken är ettklargöra somattatt

med deinteInformatiken ärdåligt.elleranvändas bra synonym
utförasfallmånga ävenikanutföra. Dessaskalldenfunktioner

teknologier.andramed
hjälpmedskapaskanfunktioner transport-olikaflertalEtt av

pålistatillämpningsområden. Enbenärrmesinformatik. Dessa
iåterfinnstillämpningarochtillämpningsområdenmöjliga senare

applikationanvänds begreppetIblandkapitel. synonymdetta som
tillämpning.till

Transportinformatiksysternet2.2

infonna-överföringtransportinfonnatiken ärdelviktigEn avav
olikamellanocksådärföroch system.aktörermellan olikation

för"systemarkitektur"övergripande trans-talakanMan enom
portinforrnatiken.

elleraktörernaenskildadeemellertid inteidentifierasHär sys-
varjeIde kanvilkenmångavilka typ en-är utan vara.temen
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skilt fall och specifika applikationer, kan aktörerna identifieras i
enlighet med denna övergripande systemuppdelning.

Transportinformatiksystemet

i AndraBarbara
fastasystem

system

Figur 2.1 Transportinformatiksystemets delar.

Systemets delar är:

Trafikanten.

Med detta den enskilde individaen ofta föraren ska fåavses som
information presenterad för sig på något eller instruk-sätt, ge
tioner till Trañkanten kan befinna sig i eller utanförsystemen. ett
fordon. Gruppen omfattar alla trafikanter, från fotgängaresorters
till yrkesförare.
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Fordonsutrustning.

dvs.till fordonetknutenutrustning äralldettaMed somavses
kan bådefordonen. Det utrust-separattransportinformatik i vara

for-inbyggd. Begreppetutrustning ärellerfordonetining som
vägtrañk.transportslagför andra änfarkostbytasdon kan motut

Bärbara system.

utrustninginforrnationstekniskformnågonDetta somavavser
trafi-enskildedenunderfordonet,tillknutendirektinte är men

flyttbaraoftastSystemenhandhavande. ärochkontrollkantens
mobiltelefoner, etc..hemdatorer,kort,t.ex. smarta

Infrastrukturen.

väg,infrastrukturhâllarenutrustningAvser opereras avsom
for-kanutrustning, ävenfastoftastArosv..järnväg varamen

kontroll.infrastrukmrhâllarensunderdonsbunden och

fastaAndra system.

infrastrukturhållarensunderinte ärfastaAvser an-system som
informations-godstransportledningscentraler,Kan t.ex. varasvar.

färdtjänst,förbokningscentralerkollektivtrafik,för m.m.system

kommunikationfinnsdetpåtransportinformatik byggerAll att
systemdelar.ovanståendemellan än en avmer

inkommunikatioriåäniellan
syste1ii/éakt6ret:-Triifikdttiforddhsutrusbföljandetvågapvz.minst
infrastrukttgrenvellérVrid}afas1;a;:;;syi§’z‘e’tzirig;’ibdfiljEzra.:sys¢m; ,
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Följande matris beskrivaär detsätt infonnationsutbyteett att som
sker mellan olika aktörer användersorters transportinfor-som
matik. Matrisen skall läsas på vilket kommunikationsätt skersom
från rad till kolurIm, dvs. från det står till ivänstersom
matrisen till det står överst.som

Trafikant Fordon Bärb. lnfrasn. Andrasystem
syst.

Trafikant Tal. Instruktioner Instruktioner Tal. Tal. In-
Tecken Tangentbord Tangentbord Instruk- stmktio-

knappar. knappar. tioner. Tan-ner
Tangent bordm.m. m.m. gent-
bord m.m.
m.m.

Fordon Display. Trådlös Kontakt Trådlös Trådlös
Synt.tal. komm. komm. komm. komm.

kortdistans

Bärb. Display. Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Synt. komm.syst. komm. komm.. komm..
tal. trådlös trådlös

komm. komm.

Infrastr. Skyltar Trådlös Kontakt Tele- Telekomm
komm. komm. komm.mm

trådlös
komm.

Andra Skyltar, Trådlös Kontakt Tele- Telekomm
display komm.syst. komm. komm.

trådlösmm
komm.

Matrisen övergripandeutgör sammanfattning denovan en av
kommunikation kan ske i byggda på transportinforrna-systemsom
tik. En given tillämpning använder urvalsig specificeratettav av

uppräknade kommunikationsytor. I många fall kanovan generella
krav ställas på kommunikationsytorna, oberoende tillämpning-av
en.
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införandeprocesseniAktörer2.3

transportinformatik innehållerinförandeProcessen mot ett av
huvudsak fem olikaikläda sig ikanolika aktörer. Dessamånga

införandeprocessen. Dessarolleri är:

Användare

påde tjänster byggdahär användareMed användare avmenas
transportföretag,Trañkanter,erbjuds.transportinformatik som
på aktörerexempeltransportorganisationeroffentliga är som

in-användare räknasTill kretsenanvänder tjänsterna. ävenav
in-indirekt påverkasanvändare, dvs.direkta avsompersoner

miljöpåverkan, etc..forrnatiken genom t.ex.

Ijänsteleverantörer

organisationerhär företag ochMed tjänsteleverantörer sommenas
transportinformatiktillämpningarpåbyggerlevererar tjänster som

betalsystem, trafik1ed—trafikantinformation,sigDet kan röra om
verk, kommuner,kan StatligaAktörernaning trans-vara:m.m.

Tjänsteleverantörer-telekommunikationsföretagportföretag, m.m.
bygger påbeställareochofta köpareär även systemav somna

transportinformatik.

Operatörer

organisaionerhär företag ochMed operatörer som svararmenas
kantransportinfonnatik. Dessabyggda påför driften systemav

eller drivatill tjänsteleverantörernaunderleverantörerfungera som
uppdrag. Aktörernadirektapå tjänsteleverantörernasett system

transportföretag, tele-verk, kommuner,kan Statligavara:
bådeorganisation kankommunikationsföretag Samma varam.m.

ochtjänsteleverantör operatör.
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Tillverkare

Med tillverkare leverantörer utrustning och teknikmenas av som
transportinformatik kan fordonstillverkare,Dessa trafik-är vara:

elektronikleverantörer, IT-leverantörer, telekommunikations-
leverantörer m.m.

Myndigheter

Myndighetsrollen för de lagar och reglerutgörs ansvaretav som
kring transportinformatiken.ramverk Aktörernasätts ärettsom

bl.a.: statsmakterna riksdag och regering, statliga myndigheter
och kommuner. Till denna aktörer räknas andraävengrupp av

kan ha utomstående krav på transportinformatiken för-t.ex.som
säkringsbolag.

inför-arideprocessen transportinfonnatikiiharl lcring aktörerna i
huvudsakifem Uänstelçverantörer,roller: Användare, operatörer,
tillverkáre myndigheter.:samt

V

enskildEn aktör ikläder sig ofta dessa roller i införan-mer en av
deprocessen. Vägverket kan både myndighet, tjänstele-t.ex. vara

och godstransportföretag,Ett Speditör,verantör operatör. t.ex. en
kan både användare och tjänsteleverantör.vara

Centralt i den fortsatta analysen det aktörernas rollerär äratt
skiljs åt, aktörerna i sig själva.änsom snarare

Utöver dessa roller finns antal andra aktörer inteäven ett som
med i analysen konsulter,Dessa forskare, obero-är är t.ex.ovan.

ende Anledningen till dessa inte medärexperter, attm.m. ovan
de inte har fristående roll oftast ingår någonär i deatt utanen av

redan definierade rollerna. harDessa emellertid idégenererandeen
funktion har betydelse i utvecklingsprocessen.storsom

Hittills har utvecklingen till del varit driven tillverkarestor av
och andra aktörer på tekniksidan i Detta har dockprocessen.
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allt inflytan-till omfattaårenunder de störresvängt att ettsenaste
eller kommandeochde för tjänsteleverantörer operatörer opera-

Användare ochbeställareegenskapi derastörer systemen.avav
undanskymd roll inågotfortfarandemyndigheter har proces-en

sen.

illämpningsområden2.4 T

Inledning2.4.1

antalpå myckettillämpasTransportinformatiken kan stortett om-
ständigt tek-utvecklasolika Detpå mängdråden och sätt. nyen

omöjligtvarför detanvända teknikenoch ärnik attsätt attnya
ömaktuellakande tillämpningaridag lista alla ett parsom vara

ar.
transportinformatikens till-försök listaföljandeDet är attett

väginf0rmatiktillämpningarvägtrafikenlämpningsområden på
in under respektivekantillämpningarvilka sorterassamt som

område.

Trañkstyrning2.4.2

trañksystemetåtgärder riktadeinnebär direktaTrañkstyrning mot
bestämdavissa i förvägför uppnåsyfte trafikeni attatt styra

Över-skall efterlevas.olika reglereffekter. Styrningen innebär att
styrningsåledes inte indirektinnefattasträdelser kan beivras. Här

information.genom

trafikstyrningExempel på

Trafiksignalstyrning
Motorvägsstyrning
Påfartsstyrning
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Störningsavveckling
Styrning fordontungaav
Trafikövervakning
Automatisk detektering
Tillträdeskontroll t.ex. miljözoner
Prioritering vissa brandkår, ambulanser, m.m.transporterav

2.4.3 Trafikantinformation

Under denna rubrik funktionersamlas och tjänster för vägledning
och reseplanering information till trafikanterna. Gemen-genom

för dessa de innebär informerandeär trafikanternasamt att av
stöd till dessa. Denna punkt innehåller inte styrning. Vägled-samt

ning och reseplanering kan dels service till trafikanter-utgöra en
dels indirekt styrning trafikenutgöra infonna-na, en av genom

tion.

Exempel på trafikantinformation

Trafikinformation via vanliga media
Trafikinformation via RDS-TMC
Vägvisning
Dynamiska ruttvalshjälpmedel
Digitala vägkartor
On-line informationssystem Internet m.m
Informationsskärmar i trafikenutem.m.
Navigeringssystem dynamiska, statiska
Intelligenta tidtabeller

2.4.4 Fordonsmanövrering

Fordonsmanövrering samlar alla funktioner för stödja elleratt
föraren vid manövrering fordonet. Detta kan delsstyra av vara



531996:17SOU

formerdels olikatransportinfonnatikpåbyggdatill förarenstöd
styrning.av

fordonsmanövreringExempel på

körningAutomatiserad
Avståndshållning

väglagvid dåligtHastighetsanpassning
vissavidHastighetsanpassning vägar

vägskyltarElektroniska
körskolaElektronisk

säkerhetochKontroll2.4.5

harfunktioner göraalla desamlaspunkt attUnder denna som
säkerhet härkontroll ochmyndighetersellertrafikantersmed

gällakansäkerhet. Depersonligtrafiksäkerhet utanmenas
behörighetövervakning,larm, m.m.

säkerhetsfunktionerkontroll- ochExempel på

körkortElektroniska
Alko-lås

fordonetIdentitetskontroll/körkortskontroll i
Behörighetskontroll
Larmfunktioner
Stöldkontroll

fordonFjärravstängning av
Färdskrivare

Kollektivtrafik2.4.6

inomolikapå mångaanvändas sättkanTransportinforrnatiken
nämndaintefunktionerde ärkollektivtrafiken. Här somavses



SOU 1996:17

under någon ovanstående rubriker kollektivtrafiken kanav
använda vägledning, trafikstyrning i sin verksamhet.m.m.

Exempel på kollektivtrafikapplikatiøner

Betalsystem för kollektivtrafik
Bokningssystem
K0I1ektivtrafikinformationssystem on—line hemma eller på arbetet,
hållplatser, m.m.
Ledningssystem för kollektivtrafik
Kollektivtratikprioritering

2.4.7 Parkering

Transportinfonnatiken kan användas på många olika inomsätt
parkering. Här de funktioner inte är nämnda underavses som
någon ovanstående rubriker parkeringsektorn kan användaav
vägledning, tratikstyrning i sin verksamhet.m.m.

Exempel på parkeringstillämpningar

Betalsystem för parkering
Parkeringsinfonnationssystem
Vägvisning för parkering
BokningsSystem

2.4.8 Godstransporter

Transportinfonnatiken kan användas på många olika inomsätt
godstransportsektorn. Här de funktioner inte nämndaäravses som
under någon ovanstående rubriker godstransportföretag ochav
yrkesförare har även vägledning, tratikstyrningstor nytta av

i sin verksamhet.m.m.
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godstransporttillämpningarpåExempel

Godstransportledningssystem
ruttplanering m.m.Transportplaneringsverktyg

Navigeringssystem
Positioneringssystem
Fraktsedelhantering

beställningBokning,
fordonsinformationochLast-

Färdskrivare

Betalsystem2.4.9

biltullar, vilkaanvändaravgifterräknas delsTill betalsystem t.ex.
delsinfrastrukturen,användandetförbetaltsyftar till att ta av

förbetalsystemetanvändadvs.efterfrågestyrning att styraatt
beteende.vissttilltrafikanterna ett

betalsystemExempel på

Elektronisk börs
Kollektivtrafik
Parkering
Biltullar
Miljöavgifter

and RidePark
Kombinerade tjänster
Samåkning

betalningIntegrerad
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2.5 Exempel pä användning transport-av

informatik

För åskådliggöra transportinfonnatikens möjligheter nedanatt ges
antal exempel, bildi och på hur transportinforrnatikenett text,

kan användas för olika ändamål. Varje exempel innehåller ett
användningsområde för tekniken urval tillämpningarsamt ett av

kan användas för detta ändamål.som
Det sig här både teknikrör och finns tillgäng-systemom som

lig i dag och sådan teknik bedöms möjlig genomföraattsom som
några år.om

Exemplen skall inte tolkas så det delegationens åsiktäratt att
alla dessa skall införas. Exemplen redovisas här förärsystem att
lättare kunna visa på väginforrnatikens möjligheter i framtidens
trafiksystem.

Exemplen effektivitet, trafiksäkerhet, miljö, handi-tar upp;
kappanpassning, reseplanering yrkestrañk.samt
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fortframkomma
effektivtooh

transportinformatikbyggdamångafinnasDet kommer systematt
någraföljerHärresandet.ikvalitetenocheffektivitetenhöjersom

tillämpningar.möjliga

frånInformation
"mami" trafiklednings-/3d°&#39; // centralen

tillllon / W"vadion / m.,,

från vällInformation
vägenlängsmärkenetc .

vid"Trafikolycka
X-IräplnIllinfarten .

trafikinformationochTrafikstyrning

och där-framkomlighetenförbättraTrafikstyrning kan
dettaUtöverfrämst i tätort.förkorta restiderna,med
höjertillämpningarflerafinnasdetkommer att som
möjlig-informationsnivå därmed ökarochtrafikantens

Navigeringssystemtrafiken.träffa val ibättreheterna att büdskärmsBasmormafion ti"
på detta.exempelfordonettill ärtrafikinformation frånoch mencmskiva ikartan en
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p’~‘Era/ä,av‘$2.’~9‘l’raf|ksakerhetI ...

Transponinfonnatiken kan, påden införs mycketrätt sätt, göraom
för öka säkerheten i trafiken. följer någraHär påexempel huratt det
kan i framtiden.utse

Automatiska manöverstöd
i bilen

Många bilar kommer utrustadeatt vara
med olika för manöverstöd oftasystem
autonoma. Det kan automatisk fart-vara f
hållare, halkavkännare, automatisk
avståndshållning, hastighetsanpassning §44

7vid olika väglag, Bilen kan självm m. t;
känna aktuell trafiksituation ochav anpas-

hastigheten efter dålighalka, sikt ellersa
närhet till framförvarande bil. mi;. .

Automatisk
avståndshållnin

Automatisk
tarthållare

Manöverstöd
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information och
från vägenstyrning

utrustning kanBilens autonoma
information ochmedkompletteras

från Genomstyrning vägen. auto-
fåshastighetsanpassningmatisk

hållafordonet viss hastighetatt en
på vid sko-vissavägsträckor, t ex

trafikdaghem eller vidlor och tät
på infartslederna.

Automatisk
hastighets-
anpassning

ägälêyitama landet kan kommadeleni större av
mellankommunikationattbli Genomelektroniska.

hastig-aktuellafordon kanvägskylt och uppman
på fordonet.iskärmhetsbegränsningar enm m

Automatiserade
JZ’ /styrd fordons-motorvägar

detframtiden kommerI att
automatisera-medbli möjligt

fordonetdärde motorvägar,
fordonskolonninordnas i en

meddel kör självoch till viss
hjälp systemautonomaav

frånsignaleroch vägen.
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II |I|ow

Transportinformatiken kan medverka till miljöförbättringar i framtiden
trafiken, övervaka miljözoner,att administrerastyra automatiskagenom

med trañkavgifter i känsliga områdensystem
och betalsystem för parkering-kollektivtrafik.

Trafikstyrning,
navigationssystem

Genom formerolika trafikstyrning ochav
navigeringssystem kan snabbare hittaman
rätt inte köra onödigasamt ellervägar vänta
i trafikstockningar. Genom bättre flyt iett
trafiken och ökad framkomlighet minskas
onödig tid i trafiken.

frånsignal det
automatiska
övervaknings-
systemettill
lastbilen

"Tllksløclrniny
åsäng höger

Liten bildskärm
instrumentbrädan

övervakning -miljozonerav
VTeknik för övervakning miljözonerav

genom intelligenta, kommunicerande
fordonsdosor hjälper till ledaatt transporter

frånsi- I farligt gods till trafikleder: säkrare samtavrdonsdosa till ifråntrafikstyr tung stadskärnan,utövervaknings-
systemet
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pricingRoad

4byggtförpå betaisystem vägarnamiljönStörst effekt ettger
anpassad tillVägavgiftenpricing. ärpå roadprincipen kring

fkraftigt tilloch bidrarorsakar attde kostnader som en resa
staden.delarnakänsligarebiltrafiken i deminska av

Zonmed
högre avgift

medZon
lägre avgift

§9
I ivid zonen,passagef.¢§° frånavgift dras direktkan

Va‘I kort" i bilen."smartett

Intelligenta betalsystem
finnsbetalsystemvted intelligentett

nöjlighet till rabatter när manm m förAutomat
fortsätter medbilen ochJarkerar medbetalning

ride.roliektivtrafik s k park kort""smart.
det enkeltSetalsystemet attgör ...m.
kollektivtrafikresorförJetala enstaka

sitthar alltid med sig smartaman
Olika tjänster kanort. kombinerade

med resandet.erbjudas i samband

Parkeringsdosa
"smart ka.."med

‘bileni
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/øâxa

andikappanpassnmg- -f

Tekniken kan mångai fall hjälp rörelsehindrade och andra handikappade
till jämlikt liv. Transportinformatiken kan ocksåett bidra tillmer att
handikappade kan klara sig bättre i trafiken.

Reseplanering
och navigering

Genom navigeringssystem och rese-
planeringsverktyg är kopplade tillsom
information och handikappanpassning, ----

Vhandikapprutor kan handikappadem m
län hitta p-plats, komma fram enklare,
säkrare och fortare i trafiken.
Handikappinformation tillhandahållas

bonustjänst i informations-som en
systemen.

"Sväng lill vänster".......

x

Ledig P-rut;
Manöverstöd

Manöverstöd vid körning bilav
det enklaregör framföra fordonatt -

betydande fördel för rörelse-en
hindrade i trafiken.
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trafik-Information fill
Iedningscontralen

handikapp-attom en
är ledigruta

Larm

överfallslarm används inomDet som
yrkestrafiken kan användasäven som

för behövande.larmsignal speciellt
påGenom positionering baserad

GPS-tekniken med fordonetskan larm
till Iarmcentralen.exakta position lämnas

RML/J. v
CENTHAL

utrycknings-
fordon

hittar vågenBilen

guidning ochDynamisk QSväng rmmanöverstöd det enklaregör
vänster "mångaför äldre förareäven "saldo Intrafiken.i De känner sig Kurvly

säkrarelugnare och när väg."
åtbilen hittar demvägen

sigoch de kan koncentrera
på körningen. "SvängfIIIri vänster "

A
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viljg
WhitX

planera sm resa
En del transponinformatikens tillämpningar kommerstor leda tillav att

trañkantens informationsnivå höjs väsentligt. Trafikantenatt kan därmed
använda informationen för planera sitt resande.att

Planera hemma

Genom on-Iine påi hemmet ochsystem
arbetsplatsen t Internetöver kanex

tillgånganvändare till hel informa-delen Resebyråntion och resetjänster påbör-innan SJärresan
jad. Det kan gälla trafikinformation,
avgångstider, bokning biljetterav m m. Vägverketinformation i hemmet oftaär bättre iän Flygbolag
bilen trafikanten får fler valmöjligheter.-

Färja

RUTTPLANERING
Göteborg 10.00

HotellMalma 00.00
L

Köpenhamn 00.00

CD-skivamed basdataoch
i datorn förprogram egna

vägbeskrivningoch ruttpla-
nering
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variabel
informationstavla

"Trafikfyr" sändersom mm
mm MmMnform

flis-radio

cD-skiva med
kanintormation

Information under resan
Reseplanering kan informationske tilläven genom

påtrafikanterna olika i trafiken. Det kan gällasätt ute
informations-ruttplaneringssystem i bilen, variabla

tavlor vid informationssystem föreller kollektiv-vägen
bussen/tågettrafiken i eller vid bytespunkt.en
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få/åff: estraflk .

på mångaTransportinfonnatik kan användas för förbättrasätt att
den professionella trafiken. Godstransportföretag, kollektivtrafiken, taxi,
budbilar kan transportinformatikens tillämpningar.dra stor nyttam m av

Tr3nsIJ0Il|eIlII|n9S-Transportledning

Genom fordonslokalisering GPSt ochex
transportföre-transportledningssystem kan

påfordonsflotta effektivareIeda sintag ett
âkerier,Kollektivtrafik, färdtjänst ochsätt.

påtaxi kan bättre planeraett sätt transport- iha god uppsikt överatterna genom var ia
fordonen befinner trafiksituationensig, över

efterfrågan påoch transporter.
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Administration

finns möjligheterDet attstora
administrativa hante-sköta den
fraktsedlar, beställ-ringen av

ningar, bokning trans-m m av
på effektivare sättporter ett

transportinformatik.med

Utskrift trakt-av
sedlar, plocklistor

/ ,Data för färdplanering
sänds direkt till bilens
lärddator

Ruttplanering

Även navigeringssystem och olika
former ruttplanering kan hjälpaav
transportföretag fullgöra sinatt

påtransportuppgift bättre sätt.ett
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Väginformatik i dag3

översiktlig bild väginformatikenkapitel innehållerDetta varen av
uppdelad utvecklingen Väginfor-Beskrivningen istår idag. är av

verksamhet, StandardiseringFoU-verksamhet, svenskmatik, samt
Avslutningsvis kortsamarbetsorganisationer.europeiska görs en

övriga transportslag.genomgång läget inomav

väginformatikUtvecklingen3.1 av

väginforrnatiken utifrånutvecklingenavsnitt beskriverDetta av
framtiden. Vidarehistoria, läget i dag och i dendess närmaste

inplaceringfaser i utvecklingen ochuppdelning i olikagörs enen
transportinformatken i dessa faser.tillämpningar Av-olika avav

väginforrnatiken befinner sig, iklargöra i vilken lägesikten är att
internationellt.Sverige såväl som

historiaVäginformatikens1

började detHur

egentligen inte så kan RedanVäginfonnatiken är tro.ny som man
på börjadeförsta trafiksignalerna, 1960-taletpå 1930-talet kom de
betalsystem har fun-navigeringssystem och automatiskatestaman

enklaalla tidiga tillämpningar användesnits sedan 1970-talet. I
informationsteknik.former av
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först i och med informationstekniken nåttDet till-attvar en
räcklig utvecklingsnivå det i dag kallas väginformatiksom som
hamnade på agendan. Framväxten snabb, kapabel billigochav
datorteknik och elektronik för databehandling och kommunikation
ledde till idéer tillämpa denna teknik inom transportsektornattom
för trafikantinformation,manöverstöd, trañkstyrning, elektronisk
betalning m.m.

Begreppet väginformatik formas

De första modern väginforrnatikmed kom igörastesterna att
Japan och Idéerna kom från fordonsindustrinUSA. och tillvar en
början inriktade på fordonen. Redan på 1960-talet testadesmest
datorbaserad förteknik dynamisk fordonsnavigering. På 1970-
talet testades med parkeringsguidning i Tyskland. Pâ olikasystern
håll i världen väcktes skilda idéer användandet datorteknikom av
för transportsektorn. mitten 1970-taletI startade det förstaav
europeiska samarbetet inom för det s.k. COST-programmetramen
europeiskt samarbetsprogram för forskning.

börjanI på 1980-talet kom väginformatiken bli begrepp.att ett
Under inflytande fordonsindustrin, forskare, konsulterav m.m.
kom visioner den datoriserade vägtrafiken fonnuleras.attom
Dessa visioner långtgående.mycket Idén närmast attvar var
skapa vägtrafiksystem, bl.a. med fordon kunde skötaett nytt som
sig själva, dvs. med automatik i stället för med mänsklig styrning.
För samla det europeiska utvecklingsarbetet initierades det s.k.att
PROMETHEUS-prograrnrnet fordonstillverkarna.av

såg framförMan sig trafikledningssystem kunde ha totalsom
överblick trafiken effektivareoch den och på så fåsättstyra ettav
bättre utnyttjande infrastrukturen. Visioner formuleradesav om en
hyperintelligent bil eller mindre kunde köra självsom mer genom
automatisk avstândshållning, kolomikörning m.m.
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Europas trafikproblem tilltar

Samtidigt visionen kring det intelligenta trafiksystemet bör-som
jade fastare form blev trafikproblemEuropas allt allvar-äventa
ligare. En väl utbyggd infrastruktur förmådde inte svälja all trafik

genererades. många länder i centralaI Europa taladesom man om
trañkinfar blev allt vanligare med långvariga. Det istoppen

trafiken på de lederna.stora
Samtidigt insåg det inte enbart gick fortsättaatt att attman

bygga infrastrukturen med fler eller bredare Det uppstodvägar.ut
behov försöka lösa problemen Härsätt.stortett att annatav

såg väginformatiken möjlig lösning. Genom satsning-man som en
på väginformatik hoppades de europeiska länderna attar man

skulle kunna öka kapacitetsutnyttjandet på det befintliga vägnätet
skulle kunna utjänma trañkbelastningen och minskasamt att man

det totala trañkarbetet. Förhoppningen informationstek-attvar
niken skulle bli alternativ till asfalt och betong.ett

Med anledning detta initierade dåvarande forsk-EG storaav
ningsprogram för fram och tekniken. fo-DRIVEatt ta utprova
rskningsprogram för transportinformatk blev tillsammans med
PROMETHEUS paraplyorganisationer för kraftig europeisken
forskningsinsats på omrâdet. Denna utveckling blev också start-
skottet för väghållarnas intresse och inblandning i Väginforma-
tiken. En bidragande orsak industripolitisk, ansåg denattvar man
europeiska elektronik- och fordonsindustrin aktersegladvar av
USA och Japan och ville på olika stödja kommersiellsätt ut-en
veckling på omrâdet.

Svensk utveckling

Sverige skiljer sig på viktiga punkter från flestade andraett par
västeuropeiska länder i utvecklingen väginformatiken. Sverigeav
har aldrig haft trafikproblem Tyskland. Närt.ex. tra-samma som
fikinfarkten har blivit realitet i centrala flyterEuropa fortfa-en
rande trafiken bra pâ de svenska Det endast imotorvägama. är
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storstadsregionerna främst Stockholm Sverige har störresom
kapacitetsproblem. Sverige har å andra sidan speciella trafik-
problem i form bl.a. långvarig vinter, långa perioder medav
mörker och liten möjlighet till omledning trafik.av

Trots Sveriges något annorlunda förutsättningar svenskavar
företag och organisationer emellertid tidigt med i utvecklingen av

teknik i Europa. När de forskningsprogrammen startadestorany
Sverige väl främst den svenska fordons-representerat,var genom

industrin. områdena fordonsnavigering,Inom trañkantinformation
RDS-TMC, kollektivtrafikinformation,över intelligenta trafiksig-

naler och elektroniska betalsystem för några exempelnämnaatt
har Sverige legat i den absoluta frontlinjen i utvecklingen.

Vidare har Vägverket varit aktiv pådrivare teknikutveck-en av
ling försök.och förInom Vägverkets försöksområde Arenaramen
tidigare Försöksområde Västsverige samlades delenstörre av
svensk försöksverksamhet inom väginfonnatik. Denna verksamhet
har utgjort viktig källa för kunskapsuppbyggnad inom området.en
Vidare har NUTEK och tillsammansKFB med fordonsindustin
bidragit aktivt till svensk försöksverksamhet, främst detgenom
s.k. svenska RTI-programmet 1991-94.

1.2 Utvecklingens faser

Utvecklingen väginformatiken kan beskrivas i fem faser. Dessaav
skall utvecklingssteg för varje tillämpning förseparatases som
sig, inte för väginformatikens utveckling helhet. Varjesom en-
skild tillämpning befinner sig i någon faserna. Faserna inteärav
strikt åtskilda från varandra och problem kring tillämpning kanen
mycket väl tacklas inom flera faser samtidigt.

Den visionära fasen

Utvecklingen har sitt i den visionära fasen. Här formule-avstamp
visionen kring applikationen. Den visionära fasen har tillras upp-

gift på så trovärdigt möjligt klartsätt göraatt ett att systemetsom
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det kan förväntas finnashåller ochidénpå,värt attär attatt satsa
framtiden.marknad ibehov ellerett en

dominerasinnovativ. Dentill sinvisionära fasenDen är natur
tillverkare, forskare, kon-uppñmiare,olika slag;tekniker avav

sulter, etc.
denutvecklingsskede de därdettafastnar i ärDe system som

ekonomiskaeller där idén påhindertillgängliga tekniken utgör ett
genomföras.orealistisk förförandra grundereller attanses

Teknikutvecklingsfasen

visionen kan genomförasgällandeväl kunnatHar göra attman
denna helaEgentligenteknikutvecklingsfasen.inträder varar

dock den inledandefärdig produkt. Härfram tillvägen avses
form. Teknikutvecklings-någon tekniskifasen då idén realiseras

produkt, det kanresultera ifasen behöver inte prototypvara enen
på. Teknikutvecklings-laboratorietesterutföraeller attett system

realisera.tekniskt gåridénfasen skall visa attatt
tillverkare,domineras tekniker;Teknikutvecklingsfasen av

forskare, etc.
inte funge-stadium defastnar på detta ärDe system somsom

laboratoriemiljö.fungerar ii praktiken, menrar

Försöksfasen

laboratoriet till verk-lyftasyftar tillfasNästa systemet utatt ur
det oftastväginforrnatik handlarligheten. För syste-att testaom

påtrañkförhâllanden, fåriktigaunder ut systemetatt ga-men
användare eller medmed vanligaFörsöken kan sketan. spe-

främstsyftar tillVerksamhetencialutbildad personal. övertyga,att
genomföra iidén värdbeslutsfattare,beställare och är attatt

skala.större
tillverkare ochfrämst tekniker t.ex.fas berörDenna opera-

sig oftaFörsöken riktareller köpare.törer mot grupp aven
beslutsfattare.ochpotentiella beställare/operatörer
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Införandefasen

Efter försöksfasen kommer det direkta införandet. Införandefasen
tacklandet alla problem har medgöraavser attav att syste-som

skall fungera i omgivning andramet väginfonnatikapplika-en av
tioner, befintliga organisationsfonner i företag, människor som
skall använda lagstiftning Införandeproblematikensystemet, m.m.
har med allagöra de gränssnittatt har sin omgiv-systemet mot
ning inklusive standarder. Syftet är göra klart föratt systemet
användning.

Införandefasen involverar främst operatörer, tillver-ävenmen
kare och myndigheter.

Användningsfasen

Den sista fasen i kedjan är i driftsätts och används.att systemet
Denna fas skiljer sig från införandefasen så tillvida det häratt
handlar förpacka på attraktivtatt Faktorersystemet sätt.om ett

användarvänlighet, extratjänster, marknadsföring och prissom
spelar in. Syftet fåär används iatt omfattningett systern rättsom
och på effektivt sätt.ett

Denna fas Äveninvolverar främst användare och operatörer.
tillverkare och myndigheter har här viktig roll spela.atten

3.1.3 Utvecklingsläget för olika tillämpningar

Nedan redovisas utvecklingsläget för de viktigaste tillämpnings-
områdena för väginformatik idag. För utförlig beskrivningen mer

väginformatikens tillämpningar hänvisas till kapitel En in-av
delning i enlighetgörs med de faser definieratssom ovan.

Trafikstyrning

Trañkstyrning baserade på väginformatik mångaär ställen
redan i drift. Teknik för trafikstyrning har underutprovats ett
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införa automatiseradevägförvaltningar håller påantal år. Flera att
intellligenta trafiksignaler, påfarts-motorvägsstyrning,påsystem

styrning, m.m.
i införandefasen,kan emellertidTrafikstyrning ännu sägas vara

organisatoriska problem kringbrottas meddå fortfarandeman
systemen.

Trafikantinformation

längevägledning har många håll i världen sedanKonventionell
skyltarTrafikinformation och radiovarit realitet. ärgenomen

befinner sig i användningsfasen.exempel på tillämpningar som
RDS-TMC påinformationssystem t.ex.Digitala är väg att

så länge finns ingeninföras. Pilotförsök förekommer, ännumen
för-trafikinformation istorskalig verksamhet. Denna ärtyp av

söksfasen.
avutveckling andra kommunikationskanalerdetta pågårUtöver

vägledning, digital radio.för trafikantinformation och Härt.ex.
fortfarande tillämpningar i teknikutveck-det sig emellertidrör om

lingsfasen.
förekomma i eller utanför fordonetReseplaneringssystem kan

eller intelligentaon-lineuppkopplingar viat.ex. i hemmet genom
i fordonet följerinformationstavlor. Utvecklingen systemenav

kan form resepla-den med naviationssystem, ses som en avsom
internet,införandefasen finns on-linesystemnering. I över t.ex.

kan planera sitt resande.eller telefon, med vilkatext-TV man
långt framme i utveckling.Kollektivtrafiken ligger denna

Fordonsmanövrering

farthållare i dag ganska vanliga iOm bortser från som ärman
automatisk hastighets-bilar avancerade manöverstödärnya mer
kollisionsvarnare,anpassning, automatisk avståndshållning, etc.

fortfarande teknikutvecklingsfasen. Försök har gjorts i laborato-i
riemiljö i skala.störreännumen
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De avancerade formerna fordonsmanövrering kolonn-mest av
körning, m.m. får fortfarande befinna sig i den visionäraavses
fasen.

Kontroll och säkerhet

Vissa enklare tillämpningar för fordonskontroll säkerhets-t.ex.
applikationer finns redan på marknaden GPS-baseradegenom
lamisystem. Andra, avancerade, tillämpningar iärmer snarare
den visionära fasen. Det kan gälla obligatorisk identitets- och
förarbeviskontroll i fordonen, elektroniska alko-lås eller liknande

Utvecklingsverksamhet pågår bl.a. inomsystem. området elektro-
niska körkort.

Kollektivtrafik

Kollektivtrañktillämpningar transportinforrnatik kanav vara av
många olika Exempel elektroniska betalsystem,är resepla-sorter.
nering, informationssystem och ledningssystem bl.a. med GPS.
Många finns i världen användningsfasen,systern det finnsmen

potential förbättra kollektivtrafikenstor att bättreännuen genom
byggda på transportinformatik.system

Parkering

Parkeringssektorn inte speciellt IT-intensivtär område. Fleraett
tillämpningar finns emellertid på försöksstadiet. Det kan gälla
betalsystem med parkeringsdosor eller bokning. Vissa enklare

med p-dosor finns i drift i dag. flerasystem I städer i världen
finns informationssystem beläggningsgrad, "park and ride"om

baserade på skyltar vid infartslederna eller inne i staden.m.m.
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Godstransporter

Godstansportsektorn kan dra många ovanståendenytta till-av av
lämpningar, och det tillgör del redan i dag. Specielltstor för
godstransporter finns för elektronisk fraktsedelhanteringsystem
och bokning vilka befinner sig i användningsfasen idag. System
för transportplanering och elektronisk trafikledning underär inför-
ande i flera företag i världen, speciellt i USA.

Betalsystem

På många håll i världen finns redan enklare elektroniska betalsys-
identiñerande isystem användning.tem Mer avancerade system

med kort, friflödesteknik, GPS-GSMt.ex. smarta baserade system
underär utveckling. De kan befinnasägas sig i försöksfasen.

3.1.4 Läget i dag

Väginformatikens roll i dag och framtideni

Väginforrnatiken har varit under diskussion och utredning i 10ca
Ändåår har förhållandevis lite hänt. Det inteär specielltnu.

många applikationer verkligen har tagits i drift i Europa isom
mindre utsträckning i Japan ochän USA. Problemen kan till stor
del tillskrivas avsaknaden standarder och utvecklingen tidi-attav

koncentrerats på tekniken hurmest tillämpning-gare änsnarare
skall kunna fungera i verklighetens trañkmiljö. Det finnsarna en

frustration i branschen så liteöver faktiskt har införtsatt och
tagits i drift.

Av naturliga skäl har utvecklingen länge varit teknikdriven och
dominerad tekniker, forskare fl. Under de åren harav senastem
emellertid väghållareoperatörer, och myndigheter allt blivitmer
delaktiga i Det har skett klar förskjutning i initiativprocessen. en
från utvecklare till köpare. Fortfarande har användarna dvs. slut-
användarna, trafikanterna undanskymd roll i införandeproces-en
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anpassadegradalltför lågi ärinneburitharDetta att systemsen.
användarna.hosfinnsoch behovbe kravefter utesom

förändratsväginformatikenbildenden allmännaLikaså har av
enk-omfattalångtgående tillochvisionärmycket attfrån att vara

diskute-sedan10 årväginforrnatiken. Förapplikationerlare caav
driving""cooperativeavståndshällning ochautomatiskrades t.ex.

RDS-TMC,trafikinformation övertalari dagmedan omman
betalsystem.elektroniskaochtrafiksignalstyrningintelligent

informationsteknikenförgällervadfrånskillnadTill som
omfattan-blivitförsvagats änvisionernagenerellt har mersnarare

tänktmedkvar,fortfarande ändock ettfinnsVisionernade. om
tiden.ilångt framinförande

Även hartills vidareapplikationernaavanceradede mestom
införaskommerväginformatikenklart attdetpå hyllanlagts är att

väghållare ochkring hurfinnsOsäkerhetenolika former.i myn-
verktyginformationstekniskadeskall hanteradigheter somnya

ochbehovverkligaanvändarnasfrågaidemerbjuds samt om
krav.

Japan

ochstarka fordons-dessspeglasutvecklingenjapanskaDen av
dessutombackasVäginfonnatikenelektronikindustri. om-upp av

trañkinformationscentra-i formstatliga insatserfattande t.ex. av
in-utvecklingförstatligaocksåfinnsler. Det avstora program

utvecklarIndustrinm.fl..VICS-programmetformationssystem
grundspecifikationer.efterkonkurrens,tekniken i sammamen

navigeringsystem.vad gällervärldenförst iklartliggerJapan
intarbilarjapanskainavigationssystemmiljonMed uppemot en

tätposition.internationellde en
ochfordonsbundnapåstarkt autonomaJapanGenerellt ärsett

elektro-mäktigastekanskevärldensdessutomLandet harsystem.
ja-därför denkanpå allvarbörjarväldenikindustri. När satsa
deområdenvärldsledandeblielektronikindustrinpanska som
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tidigare har varit på, elektronisk avgiftsupptag-t.ex.svaga som
ning.

Stora på forskningsprojekt kring automatiskasatsaspengar
motorvägar". En satsning kan komma få genomslagatt stortsom

helaöver världen.

USA

I USA tradition duktiga på fåanses attman av ut systemenvara
på och bilarna. Vägen från idé tillgatorna produkt betydligtär
kortare i Europa.än Detta präglar den amerikanskaäven inställ-
ning till standarder. Det inte ovanligtär låter produktatt man en
vinna slaget marknaden och bli de-facto standard änom snarare

sig ned ochsätter specificerat någotatt inte färdigtman ärsom
annu.

Stora federala på Intelligent Transport Systemssatsaspengar
och "The Automated Highway". Införandet har emellertid inte
kommit lika långt i Japan.som

Den amerikanska marknaden präglas också den saknarattav
tillgång till vissa grundläggande navigeringsdata, vilket har häm-

storskalig introduktion. I vissamat städer finns dock fungeran-en
de för statisk navigering.system I USA finnst.ex. även system
för automatiserad vägtrañkledning många håll.

USA har också marknad för elektroniska tullsystemstor fören
bygga på "single-lane"motorvägar teknik och identifiering. Inom

avgiftsupptagningsområdet ligger fortfarande bit efterman en
Europa vad gäller framtagandet teknik, kort, fri-smartaav ny
flödesteknik, etc.

Europa

Utvecklingen i Europa präglas i viss mån villigärattav man mer
tänka bra lösning fåatt produkterut än på marknaden.att uten

Fordonsindustrin aktiv, avsaknadenär standarder hämmarmen av
mycket introduktionen. Just standardiseringsarbetet speglar välav



81SOU 1996:17

och icke önskvärtsvårt göraeuropeiska situationen. Detden är att
standardiseringensamtidigtstandarder,finnsinnan detnågot tar

försökaskallmotstridiga viljormycketdå det oftatid är som
ochskillnad från USAdet, tillhämmasEuropa även attavenas.
ochmed skilda intressenoberoendebestår mångaJapan, staterav

förutsättningar.
forskningsprogram DRI-europeiskafinns bådeI Europa stora

vilkanationella satsningar,m.fl. ochPROMETHEUS,VE/ATT,
fordonsindustrin.tillkopplinghar starkofta en

håll och fun-på mångaharVägtrafikledningscentraler startats
vadlångt frammeliggertillfredsställande. Europa ävengerar

RDS-TMC.gäller
avgifts-för automatiskintressespecielltocksåharEuropa ett

i värl-utvecklingenoch lederelektroniska biltullarupptagning
området.den på det

Även i introduktionenoch USAefter Japanligger avom man
före eller ikappmedräknarnavigeringssystem restenatt varaman

navigeringssystem.dynamiskabeträffandevärldenav
iefter och USAbit Japanbraupplevs liggaIT-industrin en

baserade påprodukterkommersiellafram bra,förmågan att ta
transportinformatik.

mycketvarierar ganskaochApplikationer, krav angreppssätt
imellan olika länder Europa.

Övriga världen

föroch Hong KongSingapore nämnasAsien kanövriga delarI av
föravanceradeinförandetposition iframskjutnadess systemav

biltullar.
olikaintroduceraZeeland kommerAustralien och Nya även att

elektronisk avgifts-eventuelltvägtrafikledningför samtsystem
upptagning.

iliknar den USA.KanadaSituationen i
påingen utvecklingliten ellervärlden finnsI resten om-av

rådet.
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Svensk utveckling

Sverige ligger på många områden långt framme i utvecklingen.
Man väl representerade i europeisk forskningär och ligger i
frontlinjen vad gäller införandet RDS-TMC och elek-t.ex.av
troniska biltullar. Kännetecknande för Sverige emellertidär att
behovet kapacitetshöjande åtgärder i trafiken inte specielltärav

finns inteDet politiska krav på väginformatiken.stort. samma
Sverige också i hög grad beroendeär standarder för mångaav
applikationer. Vad gäller vägtrafikledning och motorvägs-t.ex.
styrning ligger Sverige fortfarande bit efter andra europeiskaen
länder i införandet. Till skillnad från andra ledande länder t.ex.
USA, Japan, Tyskland, Franskrike, Storbritannien har Sverige
inte heller någon nationell samarbetsorganisation för införande av
väginformatik.

3.2 FoU-verksamhet

3.2.1 Läget i dag

Verksamheten i våginformatikvärlden har länge kretsat kring fors-
kning, utveckling och därmed relaterad verksamhet. De huvud-
sakliga frågeställningarna i väginformatiken har, fram till på sena-

år, gällt visa det går fram bra baserade påatt att att ta systemre
väginformatik och dessa kan ha positiv effekt på trafiksitua-att en
tionen.

Även i dag fokuserar införandefrågor, pågårom man mer
någonsin FoU-verksamhetän kring väginformatiken i helamer

världen.
Nedan följer kort sammanställning FoU-verksamheten av

kring väginformatik. Sammanställningen uppdelad efter Euro-år
Japan och USA.pa,

Av intresse för Sverige nationellstörst ochär europeisk ut-
vecklingsverksarnhet. FoU-verksamheten i Japan och USA ligger,
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behandlasochmarknadensvenskafrån denlångtså länge,ännu
avsnitt.i dettakortfattatmycketdärför

2000199019801970

införandeorganisaitoner3.2 ForskningsprogramFigur samt
och Japan.USAi Europa,väginforrnatikkring

3.2.2 Europa

tidigarehar, nämnts,forskningsverksamheteneuropeiskaDen som
ochDRIVE/ATTforskningsprogram,tvåbedrivits inom stora
ochfordons-inomutvecklinginternPROMETHEUS, samt genom

elektronikindustrin.
stärka deninriktaddeltillFoUEuropeisk attär stor euro-

ameri-ochjapanskkonkurrenskraftindustrinspeiska gentemot
misslyckats.satsning hadennaviss delTillindustri.kansk anses

kommitprodukter harkommersiellaformiAlltför lite resultat av
forskningsprogrammen.europeiskadeut ur
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DRIVE/ATT Dedicated Road Infrastructure for Vehice Safety
in Europe, Advanced Transport Telematics och PROMETHEUS
Programme for European Traffic System with Highest Efficien-a

Unprecedented Safety har bidragit främstcy an attgenom vara
bas för kunskapsuppbyggnad inom området. Vidare har inomman
forskningsprogrammen genomfört flertal demonstrationerett av
väginformatiktillämpningar i mindre skala. Det endast i fåtalär ett
fall har kommit längre demonstrationsfasenän i desom man
europeiska forskningsprograrnrnen.

PROME THE US

PROMETHEUS forskningsprogramär initieradesett som av
Eureka den europeiska industrins samarbetsorganisation för
forskning inom högteknologi 1987. PROMETHEUS spänner
liksom DRIVE/ATT hela väginformatikornrådet,över ärmen mer
teknikorienterat i kraft de fordonstillverkarnaatt stora ärav
styrande i programmet. PROMETHEUS övergick 1994/95 i
fortsättningsprograrnrnet PROMOTE.

Det finns flertal andra forskningsprojektäven relate-ett ärsom
rade till väginformatik inom Eureka.

DRIVE /A TT

Forskningsprogrammet DRIVE/ATT del i deär europeiskaen
för forksning. DRIVE/ATT administrerasramprogrammen av

EUs generaldirektorat för telematik. DRIVE/ATT spänner över
hela väginformatikfältet och innehåller antalett stort separata
projekt kring väginformatik i Europa. Huvudtanken med DRIVE-
/ATT initiera samarbeteär nationsgränsernaöver mellanatt samt
industrin och forskningsvärlden.

DRIVE-l pågick 1989-91 och innebar främst framtagning av
olika studier och specifikationer olika väginformatiktillämp-över
ningar.
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fråntill skillnadinnebar,DRIVE-II1992-94.pågickDRIVE-II
försöks-ifickutsträckningiDRIVE-I, större ut systematt man

med 500projektinnehöll 65 öververksamhet. DRIVE-II partners
transportkorridorer.och 13städerdemonstrationsprojekt i 30samt

områ-antal olikaindelad iDRIVE-IIVerksamheten i ettvar
den:

Demand Management
InformationTrafficTravel
Traffic ManagementIntegrated Urban

Traffic ManagementInter-UrbanIntegrated
DrivingCo-operativeAssistanceDriver

Freight Fleet Management
ManagementPublic Transport

forelematics TransportT

bred-verksamhetenkomfjärdemed detoch attI ramprogrammet
in-vägtrafiktillämpningar äveninte baratill omfatta utandas att

heterForskningsprogrammettransportslag.övrigaformatik inom
och1995/96hösten/vinternpåbörjasochfor TransportelematicsT

kanomfattardelar vägtransporterpågå i år. Deskall sestre som
for Trans-TelematicsInomDRIVE/ATT.påfortsättnigensom

innehållaskallprojektpå färre,fokuserar stora somport man mer
inför Tele-Viktiga frågortidigare.flera funktioner äntester av

ochtransportslagmellansamverkanbl.a.matics for Transport är
försöken.islutanvändarnafå inatt

översiktligt delaskanfor TransportTelematicsArbetet inom
följande projektgrupper:iupp

TravellersforTelematics
CommunicationShort RangeandSystemsMultimodal Payment

Freight
ModellingManagement

Public Transport
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Vehicle Control and Driver Assistance
Waterborne Transport
Railway Transport
Air Transport
Demonstrationso of Integrated Telematics Applications
Support Actions0

Inom finns flertaläven olikaprogrammet samarbetsgrupperett
mellan delprojekten.

Sedan det tredje har EUs generaldirektoratramprogrammet för
blivit allttransporter aktiva inom området. Detmer ses som

naturligt transportdirektoratetatt över transportinformatikentar
närmare kommer införande gäller dockett avgiftsupptag-man
ning. Huvuddelen FoU-verksamheten i området ligger dockav
fortfarande under direktoretet för telematik.

Transportprogrammet

Det s.k. T inom fjärderansportprogrammet ramprogrammet om-
fattar 240 MECU. Detta fokuserar på transportforskningca och
innehåller uppgifter och projekt till viss del relateradeär tillsom
transportinforrnatik. Transportprogramrnet administreras av gene-
raldirektoretet för Programmet kantransporter. delas påupp
följande delområden:

Strategic Transport Research
Rail Transport
Integrated Transport Chains
Air Transport
Urban transport
Waterborn Transporti
Road Transport
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Sverige3.2.3

tillkoncentreradområdet har varitFoU-verksamhet inomSvensk
industrinsförsöknationellaforskningsprogram,europeiska samt

fordonsindustrin.främstutvecklingsverksamhetinterna
detPROMETHEUS-programmet närmed iSverige starta-var

framskjutenskaffa sigfordonsindustrinoch kundede engenom
varit välharSverigeeuropeisk FoU. ävenposition i representerat

DRIVE/ATT-programmen.i
detskapades i Sverige1992DRIVE-IIoch medI starten av

samordna svensk FoUskullevilketSvenska RT I-programmet,s.k.
ochunder 1991-94pågickpå området. RTI-prograrmnet var en

området. Genompåaktiviteterför svenskaplattformgemensam
och KFBfrån NUTEKstatligt stödkanaliseradesRTI-programmet

Sverige.FoU-verksamhet itill
försöks-i VästsverigeVägverketetableradesamtidigtUngefär

harVästsverige. ArenaFörsöksområdetidigareområdet Arena
försöksverksamhetsvenskplattform förviktigmycketutgjort en

väginformatik. Iområdetkunskapsuppbyggnad inom stort settoch
väginformatik hardemonstrationsverksamhet inomsvenskall

för Arena.inomgjorts ramen
aktiviteter ochovanståendeiaktivharFordonsindustrin var

Volvoområden.inom olikaprodukterutvecklathar även egna
Combitechochtrañkinfonnationnavigering ochdynamiskinom

korthållskommuni-avgiftsupptagning ochautomatiskSaab inom
kation.

svensk FoU. RTI-program-vad gälleroklartlägetdagI är mer
är Vägverketställning inom äroch Arenasaktivtlängremet

37,5uppdragitsregeringenVägverket haroklar. satsaattav
införandeaktiviteter inomochutvecklings-påmiljoner kronor

Programrådet fördärför skapatharVägverketväginformatik.
utredadessafördelaskallVäginformatik, vilket samt enpengar
dagslägetii Sverige. Detväginformatikpå ärsatninglånsiktig

utformas.detalj kommerihur satsningenoklart att
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3.2.4 USA

Amerikansk har liksomFoU europeisk kretsat kring ett storapar
forskningsprogram. skillnadenDen Europa istora ärmot att man
USA har haft mycket snabbare produktifiering resultatenen av

därmed inslag industrin istörresamt ett av processen.
Stora forskningsprogram i USA bl.a. PATH 1987är och

framåt, Mobility 2000 1988-91 den verksammasamt storanu
organisationen ITS America. USAs forskningsprogram tillär

delen inriktade på väginformatik,största jämfört med de europeis-
ka forskningsprogrammen inriktar sig på hela transportin-som
formatikomrâdet. finns iDet USA inte starka kopplingsamma
mellan myndigheter och industri i Japan.som

3.2.5 Japan

Japansk utveckling har präglats flertal olika forskningspro-ettav
Det började redan på 1970-talet med CACS-programrnetgram.

och har fortsatt under 1980- och 1990-talen med bl.a. RACS,
AMTICS, ARTS och VICS-prograrmnen se appendix. Japanska
forskningsprogram liksom de amerikanska, inriktadeär, påmest
väginformatik.

Utmärkande för den japanska satsningen dels detär nära sam-
arbetet mellan myndigheter och industri, dels den tilltron påstora
väginformatiken framtida marknad. Redan i dag spenderassom
det, enligt vissa bedömare, miljard1 kronor påän väginfor-mer
matiktillämpningar i Japan. Japan har emellertid lidit storaav
samordningsproblem mellan olika departement och myndigheter.
Den centrala organisationen för införande väginformatik iav
Japan VERTIS.är
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verksamhetSvensk3.3

Väginforma-utvecklingochinförandekringverksamhetSvensk av
införandeprocessen:imed aktörernaenlighetidelastik kan upp

ochtillverkaretjänsteleverantören operatörer,Användare, myn-
dessasamarbetsinitiativ mellanolikakapitel 2digheter se samt

aktörer.
ochsvenska aktiviteterolikauppräkningföljerNedan aven

området.initiativ inom

transportföretagAnvändare3.3.1 -

intehartrafikanterna,dvs. ännuväginforrnatiken,Användarna av
Detinförandeprocessen.itagiot delutsträckningi någon större

harpå allvaranvändarorganisationspeciellfinns ingen upp-som
introduktionnackdelar vidför- ochanvändarnasmärksammat av

iemellertid gjortsharundersökningarväginformatik. Vissa sam-
Chalmers,arbetedelegationensochforskningsprojektband med

fackföreningar kanochMotororganisationerm.fl..TFK,VTI,
för-situation ianvändarnasorganisationerlämpliga att ta uppvara

väginformatiken.tillhållande
aktivadock varithartransportföretagi formAnvändare enav

period.längre
speditörernadegodstransportsektorn har sats-Inom stora egna

och godstransport-fraktsedelhanteringpå bokningssystem,ningar
gradvarierande ävenväginforrnatik. Ipå satsarbyggdledning

väginforrnatiktillämpningar.åkerier påolika
tekni-denocksåkollektivtrañkföretag har anammatFlera nya

håll-ledningssystem,betalsystem,K0llektivtrafikprioritering,ken.
Speci-införts.tillämpningardenågraplatsinformation är somav

Göteborgi nämnas.satsningarnaellt kan
väginformatik inompåbyggdadetfinnsdettaUtöver systern

med positione-överfallslarrnförtaxi, där systemtestart.ex. man
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Ävenring. SOS Alarm bedriver försök med positionering av am-
bulanser.

Ofta satsningarna inomär transportföretagen företagsspecifika.
Förutom anpassning till standarder de i litenär utsträckning gene-
rella företagsgränserna.spännersystem översom

3.3 änsteleverantörer

Verksamheten på tjänsteleverantörssidan domineras Vägverket.av
Vägverket har sedan antal år tillbaka piett satsat attresurser

bygga kunskap och kring tjänster baserade påsystemupp nya
väginfonnatik. Detta har skett först och främst det tidigaregenom
nämnda Arena. De åren har verksamheten inriktatssenaste även

det direkta införandearbetet kring vägtrafikledning i Stockholm
väginfonnatik i Göteborg tillsammans medsamt Göteborgs-

regionens Kommunalförbund det s.k. DART-projektet.
Under hösten 1995 bildade Vägverket det s.k. Programrådet

för väginformatik. Programrådet skall dels initiera utveckling och
införande väginfonnatik under 1996, dels framlägga lång-av en
siktigt programförslag för väginfonnatik kan införas i detsom
svenska trafiksystemet fram till år 2007 se FoU-avsnittet.även

Utöver Vägverket Sverigesär Radio aktivtäven på omrâdet.
Sveriges Radios Trañkredaktion samla in informationsatsar att

trafiken för kunna sända högkvalitativ trafikinformationattom
det nationellaöver och lokala radionätet. Man har väl utvecklade

insamlingsrutiner samarbete med Vägverket utbytesamt ett om av
information. Flera lokala radiostationer bedriver trafik-även egen
information.

Kommunerna så längeär ännu ganska passiva. I Göteborg
bedrivs hel del verksamhet inom för DART-projektet.en ramen
Det handlar främst trañkstyrning och kollektivtrafiktillämp-om
ningar. Förutom enstaka initiativ för kollektivtrafikprioritering
och samordnad trañksignalstyrning har intresset hittils varit svagt
bland kommunerna.
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Operatörer3.3.3

Ännu många oberoendespeciellthar inte operatörerså länge av
pågåendeMycketi Sverige.etableratsväginformatiksystem av

själva.tjänsteleverantöremadrivsplanerad verksamheteller av
TeliasVägverkets ochkan dickHär sats-nämnas gemensamma

telefon, det sk. Väginfo.trafikantinformationning på per
potentiellaktivtblivit allt operatörTelia har också avsommer

samarbete med tjänsteleveran-väginformatiksystem. Dels genom
tillkommunikationstjänstertillhandahållaredelstörer, avsom

väginfonnatiktillämpningar.

industrinTillverkare3.3.4 -

tongivan-delång tid varithar underFordonsindustrin mesten av
potentiellegenskapväginfonnatik i sinsvenskide aktörerna av

väginfonnatik.baserad påutrustninganvändareochleverantör av
statisk navige-dynamisk ochförutvecklatVolvo har system

trafikinformationdigitalmottagare/presentatörerring samt av
RDS-TMC.

korthâlls-förbyggerSaab-koncernenCombitech inom system
biltullar,användas förfrämst kanvilka först ochkommunikation

förkommunikationslänkallmänförlängningeniäven som enmen
vägsida.fordonkommunikation -

börjatdigitala kartor harleverantörer ävenEtt stora avpar
svenskadigitaliseramed vägnät.arbeta att

kringi industrinaktiviteterdag ingaövrigt finns iI större
väginfonnatik.påbaseradeochprodukterframtagning systemav

Myndigheter3.3.5

gällermyndigheter. DettjänsteleverantörerMånga ävenär t.ex.
vägtrafi-föroch sektorsansvarmyndighets-Vägverket har ettsom

ken.
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andra aktören regeringen i formDen kommunika-ärstora av
tionsdepartementet. närvarandeDepartementet i antal aktivi-är ett

nationell internationellt haroch initierat delegationenteter samt
för transportinformatik.

bidrar finansieringKFB NUTEK FoU-projektsamt genom av
området.på
Myndighetssidan har i Övrigt hittils varit tämligen passiv inom

väginformatikomrâdet. sannoliktDet polisen och tullenär att t.ex.
kan komma sig kraftigare i vissa väginfomiatik-att engagera
tillämpningar.

3 Samarbetsinitiativ

Utöver det aktörsspeciñka arbetet finns vissa initiativäven som
bygger på samarbete mellan olika aktörer.

Svenskt RTI-program

Under åren tidigare1992-94 verkade, det s.k. Sven-närrmts,som
ska RTI-programmet. Detta organisation för samordnadvar en

kringFoU väginfomiatik med KFB, NUTEK, Volvo, Saab, Väg-
verket och Telia huvudñnansiärer. Genom RTI-programmetsom
finansierades vissa projekt koordine-även t.ex.gemensamma som
ring standardiseringsarbetet.av

svenska har i dag ingenDet RTI-programmet motsvarighet.
NUTEK har fordonstekniskt delvis berör vagin-ett program som
formatik. Vidare har Vägverket i uppdrag inom Programrádetat
för väginformatik utreda hur svenskt RTI-program kanett nytt
komma tillstånd.

Arena

Det tidigare omnärnnda drivsArena Vägverket projektenav men
genomförs till del samarbete mellan Vägverket, Göte-stor genom
borgs stad, industrin och diverse forskningsorganisationer. Arena
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delen svensk försöks-verkat plattform förhar större avsom en
väginforrnatik.verksamhet kring

DAR T

införande väginforrnatikorganisation förGöteborg harI aven
Regional Trafikinformatik DART.Driftsättningbildats, av

Vägverket ochöverenskommelse mellan Gö-DART utgörs av en
satsning påkommunalförbundteborgsregionens om en gemensam

innehåller flertalGöteborgsregionen. DARTväginformatik i ett
väginformatik. speciellt intresseAvprojekt för realiserandet ärav

kommitmålsättning hardeklarationden manavgemensamma
överens om.

Trafikkortet

i samband med Dennis-Stockholm pågår förutom samarbetetI
med det s.k.vägtrafikledningscentralen arbetetpaketet ävensamt

specifikation kortTrafikkortet. Detta är ett smartavgemensamen
biltullar i Stock-kollektivtrafik ochför betalning parkering,av

lokaltrafik Stock-Storstockholms ochVägverket,holm initierat av
betalsys-skapa samordnatProjektet syftar tillholms stad. ettatt

tillfället ligger projektetStockholm. Förför tjänster idessatem
pa 1S.

fånuläget ganskadet iDet kan ärattnoteras gemensamma
mångaväginforrnatik i Sverige. Iaktiviteter kring införande av

Frankrike,Tyskland, Storbritannien,länder USA,andra Japan,
syftar till ska-organisationerm.fl. finns starka nationella attsom

väginformatik i respektiveinförandeförutsättningar för avpa
lärdom dessför Sverigeländer. finns all anledningDet att ta av

organisation för införandeliknandeexempel och kanske skapa en
olika aktörer nöd-samarbete mellanväginforrnatik. Ett ökat ärav

skall kunna hävda sigSveriges storlekvändigt för landatt ett av
internationellt.
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3.4 Standardisering väginformatikav

Varför standardisering3.4.1 behövs

Transportinformatiken och dess tillämpningar innehåller mycket
teknik, och tillämpningar. vissa fall användsIsystemny nya

teknik och redan standardiserad t.ex. GSM,ärsystem som smar-
kort, i de allra flesta fall handlar det ärta systemmen om som

helt skapade enkom för transportinformatiktillämpningar.nya,
Standardiseringen syftar till skapa bättre förutsättningar föratt

produktframtagning och bättre situation för köpare och använ-en
dare. Utan Standardisering riskeras situation där olika systemen
inte kan samverka med varandra, eller där köpare inte vågar

felinför risken köpa system". Standardiseringen skallattagera
förleda till fungerande marknad transportinfonnatik kanatt en

uppstå snabbare och totalt fungerar effektivt.att systemen sett
flera tillämpningsområden standardiseringen direktInom är av-

görande för framväxandet marknad skall bli möjlig t.ex.att av en
automatisk avgiftsupptagning.

för land Sverige detSpeciellt litet viktigtärett att stan-som
darder kommer fram. Sverige för liten marknad för detär atten
skall initiativ skapa de-factomöjligt standar-attvara genom egna
der. standarder måsteI situation där saknas Sverige därfören

sig till de europeiska ländernasstörre system.anpassa
För utrustning olika slag skall kunna fungera tillsam-att av

behöver antal gränssnitt mellan definiera-ett systemenmans vara
olikade. Gränssnitten många slag. Viktigast gränssnittetär ärav

människa och gränssnittet fordon vägsida. Standardise-system- -
ringen fastslå specifikation fysiskaskall prestanda,en gemensam

datakommunikationen,protokoll, innehåll i gränssnittenm.m. av
mellan olika system.

Utöver det direkta arbetet med Standardisering iarbetas det
med utvecklingen terrnino-ävensamma grupper av en gemensam

logi och systemarkitektur.
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StandardiseringEuropeisk3.4.2

CEN/TC278

väginformatik be-med StandardiseringHuvuddelen arbetet avav
kommittéen CEN/TC278europeiskai dendrivs sedan 1991 -

and Traffic Telematics.Road Transport
Working Groupsi 13 arbetsgrupperuppdeladCEN/TC278 är

Sub Working Groupsundergrupperde flesta harWG, vilkaav-
SG. Dessa är.-

CollectionAutomatic FeeWGl
and Fleet ManagementWG2 Freight

WG3 Public Transport
InformationTravellerTraffic andWG4

ControlTrafficWG5
WG6 Parking Management

DatabasesGeographic RoadWG7
DistributionElaboration, Storage,Traffic Data:WG8 Road

CommunicationDedicated Short RangeWG9
InterfacesMan-MachineWG10

InterfacesandSubsystem IntersystemWG11
Identificationand EquipmentAutomatic VehicleWG12

TerminologyandWG13 Architecture

kommaTheft Services kan"Afterytterligare arbetsgruppEn att
bildas.

mindrevilkaProject Teams PTfinns s.k. ärUtöver detta
kortare period förunderintensivtarbetar att taengrupper som

finan-standarder. Dessaskrivningarfram specifika förslag till av
och EFTA.sieras EUav

mycketför WG2 ochordförandeskapet är ävenSverige innehar
WG9WG1, WG4, WG7,i arbetsgruppema:aktiva deltagaresom

främst beståttrepresentationen harsvenskaWG12. Densamt av
Vägverket/TFK.Volvo ochfrån Saab,personer
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Arbetet inom CEN/TC278 uppdelat i 75 olika arbets-är stca
uppgifter Work Items WI vilka tilldelade de olika arbets-är-

Arbetsgruppen skall utifrån arbetsuppgift framtagrupperna. en
förslag till standard med eller hjälp PT läm-ett utan ettav som

till kommittéen studera och kommentera. Kommittéenattnas
därefter förslaget. En färdigröstar standard inomom

CEN/TC278 kommer bli preliminär standard s.k.enatt en
ENV. Därefter skall den omvandlas till riktig standarden

ellerEN dras tillbaka.
flestaDe de arbetsuppgifterna förväntas75 levereraav ca

preliminära dokument under 1995-96. Fastställandet stan-av en
dard dröjer år efter denna tidpunkt.1,5ca

Andra europeisk Standardiseringinomgrupper

Andra CEN-kommittéer frågorarbetar med relateradeärsom som
till väginformatik är:

CEN/TC224 Machine Readable Cards
CEN/TC226 Road Equipment
CEN/TC287 Geographic Information
CEN/TC32O Transportation Services

Inom CENELEC europeisk elstandardisering har vidare beslutats
TC114 Surface ElectrotechnicalTransport System Equip-om en -

vilarDenna dock i avvaktan på resultat från CEN/TC278.ment.
europeisk telekommunikationsstandardiseringInom ETSI

finns kommittéerna Special Mobile Group, ansvarig för GSM
digital mobiltelefoni Radio Equipment Systems, bl.a.samt
ansvarig för radiolänken för korthållskommunikation.

3.4.3 StandardiseringSvensk

Ansvaret följa internationell Standardisering inom områdetatt
väginfonnatik ligger på Material- och Mekanstandardiseringen
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har svensk referensgrupp för det arbetet kalladMMS. MMS en
MMS-2460, Vägtrañkinformatik. Gruppens huvudsakliga uppgift

följa internationella arbetet och förbereda svenskadetär attatt
främst CEN/TC278 och ISO/TC204. Refe-inlägg och insatser i
under åren 1992-94 i samarbete medarbetade närarensgruppen

det svenska RTI-programmet.
pågår specifik svensk standardisering på områdetDet ingen

väginfonnatik. Sverige har liksom övriga CEN-medlemmar för-
CEN-standarder nationell standard. Den-bundit sig införaatt som

ISO-standarder. EG-direktivenskyldighet gäller inte Genomna
offentlig upphandling standarder mycket stark ställningenom ges

styrinstrument.som
området och järnvågsinformation ej insorteratInom väg-

pågår svenskt arbete med standardisering iunder väginformatik
inom STG.den nystartade TK126gruppen

standardisering3.4.4 Global

ISO/TC204

standardisering väginformatik bedrivsArbetet med global av
globala standardiseringsorganet ISOs kom-sedan 1993 inom det

Information and Control Systems.mitté ISO/TC204 Transport-
fortfarande på planeringsstadiet.Kommittén befinner sig

Workinguppdelad i arbetsgrupper GroupsISO/TC204 15är -
WG. Dessa är.

ArchitectureWG1
Reliability RequirementsQuality andWG

TechnologyWG3 TICS Database
CollectionWG5 and TollFee

General FleetWG6 Management
FreightWG7 Commercial /

Public / EmergencyWG8 Transport
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WG9 Integrated Transport Information, Management and
Control

WG10 Traveller Information Systems
WGII Route Guidance and Navigation Systems
WGl2 Parking Management
WG13 factorsHuman and Man-Machine Interfaces
WG14 Vehicle/Roadway Warning Control Systems
WG15 Dedicated Short CommunicationRange for TICS Servi-

ces
WG16 Wide Area Communications / Protocols and Interfaces

Inom ISO arbetsuppgifter först efter omröstning blandantas en
kommitté med aktiva medlemmar. Ett 30-tal arbetsuppgifter är nu
godkända.

Sverige aktiva representation kommitténivå.är Dengenom
enda arbetsgruppen med svensk representation WG3.är

ISO/T C204 och CEN/TC278 har till del arbets-stor samma
uppgifter och likartade arbetsgrupper. För undvika dubbel-att
arbete har därför samarbete utvecklats. Detta innebär ende-ett att

arbetsgrupperna ledningsansvar och genomför deettra av ges
arbetsuppgifterna. De där CEN har ettgemensamma grupper

ledningsansvar markerade med asterisk . innebärär Dettaovan
CENs arbetsgrupper för icke-européer, CENsöppnasatt attmen

uppläggning och tidsplan gäller. De andra där harISOgrupperna
ledningsansvar fungerar vanligt eftersom CEN-medlem-ett som

också medlemmar ISO.ärmarna av

Andra inom ISOgrupper

Inom ISO finns också sedan länge TC22, Road Vehiclesen som
kommer arbeta med vissa fordonsinterna problem relateradeatt
till transportinformatik. Speciellt gäller detta arbetsgrupperna
SC3, Electrical Equipment och SC13 Ergonimics Applicable to
Road Vehicles.
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samarbeteEuropeiskt3.5

be-transportinformatikområdetsamarbetet inomeuropeiskaDet
och framför allt inomolikaEUshuvudsakligen inomdrivs organ

generaldirektora-Viktigastdirektorat.olika ärEG-kommissionens
respektive XIII.telematik VIIochförten transport

Även transportministerkonferensen, CEMT, äreuropeiskaden
europeiskagruppering ingår deområdet. denna ävenaktiv inom I

inomfrågori EU. Demedlemmarinte är tasstater uppsomsom
i desamma.organisationerdessa är stort

skiljer sigmedlemsländervad gällerskillnadenFörutom orga-
fatta förinte kaninom CEMTså till vidanisationerna att man

möjlighetermedan sådanabindande beslut,medlemsländerna ges
gäller förtvå Förordninghuvudsak påSå sker iinom EU. sätt:

beslu-i den lydelsetidpunkt ochalla länder fr.o.m. somsamma
landsi respektivein inskalli Bryssel. Denna extensotastats

frågor.vissa komplexa Inne-används förDirektivlagstiftning.
för samtiliga länder, över-skall densammabörden manmenvara

lagstiftning.respektiveanpassninglåter varje land göraatt av
ochfinns intresse-organisationernapolitiskt styrdadeUtöver

transportinfonnatikDå det gällermått.lobbyorganisationer i stort
viktigaste.ERTICO dendet organisationen ärär som

sinabeskrivits,tidigareStandardiseringsarbetet har, egnasom
för EU.utanförorganisationer ramen

Transportinformatik och EU3.5.1

utvecklingenfrämjainitiativ förantalEU har tagit trans-attett av
haftFoU-projekten haromnämndatidigareportinfonnatik. De

utgångspunkter. Paral-trafikpolitiskaindustripolitiskasåväl som
pågårdet fjärdeFoU-projekten inommedlellt ramprogrammet

i praktiken.FoU-resultatenEU-arbeten förolika omsättaatt
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Utgångspunkten för införa transportinformatik står finnaatt att
i EUs transportpolicy, i sin har utformats för kunnatur attsom
realisera det övergripande EU-målet fri rörelse mellan med-om
lemsländerna för människor och kapital.

viktig del i transportpolitiken beslutetEn skapaär att ettom
transeuropeiskt nätverk Trans European Network TEN. För-
varje trafikslag för och telekommunikationersamt energi har
förslag till nätverk utformats, länkar medlemslän-ett som samman
derna och viktiga och regioner med varandra. Nätverkencentra
består såväl befintlig infrastruktur framtida länkar. Beslu-av som

vilka järnvägar skall ingå i nätverken harvägar,ten etc.om som
emellertid inte fattats. Ambitionen nätverken skallännu är att vara
fullt utbyggda till år 2010 och viss given standard då skallatt en

uppfylld. medel uppnå detta harSom centrala medelett attvara
anvisats, också privat finansiering tillmåsteattmen man anger
och delar det transeuropeiska kan kommavägnätetatt attav av-
giftsbeläggas.

Av kartorna nedan framgår vilka och järnvägar i Sverigevägar
föreslagits ingå i de respektive transeuropeiska nätverken.som

Då det gäller transportinformatik det medelettser man som
för effektivare utnyttja nätverken, öka säkerheten och för-att att
bättra transportinformatikenmiljön. Vidare ettser man som an-
vändbart verktyg för få bättre balans mellan de olikaatt trans-en
portslagen. handlar då i huvudsak dämpa tillväxtenDet attom av
biltrafiken till förmån för järnvägs- och sjötransporter och för
kollektivtrafik. initiativ för införandeEUs transportinformatikav
hänför sig i huvudsak till de transeuropeiska nätverken, ärsom en

angelägenhet.gemensam
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transeuropeiska3.3 Sverige i det vägnätet.Figur
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Figur 3.4 i transeuropeiskaSverige det Járnvägsnätet.
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nyckelfrågor för införanderoll ochEG-kommissionens trans-av
portinformatik.

i november 1994 konstaterasmeddelande från kommissionenI ett
i införandet transporinfor-kommissionen endast är partatt en av

roll därvid skapa nödvändiga för-matiken. Kommissionens är att
för införandet i överensstämmelse med existerande,utsättningar
politiska strukturer. då särskilt viktigt medsociala och Det är

inter-connectivity och interopera-tillgänglighet, kompatibilitet,
inkluderar:och tjänster. Dettabilitet mellan system

Överenskommelse trañkpolitiska mål och informatikapp-kringO
överensstämmelse med dessalikationer i

Överenskommelse minimikrav för servicekvalitet och ut-O om
förande

särskilt arkitekturStandardisering, öppen0
tekniska regleringarHarmonisering0 av

informatik-hinder för införandeAktiviteter för bortO att ta av
avancerade trañkledningssystem och andralösningar för trans-

porttjänster
Ästadkomma för stöd för införandet.ramverk FoUO ett som

stöd och koordinering.lagstiftning, finansielltverktygEUs är
nivåer skapa ramverk.Myndigheters roll på olika är att ett

samarbete mellan den offentliga sek-Vidare betonas behovet av
partnerskapnäringslivet. Man konstateraroch det privata atttorn

roll vad gäller planering, införan-kommer spela avgörandeatt en
handhavande informatikap-investeringar ochde, organisation, av

dela riskerna och påskyndaplikationer. handlarDet attattom
införandet.

miljö iviktigt den offentliga sidan skaparDet därförär att en
produkterkan utveckla och tjäns-vilken den privata sektorn nya

ter.
för införandeföljande nyckelfaktorerMan identifierar ett av

transportinforrnatik:
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Ett juridiskt ramverk0
StandardiseringO
Finansiellt stödO

Kommissionen har också utformat agenda med aktivitetsom-en
råden, inom vilken åtgärder krävs för införa transportinforma-att
tik. Agendan har fyra huvudpunkter.

Utveckling telematikinfrastruktur.av
Detta innefattar såväl tekniska, juridiska och organisatoriska
frågor finansiella. Infrastrukturen omfattar olika nivåer:som

InfonnationsnivåO
Information insamlas i elektronisk fonn och be-som
arbetas. Hit räknas databaser olika slag ocht.ex. av
digitala vägdatabaser.
Informationsservicenivå0
Hårdvarukomponenter och mjukvaror. Det medär
andra ord fråga utrustning krävs för be-attom som
arbeta informationen. Det inkluderar allt från sensorer
till trafikledningscentraler.
TelekommunikationsnivånO
Det handlar kommunikationsnät olika slag samtom av
transmissionsutrustning.
TelekommunikationstjänsterO
Applikationsnivån: TransportinformatiktjänsterO
a utfomming ramverk för value-added servicesettav
b olika tjänster användaren förväntar sigtyper av som
t.ex. trafikinformation

Utveckling prioriterade telematikområden för olika trans-av
portslag.

3 Stöd till FoU inom transportinformatikområdet.

4. Koordinering olika inblandade insatser.partersav
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transportslagsamtligaarbete omfattarEUs

arbete medpågår sedan 1990järnvägsomrâdetInom ett att ut-
ERTMS Railtrañkledningssytem Europeaneuropeisktforma ett -

ochbestår flera datasystemTraffic SystemManagement avsom
infrastruktur. Avsiktenlokutrustning i såväl ärinnefattar attsom

transeuropeiska järnvägsnätet.installeras på detskalldetta
för projekt"task forcebildadesseptember 1995I nyttetten

öka densyftena med dettaTrains of the future. Ett är attav
konkurrenskraft på världsmarkna-järnvägsindustrinseuropeiska

och tjäns-fordon,utvecklingArbetet innefattarden. systemaven
viktig ingrediens.informationsteknik därvidNy ärter. en

intermodala Målet"task force ärEn transporter.avserannan
och innovativa kon-teknologier,utvecklabidra till systematt att

förintermodalaförbättrarstrategieroch transportercept som
under utarbetandeaktivitetsplanEnsåväl gods ärsom personer.

transportin-anknytning tillföljande medinnefattabl.a. skallsom
forrnatik:

speci-transeuropeiska nätverkenför delogistiska konceptNyaO
transportinforrnatikavanceradellt med hjälp av

och stödReseinformation0

sarnarbe-europeiskai detockså härViktiga delar somär mesta
institutionellajuridiska ochharmonisering,Standardisering,tet

ramverk.
ochutvecklandet trafrklednings-pågårsjofartsområdetInom av
andTrafficVessel ManagementVTMSinformationssystem -

transportnätverket.europeiskaför detInformation systems avsett
för Europatrañkledningssystemluftfarten skapasOckså inom

informationsteknik.påbaserat ny
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Initiativ för införa väginformatikatt

I samband med beslutet det transeuropeiska framhöllsvägnätetom
vågtrafikledning och där till hörande utrustning inte baraatt år en

integrerad del nätverket också kritisk faktor. be-Detutanav en
slutades utarbeta handlingsprogram för detta Telematicsatt ett
Applications the Transeuropean Network.on

Behovet införande betonas. Ett införandesamstämt iett treav
förespråkas:steg

Införande1 basinfrastruktur och service i prioriteradeav en om-
råden dvs. med trafikvolymer, framkomlighetsproblemstora
etc.

2 Utvidgning till de viktigaste delarna i det transeuropeiska nätet
med fokus på få sammanhållen service.att en

3 Utvidgning till omfatta hela nätet.att

Man konstaterar trafikledning först och främst kräver in-att en
frastruktur för insamling trafikdata organisation församt attav en
bearbeta dessa. Element i plan för införande på kort ochen me-
dellång sikt är:

Ett europeiskt reseinformationssystem inkluderande samtliga0
transportslag. Genom använda detta skall bättre kunnaatt man
planera sitt resande.
Dynamisk Väginformation knytaO över gränserna ihopattgenom
nationella och regionala informationscentraler.
RDS-TMCO
Ett satellitbaserat positions- och navigeringssystemO
Automatisk avgiftsupptagning för vägtullarO

Flera projekt har initierats i syfte ytterligare underlag ochatt ge
riktlinjer för införande olika på samordnat sätt.system ettav
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projekt och för tillfället pågår bl.a.RDS-TMC har fleraägnats
syfte åstadkomma samlat ochprojektet ECORTIS med att ett

marknadsinförande ikoordinerat Europa.
och föreslogs arki-undersöktesI projektet TELTEN en grov

trafikinformationssystem skulletrañkstyrnings- ochtektur för hur
uppdragTELTEN-2 har ikunna införas i Europa. närmareatt

hur två europeiskastrukturella elementbeskriva hur vissa samt
förpå det transeuropeiskatjänster borde utvecklas vägnätet att

kontinuitet.säkerställa interoperabilitet samt
elementenDe strukturella är:

trafikinforma-för trañkstyrningssystemOrganisationer0 samt
tionssystem

informationför insamlandetIndatanivå0 av
trafikinformationscentra-trañkdatautbyte mellanInternationelltO

ler.

undersökts förtjänster/applikationertvåhar närmareDessutom att
fram riktigasamordnas förvad behöver att paneuro-se som

tjänster:peiska

Variable SignsVMS MessageBudskapsskiftande skyltar0 -
RDS-TMCO

diskuteras förutarbetats. DessaRekommendationer har närvaran-
de med medlemsländerna.

föraviserat harhar nyligentransportdirektoratEUs att man
dettransportinformatik påinförandetavsikt stödja trans-att av

fram tillmilj ECU 1999. Dettanätverket med 300europeiska
förmilj skall användastransportslag. 100 ECUsamtligaavser

handlar då heltDetdet transeuropeiskaväginformatik på vägnätet.
trafikinforma-sammanlänkningföljdriktigt RDS-TMC samt avom

trañkledningscentraler nationsgränser.tionscentra och över



108 SOU 1996:17

På för införandeeuropastrategi väginformatikväg mot en av

rådsresolutionzEn den 28 september 1995 införandetantogs om
telematik inom vägtrafiken. Avsikten med resolutionen är attav

påskynda införandet väginformatik. Därför trycker påav man
speciellt standardiseringsfrågor och det finns önskan snabbaatten

arbetet. handlar detMest RDS-TMC och försystem auto-upp om
matisk avgiftsupptagning tullar för det transeuropeiska vägnätet.
Man de europeiska standardiseringsorganen ocksåattuppmanar
täcka samtliga aspekter på korthållskommunikation.

månMan de lösningar de olika medlemsländernaär attom
väljer kompatibla mellan länderna. de fall provisoriskaIär stan-
darder ñnns anmodas länderna använda dessa. gäller förDet
RDS-TMC och det s.k. ALERT-C-protokollet och för digitala
vägkartor GDF-21 Geographic File versionData 2.1.

I resolutionen kommissionen attuppmanas

a stödja sig på bestående medlemsstaternas företrä-en grupp av
på hög nivå för strategisk studie för införandet väg-are en av

informatiktilllämpningar; denna skall vid behov kunnagrupp
knyta från den offentliga och privata sektorn affärsvärl-parter
den och industrin användare till sitt arbete,samt

b organisera arbete så dubbelarbete undviks medattgruppens
andra så de pågående särskilda insatserna kanattgrupper,
samlas ihop bättre och resultaten användas bättre. Kommis-
sionen vidare med stöd denna med-attuppmanas av grupp, av
lemsstaternas kunskaper och erfarenheter resultatensamt av av
de införda tillärnpningama och projekten fjärdeunder det ram-

zFör rådsresolution behöver ingen rättslig bas Denen anges.
enhälligt och betrakta politisk viljeyttringärantas att som en

icke rättsligt bindande.
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pågåendeandrautvecklingochforskningför samtprogrammet
följande:europeiska initiativ, göra

införandet tele-förstrategi ochallmänföreslåc avramenen
dvs.förmatiktillämpningar vägtransport,

företrädesvistillämpningarandrafastställa vilkaatt som
utvecklas,skall

användningensåminimispeciñkationerföreslå att avatt
inledas ochkaneffektivttillämpningarandra attdessa

uppnåddarådetinformeramöjligtså snart omsom
ochresultat

dessainförandethindrarverkligenvadvisa avatt som
ochadministrativaresultatantingentjänster, ett avsom

ellermedlemsstaternaistrukturerkonstitutionella som
kompatibi-ochsamordningsmöjligheternaresultatett av

alleuropeisktitjänstermellan dessaliteten ett samman-
visar sigdirektivdeutarbetaochhang att varasom

hinder.avskaffa dessanödvändiga för att

ioch,arbetsprogramdetaljeraderådetd förelägga syn-gruppens
detaljerad1995,årutgången rapportförenerhet, omenav

väginformatik,vadverksamhetunionensEuropeiska avser
åtgärderna,planeradedelönsamhetsanalysinbegripet aven

resultat.uppnåddainformeraregelbundetsamt om

beräknasArbetet1995.decemberkonstituerades iGruppen vara
hand-strategi ochtillförslagmed1996/97årsskiftetavslutat ett

kvartaletförstakommissionenbehandlasskallvilketlingsplan, av
1997.
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Transportinformatik prioriterat områdeett-

EUs arbete inom transportinformatikområdet har hittills framför
allt skett inom och telematikdirektoreten.transport- Transportin-
forrnatik har dock kommit bli viktig del EUs verksamhetatt en av
i Av vikt här den s.k.är Bangemanrapportenstort. Europe and
the global information society", i vilken IT-strategi för Europaen
formas. dessI handlingsplan pekas antal applikationerett ut som
bör demonstreras i syfte användarnasatt dentesta nytta samt
ekonomiska genomförbarheten. De applikationer valts ärutsom
de bedömts kunna utvecklas snabbt och har godsom som en
möjlighet skapa jobb och företag.att nya nya

Till de utvalda applikationerna hör två inom området transport-
infonnatikz.

1 Vägtrafikledning ekonomiska för bättrevägar livskvalitet
2 Flygtrañkledning elektronisken luftväg för Europa.

Ett handlingsprogram för transportpolitiken 1995-2000 presentera-
des i maj 1995 transportkommissionären. Häri utpekasav tre
områden inom vilka initiativ skall under perioden. Ett dessatas av

förbättraär kvalitén utvecklaatt integrerade och kon-attgenom
kurrenskraftiga baserade på avancerade teknologi-transportsystem

vilka också bidrar till uppfylla EUs miljö- och säkerhetsmål.atter
I dokumentet betonas behovet bättre integrering mellanav en

transportslagen och transportinfonnatik kan spela viktigatt rollen
i detta sammanhang satellitnavigering nämns exempel.som
Även här betonas behovet bättre trañkledningssystem förav samt-
liga transportslag. Transportinforrnatik också verktygettses som
för öka trafiksäkerheten påatt vägarna.

Här kan också kollektivtrafiknämnas områdeäratt ett som
EU prioriterar. Ett förslag till policy avseende Citizens Net-
work" har utarbetats. Förslaget behandlas under våren med-av
lemsländerna. Policyn syftar till åstadkomma attraktivatt en mera
kollektivtrafik. Denna måste bli flexibel och bättre utformadmera
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åtgärder förolikaingrediens iviktigbehov. Enkundernasefter
transportinformatik.förbättringarönskvärda äråstadkommaatt

trafikantinformation.minsthandlar inteDet om
kopplingar tillstarkamedEU-initiativ transport-Ett annat nytt

Tomorrow. Dettaof ärCar"Task Force ettinformatik är sam-
utveck-ochforskningvetenskap,förmellan direktoretenarbete
energi.telematik ochindustri,marknad ochinreling, transport,

forskning, tekno-förområdenidentifierasyftar tillArbetet att
utformaförbehövsdemonstrationochutveckling attlogisk som

energieffektiv ochsäker,skallframtidens bil, ren,varasom
i vilketutarbetatsharhandlingsprogramintelligent. Ett man

arbetaroffentligaochindustrinbehovetbetonar att organav
bilarhandlarbaradet intekonstaterasVidaretillsammans. att om

verkaskallomgivning dessaockså denetc.bussar utan om
kontrolleratochintegrerat vägtrans-handlar dåDet ett meraom

ochtelematikteknologierutnyttjandefullt avance-portsystem, av
multimodalamedkompatibilitetinformationssystemrade samt

transportsystem.

för SverigemájligheterochbetydelsearbeteEUs -

påverkamöjligheterfinnsmedlemskap i EUSveriges attGenom
Åtransportinfonnatikområdet.inomutvecklingenochinriktningen

respektivehindrai EUoch beslutmedlemskapetkanandra sidan
så längeområdet finns ännui landet. Inomåtgärderframtvinga

dvs.rekommendationer,ochrådsresolutionerendastemellertid
på Sverige.kravbeslut ochbindandeinga

RDS-huvudsakdet ihandlarväginformatikområdetInom om
knytamöjligheternafrågorrelateradedärtill attochTMC samt
ocksåfrågorDetta ärtrafikinformation gränserna.ihop över som

Sverige.ivadmedväl i linje görsligger som
arbetet inomnaturligtvisarbetevidare ärdelegationensFör

införandestrategiformauppgiftmednybildadeden att engruppen
Kommunika-bistådärvidroll blirDelegationensviktig. attytterst
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tionsdepartementet med underlag i övrigt följa arbe-samt att noga
tet.

För Sverige det också viktigtär med aktivt deltagande i detett
FoU-arbete pågår för öka den kompetensen, förattsom attegna
föra fram svenskt kunnande och för stärka den svenska indu-att
strins konkurrenskraft inom omrâdet.

3.5.2 ERTICO

European Road Transport Telematics Implementation Coordina-
tion Organisation ERTICO i Bryssel registreradär organisa-en
tion korporativt snitt. Medlemmarna tillhör olika sektorer inomav
vägtrafiksystemet, industri, användare, offentliga och privata

infrastruktur,operatörer myndigheter och vissa övriga.av
Svenska medlemmar Saab Combitech,är Volvo och Vägver-

ket.
ERTICOs mål och uppgift är stödja och hjälpaatt uppmuntra,

till med samordningen införande transportinfonnatik i Euro-av av
Vidare sörja för snabb övergång från kunskapsoriente-attpa. en

rad FoU till marknadsinitierade investeringar hos sektorsaktörer-
na.

Uppgiftens storlek och omfattning sådan sektorernasär allaatt
deltagare måste samarbeta för överföra visionen effek-att ettom
tivt, säkert och miljöanpassat europeiskt nätverk för transporter
till verkligheten. I slutet 1991 stödde EG-kommissionen bil-av
dandet ERTICO med syfte bidra till samordningenattav trans-av
portinformatikprojekt i Europa och stöd och riktlinjer föratt ge
införande.

ERTICO inte eller konkurrerarersätter befintligamed företag,
organisationer och initiativ, och har inget vinstmål. Aktiviteteter-

finansieras med årliga avgifter från deltagarna ochna genom
bidrag från tredje däribland EU.part,

ERTICOs huvuduppgifter inbegriper strategisk planering, ana-
lys marknadens behov transportinformatik och samordningav av

specifikationer. ERTICO följer dessutom ochav gemensamma
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främjarfältstudier,ochforskningsresultatbedömer gemensamma
initierarbestämmelserochstandarder, lagar samtspecifikationer,

genomförande.förprojektioch deltar
tyngdpunkten vägtransporter,lågUrsprungligen men om-

gradvistransportinformatik kommerinförandetfattningen avav
mellan alla transportsätt.samspeletinbegripatillvidgas attatt

transportminister-EuropeiskaCEMT3.5.3 -
konferensen

harCEMT,Även transportministerkonferensen,europeiskaden
transportinformatik.uppmärksamhetmycketägnat

bl.a.åren harunder delyft framCEMT senastefrågorDe som
införandeföraspekter väg-organisatoriskaochjuridiska avavsett

iresulteratochCEMTbehandlatsfrågorinformatik. De avsom
arbetemed detöverensstämmelseharrekommendationer somstor

rekommendationer1994UnderEUs antogsbedrivs inom organ.
följande:avseende

förarinforrnations-förtillståndsgivningochSpecifikationO av
vägledningstjänsteroch

förarinforma-tillkopplingmedAdministrativaO arrangemang
tionstjänster
InteroperabilitetO

telematiktillämpningarnaförstaför deriktlinjerUpprättande av
vägledningochförarinforrnationavseende

trafikmeddelandenPresentation av
integritetpersonligSkydd av

fordonsbaseradehossäkerhetoch systemErgonomi
Demonstrationsprojekt

RDS-TMC.Införande av

inomCEMTinomaktivatvå arbetsgruppernärvarande ärFör
väginforrnatikområdet:
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Trafikledning1 och vagtrafikinformation
2 Väg/fordonskommunikation

3 Andra transportslag

Generellt kan konstatera utvecklingen IT-lösningarattman av
inom sjöfarts- luftfarts- och järnvägsområdena huvudsakligen skett

naturlig del i verksamhetens utveckling i syfte effekti-som en att
visera och underlätta för kunderna, i form informations-t.ex. av

Utgångspunkten för insatserna har med andrasystem. ord varit in-
verksamhetsmål och inte primärt deterna trafikpolitiska målen.

Samtidigt bör dock framhållas många utvecklatsatt systemenav
trañksäkerhetskäl.av
Ett generellt drag ökandeär grad utvecklings-annat att en av

arbetet inom dessa områden måste drivas internationellt.
Ett tredje drag mångaär oftagemensamt att ärsystemnya

satellitbaserade.

3.6.1 Luftfart

Luftfarten präglas i hög grad det internationella samarbetet. Enav
viktig utgångspunkt för utvecklingsarbete står finna i in-att en
ternationell policy "Airport Automation the ahead i vilkenway—-
vikten samordning mellan olika teknikornråden mellan flyg-av
bolag och flygplatser framhålls.

Avancerad IT används inom rad områden. Det gäller flyg-en
trañkledning, kommunikations-, navigations- och övervaknings-
området. Inom dessa pågår internationellt utvecklingsarbete.

Vidare IT viktig komponentär i flygplatsoperativaen system,
geografiska informationssystem, bokningssystem, bagagesystem

Inom luftfarten används GPS-teknik företc. även lokalisering av
flygplan.
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Sjöfart3.6.2

Även avancerade IT-successivt alltinförssjöfarteninom mer
verksamheten. Somdelarför olikastödlösningar, ex-avsom

positionsbe-förfarledsövervakning,förkanempel nämnas system
användsVidarefartygstillsynssystem.fartygstämning samtav

in-datorbaseradeutsträckningallt högreiombord fartygen
sjökort.digitalaliksombeslutssystemochformations-

s.k.utvecklingdenframtidenförintresse är ett trans-Av av
Sjöfartsverket. Systemet,pågår inompondersystem, somsom

såvälhar redovisatsshoreshipship andShipkallas S4 toto
sjösäkerhetsorgansiatio-internationelladenIMOinom EU som

möjlig-GPSKopplat tillintresse. systemetochnen rönt stort ger
automatisktrealtid ochiinformationsutbytetill interaktivthet ger

landstationerochinkopplade fartygiinformation till systemet om
ombord.och lastkurs, fartt.ex.

3.6.3 Järnväg

järnvägssektorn.inomsedan längeanvändsAvancerade IT-system
itâgledningscentralendatorstyrdaförstadenRedan 1971 togs

avanceradefleratrañkledning finnsdagensStockholm. Förbruk i
för styrningövervakningssystemochsamverkar: styr-system som

tågledningautomatisk samttrafikflöden, tågnummersystem,av
pågårtrañkledningenInompassagerarinformation.försystem

punktlig-kvaliteten påhöjaförutvecklingockså attsystemav nya
säkerheten.indirektochheten

affärsverksam-ilyckasförmedelviktigtSJ ITFör attär ett
användninginformationstekniken tillkommerPå olikaheten. sätt

tillkommerITstrategiskt. Nyttan ut-operationelltsåväl avsom
möjligheterbättrekunderna,föraccesstider atti kortaretryck

avståndinformationmängder även över storakommunicera stora
erbjud-för deprisermedför lägreproduktioneffektivareoch som

tjänsterna.na
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Inom SJ Gods används informationssystemet BRAVO för ad-
ministration, vagnstyrning och kundservice från kundbeställning
till utförd transport.

Inom persontrafiken används IT inom säljsystem, biljettsystem
kopplingar mellan resebyråer och SJs system och distributions-
system.

SJ bedriver tillsammans med KTH m.fl. intressenter projekt
kring användning kort, hemmabaserad persondator,smartaav
skärrnbaserade telefoner för försäljning och betalning direkt och

mellanled till privatpersoner och företag.utan Text-TV har i dag
SJs tidtabeller för sökning och biljettbeställningar planeras. Ett
nästa tidtabellinfonnationär tillsteg kunder viaatt PC i bosta-ge
den eller skärrnbaserade telefoner i Internet säkerhetennärnya -
blir tillfredsställande.

Banverket har fiberoptiskt nätverk harett eget bety-storsom
delse för spridningen olika IT-system. Av intresse BISärav -
Baninformationssystem geografiskt informationssys-är ettsom—

innehållande flera databaser medtem uppgifter banansom egen-
skaper tillåtna hastigheter, axeltryck, spårväxlar, banöver-som
byggnad, vägkorsningar, broar, kurvor etc.

Inom Banverket pågår utveckling informationssystemettav
skall och efter banan exempelvis skallrapportera statussom avge

trañkstörningar automatiskt till SJ med uppgift status,anges om
position och åtgärd.

Internationellt pågår samarbete med IT-anknytning vad gäller
trafikledning och boknings- och biljettsystem.t.ex.

3.6.4 System för kombinerade resor

Som exempel på hanterar trafikmedelän kansystem ettsom mer
här i korthet den verksamhetnämnas Samtrafiken i Sverigesom
AB bedriver. Samtrafiken ägs SJ och länstrafik-gemensamt av
företagen. Företaget förvaltar den s.k. riksdatabasen, inne-som
håller bl.a. linjesträckningar, trañkeringsdagar, hållplatser, tider

för 1 000 busslinjer och all persontågstrañk i Sverigem.m. ca
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mellanocholika linjermellanbytespunkterangåendedatasamt
trafikmedel.olika

reskedjorkoppla hopikanriksdatabasenMed hjälp manav
1996 kom-Undertrañkföretag.olikatrafilqnedel ochmed olika

sökakaninnebärinförasdatorprogram attatt mansommer nya
på dessasiktarManvalfriamellanförbindelse attbästa orter.
allmänhetentilldistribueraskommakandatorprogram attsenare

media.m.fl.via InternetCD-skiva,t.ex
rikstäckandekopplat,Tågplus ärriksdatabasenTill ettär som

ochlänstrañkmellanvid bytenbiljetterkombineradeförsystem
SJ-trañk.
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iVäginformatiken4 ett

perspektivtrafikpolitiskt

"InfonnationsteknologiutredningKommuniktionsdepartementetsI
1993:47Dskonsekvensertrafikpolitiskaanalyspå Enväg av- imöjligheterväginformatikens ettingående sättpåbelystes ett

väginfonnatikenredovisadeperspektiv. Rapportentrafikpolitiskt
dessliksommålsättningarnatrafikpolitiskadebakgrundmot av

behovetverktygtrafikpolitiskt samtmöjligheter avettatt vara
iinförande störreförediskussionoch ettunderlagytterligare

omfattning.
tredjeEUsharskrevsdepartementsrapporten rampro-Sedan

gällervadresultatnågrafinnsDetavslutats.för FoU nugram
ingick iprojektdeutifråneffekterväginformatikåtgärders som

utvärderingensvenska trans-har denVidare avramprogrammet.
TOSCAförsöksornråde ArenaVägverketsutifrånportinformatik

kapitel.i dettaredovisasDessaII-projektet presenterats.

trafikpolitikDagens4.1

besluttrañkpolitiska1988 års4.1.1

trafikpolitiksamhälletsharbesluttrafikpolitiskaårs1988Enligt
väl-utvecklabibehålla ochtillbidrasyftesitt attattytterstasom

påvilaskalltrañkpolitikenfastslåsfärden. Det sam-enatt
samhälls-dockbetonadesSamtidigtgrundsyn. atthällsekonomisk

tjänakanaldrigbemärkelsestriktieffektivitetekonomisk som
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den enda vägledningen för trañkpolitiken. Effektivtetssträvandena
måste också och stå tillbakaavvägas för andra krav påmot trans-

inte alltid kan uttryckasportsystemet, eller uteslutande värde-som
i ekonomiska Som exempel kan kravterrner. pånämnas godras

miljö, trafiksäkerhet, totalförsvarets behov transportkapacitet,av
regional balans och rättvis fördelning samhälletsav resurser.

Det övergripande trañkpolitiska målet är

erbjuda medborgarna i landets olika delaratt tillfredsställande,en
säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga sam-
hällsekonomiska kostnader.

Detta har brutits i fem delmål:ner

Tillgänglighet

Transportsystemet skall utformas så medborgarnas ochatt nä-
ringslivets grundläggande transportbehov tillgodoses.

Eflekti tet

Transportsystemet skall utformas så det bidrar till effektivtatt ett
resursutnyttjande i samhället helhet.som

Säkerhet

Transportsystemet skall utformas så det högt ställdaatt motsvarar
krav säkerhet i trafiken. Det totala antalet dödade och skadade
i trafiken skall fortlöpande minskas. Här betonas särskilt de osky-
ddade trafikanterna och barnen.

God miljö

Transportsystemet skall utvecklas så god miljö och hus-att en
hållning med främjas. Inriktningen pånaturresurser långär att
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frånskadliga utsläppenradikalt minska desikt bl.a. transport-att
systemet.

Regional balans

bidrar till regional ba-så detskall byggasTransportsystemet att
måste moderntframhålls bl.a.lans. Det transportsystemetatt vara

god,skall erbjudas såtrafikanternarationelltoch samt att en
möjligt.trafikförsörjningrationell och billig som

mål, främst vadmiljöpolitiskadet fastlagtsPå liknande harsätt
åtgärder inompåställer kravutsläpp,gäller transport-storasom

sektorn.

och principerriktlinjerNågra trafikpolitiska

också betydelsefastföljandemålen slogs bl.a. ärUtöver avsom
väginfonnatik:utnyttjandet/införandetför av

påpåverkanSamhälletsibehov skaKundens sättas centrum.O
ske med hjälpförsta handskall itransportkonsumtionen av

för konsu-för valfrihetstyrmedelsådana utrymmesom ger
menterna.

Investeringar iinfrastrukturen.föransvarigtSamhället ärO
bedömningar.samhällsekonomiskapåskall grundasdenna

de effektertilltransportsektornskall inomMan taO som nyvara
teknik ger.

berörda möj-så denivå"Beslut ska fattas på rätt näraO som
decentraliseratligt -

medutbudet borde utökasbl.a.kollektivtrafikenFör attangavs
skapar.bilismenträngselproblemmiljö- ochtill dehänsyn som

effektiviseras.ochsamordnasKollektivtrafiken borde
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4.1.2 Trafikpolitiken efter 1988

Efter 1988 års trafikpolitiska beslut har miljöfrâgorna kommit än
i blickpunkten. För miljöanpassa harattmer transportsystemet en

strategi lagts fast bl.a. innebär ökad användning ekono-som en av
miska styrmedel och förbättrad kollektivtrafik. Man kan hävda att
trañkpolitiken går hushållningsperspektiv.mot ett

Synen investeringar i trafikens infrastruktur har förändrats.
Investeringar i infrastrukturen har medel försetts ett attsom
skapa ekonomisk tillväxt och riksdagen beslutade våren 1991 om
ökade anslag till infrastrukturutbyggnad. Detta beslut lade i sin tur
grunden för de pågående satsningarna i investeringar i järnvägar,

och kollektivtrafikanläggningarvägar riskdagen beslutadesom om
1993. Då lades långsiktiga investeringsplaner fast för ochväg-

järnvägsnätens uppbyggnad.
Därtill kommer investeringar i infrastrukturen i storstadsom-

rådena ske bl.a. med finansiering via trañkavgifter.att
Riksdagen beslutade 1993 också Vägverket skall ha huvud-att

för trafiksäkerheten. nationelltEtt trafiksäkerhetsprogramansvaret
har tagits fram och följande operativa mål har fastställts:

högst 350 dödadeO
och
högst 18 OOO skadade år 2000.O

Vägverket har under år olika beslut fått utökatettsenare genom
s.k. sektorsansvar för vilketvägtransportsystemet, bl.a. inkluderar
kollektivtrafik.

1988 års trafikpolitik för närvarande föremålär för utvärdering
och revidering Kommunikationskommittén, första be-av vars
tänkande kommer i 1996.mars
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Trafikpolitiken och kommunerna4.1.3

trafikpolitiken väghållare,viktig roll iKommunerna spelar somen
färdtjänst förför kollektivtrafik, Skolskjutsar,ansvarig etc. samt
inte minst miljön i vidden trafiksäkerheten och sistlokala men

också kommunens för denbemärkelse. Till detta kommer ansvar
förutsättningarnavilken de viktigastefysiska planeringen, år en av

för utförande och omfattning.transporternas
också flertalet olyckor och incidienter in-Till bilden hör att

inträffar flestakommunala Däremot deträffar på det vägnätet.
det nationellaallvarliga olyckor vägnätet.

trafikpolitiken har delvis andra utgångspunk-kommunalaDen
nationella olika kom-gäller för det Deden vägnätet.änter som

varie-också naturliga skäl mycketförutsättningar är avmunernas
geografiska förutsättningar.på storlek och övrigarande beroende
komplex och långt ifrån såtrafikmiljönNär det gäller städer är

Grundläggande element i stadensrenodlad landsvägens.som
cykeltrafik har mycket be-trafiksystem gång- ochär storsom

Staden också beroendeför verksamheterna i stad.tydelse är aven
omfattande kollektivtransportsystem.ett

med biltrafiken, i stadensdenna trafik skallAll samsas som
trafi-underordna sig de oskyddadedel i grad måstecentrala hög

trafiken ochblir konflikterna mellankanternas krav. stadenI
estetiskt tilltalande stads-påtaglig. Enandra verksamheter mera

alltid enkel förenalivs/boendemiljö intemiljö och god är attt.ex.
Åpå framkomlighet. andrabiltrafiken ställermed de krav som

trafikreglering i städers centrala delarsidan kan alltför strikten
kommersielltattraktionsförmågaförsämra stadens centrum.som

roll då detföljaktligen spela viktigmåsteKommunerna en
problem i sammanhangetgäller införande väginformatik. Ett ärav

förhållandena.därvid de kommunalekonomiska
och statliga investeringar harSkillnaderna mellan kommunala

förstärkastrafikpolitiska beslut kommitefter 1988 års att genom
specialdestineradehelt skilda finansieringsvillkor. Tidigare stats-

allmänna bidrags- ochhar inordnats i detbidrag till kommunerna
utjärrmingssystemet.
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4.1.4 Trañkpolitik och väginformatik

Utifrån gällande trañkpolitik kan några utgångspunkter för den
vidare utvecklingen väginformatikenav anges.

utvecklas inomDe transportsektorn måste försystem attsom
införas med stöd statliga medel samhällsekonomiskt effek-av vara
tiva. väghållningsåtgärderNär det gäller traditionella finns sedan
lång tid modeller för beräkning den samhällsekonomiska effek-av
tiviteten. Dessa har successivt utvecklats och kunnat verifierats

effektstudier genomförda åtgärder. väginformatikât-Förgenom av
gärder saknas till del dessa kunskaper och det finns medstor
andra ord inte i möjligheterdag bedöma den samhälls-attsamma
ekonomiska effektiviteten för sådana investeringar.

å andra sidan inte möjligtDet på det skallär väntaatt att
komma fram fullödigt beslutsunderlag. skulleDetett stoppa upp

intressant utveckling få industripolitiska konsekvenser.samten
Redan i dag finns många indikationer på olika åtgärderatt som
bygger på våginformatik positiva effekter och några tillämp-ger
ningar också samhällsekonomiskt lönsamma. Det det blirär är när
fråga introducera integrerade systemlösningar ochattom nya
helt färdigutvecklade tillämpningar/funktioner, det samhälls-som

fullständigt.ekonmiska beslutsunderlaget inte bordeDettaännu är
dock inte hindra i riktning införaatt steg tas mot att systemen.

Motiv för redan i dag på visst införande står finnaatt satsa att
i 1988 års beslut tekniks möjligheter skall tillatt tasom ny vara.

Statens och kommunernas för infrastruktur måste ocksåansvar
ledstjärna vid ökad användning väginfonnatik. Be-utgöra en av

infrastruktur bör kunna vidare innebörd detvadängreppet ges en
hänförahar i dag, då det huvudsakligen till och dessär vägenatt

anläggningar, till innefatta uppbyggandet den informa-ävenatt av
tionsinfrastruktur, förutsättning för många vägin-ärsom en av
formatiktillämpningarna.

ocksåDen tekniken erbjuder goda möjligheter bedrivaattnya
lokal trañkpolitik, vilket väl linjeligger i med trafikpolitikens
decentraliseringsprincip. Frågan dock nuvarande institutio-är om
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inom förlämpliga det gällerförutsättningarnella närär att ramen
tekniken i anspråk.denden kommunala beslutsprocessen ta nya

möjlig-med kommunernasfråga har därvidEn viktig göraatt
finnsväginformatik. Sominvestera iheter nämntsatt ovan nu

trafikinvesteringar i kommunerna.försärskilda statsbidraginga
i väginfonnatikföljd investeringarhar bl.a. fått tillDetta att som
samhällsekonomiskttrafiksignalerintelligentare ärt.ex. som en

kommer till stånd, efter-investering inteutomordentligt lönsam
kommunalekonomiskt.sigden inte lönarsom

möjligheterVäginformatikens4.2 att

trafikpolitiska målenbidra till deatt

uppfylls

statiska till sin karak-huvudsaktrafikpolitiska medel iDagens är
emellertid dynamiska styrmedelerbjuderVäginformatikentär.

informationstek-hjälptill dessa. Medkomplementett av nysom
dynamiska, dvs. tillavgiftssystemnik kan görast.ex. anpassas

dåoch regelsystem börmiljösituation. Måltrafik- ochrådande
miljö- ellerområden, där detför de sä-utformas lokalt t.ex.av

under vissa tider.antalet fordonpåverkakerhetsskäl befogatär att
trafikanterväglag tillhastigheter, köer,Informationer etc.om

budskapsskiftande skyltar ochdynamiskt viakan likaså ske t.ex.
harskyltar, alltidhuvudsakligen viai daginte som sammasom
efter trafik-i dagkan bättrebudskap. Trafiksignaler än anpassas

ochmöjligheteri sininnebärförhållandena. Det att styratur nya
dåönskvärd riktning. blirtrafikpolitiskt Detileda trafiken enen

strategierde mål,frågagrad trafikpolitiski högsta sättaatt upp
handlarskall Detefter trafikenvilka t.ex. attstyras.etc. om

störningar, bestäm-händelseidentifiera omledningsvägnät i attav
olika situa-skall ha prioritet itrafikvilka olika typer av somma

riktlinjer förandra emissioner,buller ochtioner, förgränser
får ändras Dethastighetsgränserförhållanden ärunder vilka etc.
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alla frågor måste pâ lokal/regional nivå, vilket i sinavgörassom
kan innebära tyngdpunktsförskjutning från nationell tilltur en

lokal eller regional nivå. För de lokala och regionala trañkpoliti-
kerna innebär godadetta naturligtvis möjligheter samtidigt som
det kan medföra svåra avvägningar mellan olika intressenlverk-
samheter.

Vidare kommer det få konsekvenser för utformasättetatt att
trafikregler/föreskrifter. Dessa kommer sannolikt fåatt en annan
karaktär. kommer ställa krav på det finnsDet tydliga spel-att att
regler för dem, arbete det med hjälp den tekni-är attvars av nya
ken dagligdags och leda trafiken i enlighet med de politiskastyra
intentionerna.

trañkpolitiska dimensionDenna väginformatiken har hittillsav
inte behandlats i nämnvärd omfattning, det har framför alltutan
varit fråga bedöma olika tillämpningars inverkan på rådan-attom
de trañkpolitiska mål.

De FoU-projekt, utvärderingar hittills genomförtsetc. som
visar väginformatiken framför allt har bäring på deatt tre av
trañkpolitiska effektivitet,delmålen, nämligen säkerhet och miljö.
Detta kan delvis tillskrivas det faktum dessa går kvantiñera.att att

innebär å inteDetta andra sidan väginformatiken inte haratt
någon positiv inverkan vad gäller de övriga delmålen. Beträffande
tillgänglighetsmålet framhållaskan den teknikent.ex. att nya

bl.a. informationstjänster kan trafikutbudet bli lättaregenom
åtkomlig för äldre och handikappade erbjuda möjlighetersamt nya

ordna efterfrågestyrd kollektivtrafik.att

4.2.1 Effektivitet

Effektivitetsmâlet tolkas oftast den befintliga vägkapacite-attsom
skall utnyttjas bättre och/eller optimalt. Pâ så skall ökadsättten

framkomlighet åstadkommas. De mått brukar användas ärsom
restidsvinst, kötid och kölängd.

Exempel på väginformatiktillämpningar kan bidra till dettasom
trañksignalstyrning, sträck- och påfartsreglering påär motorvä-



SOU 1996:17 127

reseplaneringssystem, parkeringsanvisningssystem och navi-gar,
gationssystem. sådanaGenom tillämpningar kan trafikarbetet
minskas och jämnare trañkflöde nås.ett

4.2.2 Säkerhet

finnsDet antal tillämpningar kan ha säkerhets-ett stort storasom
effekter. gällerDet såväl s.k. i fordonenautonoma system utan
koppling till infrastrukturen sådana bygger påsom som en sam-
verkan mellan fordon och infrastruktur i vid bemärkelse.

Den orsaken till olyckor för höga hastigheter.största Till-är
lämpningar påverkar hastigheten därför intresse.är stortsom av
Som exempel på kan hastighets- ochnämnasautonoma system
avståndsövervakare, friktionsmätare/halkvarnare och utrustning

för hinder dåligvid sikt. Dynamisk hastighetsanpass-som varnar
ning, trañkinfonnation via RDS-TMC och via budskapsskiftande
skyltar exempel på tillämpningar också har infrastruk-är som en
turell koppling.

Att bedöma säkerhetseffekter har visat sig svårt. Trafiken
komplext samspel mellan människan, fordo-utgör ochvägenett

Det finns för många faktorer och för variation hos varjenet. stor
enskild faktor. Flera undersökningar har visat åtgärderatt som
vidtagits för öka säkerheten antingen förbättradatt t.ex.genom
vägstandard eller förändad fordonsutrustning inte resulterat i
minskat antal olyckor på grund trafikanterna utnyttjat denattav
ökade säkerhetsmariginalen till i första hand till köraannat, att
fortare.

Det centralt samhällsintresse introduktionär väg-ett att en av
inforrnatik i omfattning inte leder till säkerhetsproblemstörre nya
till följd infonnationsöverflöd och/eller störande och obligato-av
risk utrustning fordonen.i

Hittills har väginformatiktillämpningarna i huvudsak varit
inriktade bilister. finns emellertidDet applikationer ävenmot som

betydelse för oskyddade trafikanter detekteringär t.ex.av som av
fotgängare vid Övervångsställen/korsningar fotgängarstöd.
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4.2.3 Miljö

Väginfonnatikens möjligheter med koppling till miljön innefattar
sådana tillämpningar inverkar på bränsleförbrukning ochsom
utsläpp eller indirekt påverka Tillämp-att transporterna.genom
ningar inverkar på det totala trañkarbetet begräns-t.ex.som som
ande dynamiska vägavgifter har positiv miljöeffekt.en

Med trañkstyrningar, informationssystem, vägvisningssystem
och avgiftssystem förändrakan belastningen på känsligaman
miljöer.

Tillämpningar jämnare hastighet också betydel-ärsom ger en
sefulla miljöperspektiv. kanDetta ske hastig-ett attur genom
heterna påverkas olika rekommendationer, haltt.ex.genom om
väglag, eller styrning i fordonet med hjälp intelligenta farthål-av
lare. Indirekt kan hastigheterna påverkas trafikflödenaattgenom
påverkas vägavgifter eller olika former trafikin-t.ex. genom av
formation och trafikstyrning. Väginformatik kan också användas i
arbetet med minska bullerstörningar.att

Intelligenta trañksignaler kan i korsningar leda till antaletatt
minskar och minskad kökörning. Trañkstyrning/vägvisningstopp

kan mindre bränsleåtgång och utsläpp till följd, anvisningge men
i händelse störning till omledningsvägnät kan också medföraettav

Ålängre körsträckor, ökad bränsleåtgång och utsläpp.större
andra sidan kan omledningsnät hänvisa till miljöer ärett som
mindre känsliga för utsläpp.

4.2.4 Kollektivtrafik

Transportinformatikens möjligheter för kollektivtrafiken ligger i
bättre informationssystem före i hemmet, på arbets-att resan

platser, i centrala lägen och på hållplatser kan flera resenärer,ge
bättre informationssystem under resenärernaatt resan ger en

trygghet och förtroende för kollektivtrafiken, trafikstyrnings-att
effektivare kollektivtrafik, informationsystem att systemensger

återkoppling till planeringen, i sin kan resultera iturger en som
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effektivare trafik, intelligentare betalsystem kortsmartaatten
etc. det enklare för och effektivare för kollektivtra-gör resenären
fikhuvudmannen flera kan bygga påsamt att systemenav gemen-

grund och successivt byggas ut.sam
Som exempel kan det s.k. KomFram-systemet i Göteborg

Liknande aktiviteter pågår i Stockholm och Malmö.närrmas. I
Göteborg det realtidssystem förs.k. planering, påverkan,är ett
information och uppföljning inom kollektivtrafiken. Genom detta
förbättras framkomligheten effektiviteten på flera Bussarsätt.
kan prioritet i signalreglerade korsningar de kör iäven närges
blandtrafik Förutsättningar skapas för intelli-systemet.genom en

hantering alla kollektivtrañkfordon i signalreglerade kors-gent av
ningar så de har behov prioritet t.ex. för-störstatt som av en
senad alltid möjligatur kan hjälp.störstages

Trafikledningen verktyg med bättre överblick denöverges nya
aktuella situationen i trañknätet. får också kraftfullareMan verk-

försnabbare kan åtgärda problem.görtyg att attsom ageraman
kollektivtrañkfordonenBättre uppstyrning sins emellan lederav

till ytterligare framkomlighetsvinster. Slutligen kommer den för-
bättrade datainsarnligen leda till kunskaper problem-att om var
punkter i trafiken fim1s. Lämpliga åtgärder olika slag kan dåav

förin reducera problemen. Tillgängligheten till kollek-sättas att
tivtrafiken förbättras den bättre trafikinformationengenom som
blir inrättade informationscentralen fårresultatet bl.a. den somav
information Tillförlitligheten kommervia öka.attsystemet.

för kunnasnitt bedöms restiden nonnalresa sänkas medI en ca
10% kortare körtider och mindre väntetider bättregenom genom

Punktligheten förbättras så 95% allapassning mellan attturer. av
från reglerhållplats sker med högst minuts försening.avgångar 1

Datainsamlingen från kommer bättre underlagsystemet att ge
hur trafiken i detalj. ökade kunskap kan utnyttjasDennautom ser
olika olyckor i kollektivtrafiken analyseras och olikanär när

åtgärder utarbetas och införs för reducera sådana olycksrisker.att
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4.3 väginformatikEffekter av -
utländskanägra resultat

flestaDe de resultat redovisas från olika länder härrör sigav som
specifikatill tillämpningar eller särskilda försök genomförtssom

under speciella förhållanden och under begränsad tid. Regelrätta
samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar sällsynta. Sådanaär
finns i omfattning för två tillämpningar, nämligen intelli-större

trañksignaler budskapsskiftandegenta/moderna skyltar. Närsamt
det gäller främsttrafiksignaler det i Storbritannienär som man
regelmässigt dessa bedömningar. En särskilt utvecklad modellgör
finns för ändamålet. Lönsarnheten har visat sig mycket god och
följdriktigt moderna trafiksignaler ifinns också många landet. Till
bilden hör då också det varit centralt beslut inom landetatt ett att
utveckla de moderna trañksignaler, introduceras bredsom
front i Storbritannien.

När det gäller de variabla skyltarna med budskap hastig-om
hetsanpassning, varning för halka, dimma, hinder görsetc. sam-
hällsekonomiska bedömningar i bl.a. Tyskland och Holland, där

finns för införa dessa under förutsätt-det investeringsprogram att
samhällsekonomiskt lönsamma. kunnaning de Förär attatt ge

aktuella besked på skyltarna krävs också detekterings- och över-
videokameror. Skyltarna har i dessavakningssystem t.ex. genom

säkerheten. harländer uppvisat effekt på Antalet olyckorstor
reducerats exempel kan Hollandväsentligt. Som Detnämnas.

24%,totala antalet olyckor minskade med antalet sekundär-ca
olyckor %, svåra olycker med 35%, antaletmed 45 antaletca ca
personskador med 21% och antalet bilar involverade i olyckorca

28%.med ca
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Samhällsekonomisk studie i Storbritannien4.3.1

låtitof i Storbritannien harDepartment Transport göra en sam-
applikationer. Avsiktenhällsekonomisk studie 35 olika medav

metodik och dels besluts-studien dels utvecklaatt atten gevar
underlag för nationell policy för införande. Studien byggeren

preliminära,bl.a. på scenarios. De resultat ärpresenteratssom nu
varför refereras här, endast de applikationer,inga siffror utan

brittiska förutsättningarna värderingar olikaunder desom man av
marknadspenetration etc. funnit samhällseko-parametrar, vara

nomiskt lönsamma, dvs. där överstiger kostnaderna:nyttan

Applikationer för motorvägar:

Påfartsstyrning controlRamp
Hastighetsanpassning Speed control
Körfältskontroll controlLane
Störningsdetektering Incident detection

controlOmrådeskontroll Area

Applikationer för tätorter:

Trafiksignaler korsningar Intersection controliO
trañksignalstyrning traffic controlSamordnad AreaO

forutryckningsfordon PriorityPrioritering0 emergencyav
vehicles
Störningsdetektering Incident detectionO

ParkingParkeringsanvisningssystem management0

för sig. komplement tillVarje applikation har då bedömts Som
detta också studerat scenario, bygger påhar ett somman en ge-

detta minskar kost-kommunikationsinfrastruktur. Genommensam
applikationerna. dettanaderna för flera de studerade Genomav

blir det lönsamt med dynamiska vägvisningssystem Dyna-t.ex.
mic Guidance.Route
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4.3.2 DRIVEEU-programmet

ingick också utvärdera och bedömaInom DRIVE effekter iatt
projekten fältförsöken.anslutning till de olika och Preliminära

har det ansvariga direktoratet dvs.resultat Gene-presenterats av
början 1996 skall fullständigraldirektoratet för telematik. l av en

resultat från samtliga försök.med Det ärrapport presenteras
driva ytterligarevidare ambition inom EU utvärderingsstu-atten

dier och samhällsekonomiska studier underlag för införandesom
i de olika länderna.

måste medDe hittills redovisade resultaten tolkas försik-stor
försöktighet. handlar hela tiden enskilda genomförtsDet om som

under speciella förutsättningar. Därtill kommer de utvärderatsatt
redovisas dock någraenligt olika metoder. Nedan de prelimi-av

vilkenresultaten för bild potential Väginformati-nära att ge en av
ken har.

Miljéejfekter

trafikstyrning,har interaktiv åstadkommitI tätorter som engenom
fördelning trafiken och bättre trafikflödenbättre uppmätts:av

Minskning CO—emissioner med 7%O av
7%Minskning NOx-emissioner medO av

Baserad på realinformation trafiksituationen, föroreningar ochom
väder har trafikstyrning tillämpats inom begränsat tätortsom-ett
råde. Därvid har följande effekter vid trottoarkanten:uppmätts

29%Minskning med COO ppmav
Minskning 30%med NOX0 av ppm

26%Minskning med HCO ppmav

Utanför området ökade däremot föroreningshalterna %.med 13
Utanför vägvisningsinformation i bilenhar eller viatätorter

skyltar resulterat i
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CO-utsläpp10% minskningtillO upp av
till 5% minskning NOXO avupp

5% minskning HCtill0 avupp

bränsleförbrukningminskadantal projekt har vidareI uppmättsett
trafikinformation.godt.ex. genom en

finns intressant potentialdetta detgiven slutsatsEn är att enav
för-angivna sänkningarna imiljöförbättringar. Detill tätort är

hållandevis stora.

Sdkerhetseflekter

kombination med trafik1ed-olyckor iinformationAutomatisk om
utryckningsfordon Automatic Accidentförprioritetning som ger

management reducerarvehiclesinformation and emergency
med42% ökar överlevnadsgradenmed ochutryckningstiden

%.12
har bl.a. resulte-Cooperative driving systemsFörarstöd och

5%.sänktsi medelhastighetenattrat
vägtrañkledningssystem har resulterat iochVäderinformation

30% mindre antal olyckor.km/timhastighetsminskning på 7 samt

Eflektivitetseflekter

resulterat iintegrerade trañkstyrningssystemharI tätorter nya

% restidsvinster60
med vägvisnings-% reslängd för fordon utrustademinskad9O

system
kapacitetsökning på utvalda20 % vägarO

och integreradekollektivtrafiken prioriterasdärNya ärsystem
i minskningbl.a. resulteratmed vägtrafikledningen har en av

restiden med %.20
tillföre lettUtanför har informationtätorter attresan
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%40 användarna ändrat sin avresetidpunktO av
% användarna ändrat dag för30O av avresa
%20 valde anvisad alternativ vägO en
%60 influerades den givna informationen0 av

Information under har resulterat i attresan

% förarna92 influerades och valde bättre resväg0 av en
% utrustade fordonen körde kortare72 de0 rutterav
%50 förarna följde anvisningarnaav

20%.Kölängder och kötider reducerades med0

Användning infonnation, vägvisning och ledningssystem förav ny
lastbilar har resulterat i

%4,5 minskning restiderna i genomsnittav
% minskning tiden lastning och lossning12,3 av

Minus timmar/fordon är900 per
% bättre fordonsutnyttjande6,1 mindre km genom

4.4 Samhällsekonomisk utvärdering av

Arena

Kommunikationsforskningsberedningen har förKFB ansvaret att
effekternautvärdera de samhällekonomiska transportinformatikav

kopplad till försökde olika inom Vägverkets Arena-görssom
projekt. sker inom s.k.Utvärderingen det TOSCA-projektet Test
site Oriented SCenario Assessment. Det konsultföretaget Tran-är
sek, samordnar arbetet med hjälp specialiser från verksom av

SNV, forskningsinstitutVV, TFK, VTI universitet ochsamt
högskolor Göteborgs universitet. redovisasKTH, LTH, Här i
korthet hur projektet bedrivits och dess resultat.
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olika väginfonnatikappli-bedöma effekterutvärdera ochAtt av
trafiksystemet svårinförda ikationer, inte finns ärännu ensom

på resultat från olika genomfördauppgift. TOSCA-projektet vilar
bedömningaroch internationelltprojekt nationellt expertersamt av

effekter och hur effekternaolika applikationersdet gällernär av
i försöksområdet bästoch framkomlighettrafiksäkerhet, miljö

kunnaskall mätas.
förutsättningarnaingår i utvärderingen. Iolika modellerFlera

bilan-antaganden bilinnehav,också lång radingår t.ex.omen
väginforrnatiktillämp-avseendemarknadspenetrationvändning,

betalningsvilja, värdering restidertidpunkter,ningar vid olika av
redovisa alla dessa.långt härskulle föra förDet attetc.

Scenari er

scenarier konstruerats förvärderingarna harSom utgångspunkt för
Göteborgsregionen:

scenario, där dethypotetisktReferensscenario antas att0 ett-
införsväginforrnatik inte

utvecklas iväginforrnatikenTrendscenario, där stortO genom
politisk interventionmarknaden utan

med utgångspunkt iväginfonnatik införsStrategiscenario, där0
mål och miljömåltrafikpolitiskasamhällets

denoptimeramålet formuleratsstrategiscenariot harFör attsom
delmål:utifrån följandeeffektivitetetensamhällsekonomiska

tätortsonrrâdeni restider iOförändrad varians0
%med minst 70dödade i trafikenantaletMinskning0 av

trafikolyckor år 2020iskadadeMindre 18 000änO personer
%med 70minskning

% år 2020 jämförtreducerade med 30KoldioxidemissionerO
med 1980
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Kväveoxidemissioner reducerade %med 70 år 2020 jämförtO
med 1980
Kolväteemissioner och partiklar i reduceras med 90%O tätorter
till år 2020.

Andra trafikpolitiska mål regional balans och övriga miljö-som
faktorer buller och intrång har inte beaktats.t.ex.som

Vad ingår i de olika scenarierna framgår nedanståendesom av
sammanställning:
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StrategiTrend Trend
202020202000

StörningsavhjälpningTrañkstyr- xx x
mn t mgssys e Trafiksignalstyrning x xx

Motorvägstyming xxx

fordonStyrning xtunga x xav

ReseplaneringInforma- x xx
tionssystem Manöverplanenngshjälp x

Kollektivtrafikinfonnation xx x

kollektivtrafikEfterfrágestyrd x

Parkeringsservice xx x

Parkeringssökningshjälp xx

vägtrafikledningRegionalVägvis- xx x
Iüngs-

ruttvalshjalpStatisk. xxxSystem
ruttvalshjälpDynamisk xx

VägavgifterBetalsystem xx
xMiljöavgifter

bilavgifterDynamiska x

dålig siktvidför hinderVarningHastighets- xxx
anpassni- dålig siktvidHastighetsanpassn. xxngssystem

farthállareIntelligent x

7xkorsningivägGrön

hastighetsanpassningDynamnisk x

Fotgängardetektering x

lagöverträdelseUndvikande xav
Övervakning körförmâga xavL:_.

iTält tillämpningsområde ersättsrespektive strate-inomSkuggade
funktioner.efterföljandemedgiscenariot
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Trafikstyrning påverkar främst systemkapaciteten på ochgatunät
för Informationssystem påverkar färdmedelsvaletmotorvägar. och
restidsfördelningen, då det möjligt ändraär restidpunktt.ex. att
eller välja färdmedel. Vägvisningssystem utnyttjar kapaci-ammat

bättre och bättre förutsättningar för inte störningarteten attger
ska sprida sig i Avgiftssystem omfördelar trafikennätet. och pâ-
verkar färdmedelsvalet. Hastighetsanpassingssystem ändrar hastig-
heten lokalt och minskar risken för störningar olyckor.genom

I trendscenariot 2020 har antagits marknadspenetration påen
40-50 % varierar mellan funktionerna. I strategiscenariot 2020

marknadspenetrationen 70-100 %är och väginforrnatikutrustning
obligatorisk i bilar.nya

4.4.1 Kostnader

Inom för TOSCA-projeketet har omfattande kostnads-ramen en
studie gjorts, i vilken de olika applikationernas kostnader har
bedömts. Dessa ligger till grund för beräkningarna investe-av
ringskostnaderna för de olika scenarierna. Merparten investe-av
ringskostnaderna i samtliga scenarier kan hänföras till fordonsut-
rustning 70-90% hela investeringskostnaden. Infrastruktur-av
kostnaderna med andra ord mindre del.utgör en

Det påverkar kostnadsnivåerna fordonssystem och kom-ärsom
munikationslänkarna. Investeringskostnaden i komplettett system
har beräknats uppgå till i genomsnitt 50 000 kronor användareper
år 2000 och till 35 000 kronor år 2020. Det 30%motsvarar re-
spektive 20 % det nuvarande inköpspriset fordon.ettav av

Investeringarna i infrastruktur uppgår i trendscenariot 2020 till
1700 miljoner kronor. 30%Detta infrastruk-motsvararca ca av

turinvesteringarna i Göteborgsregionen i dag när kostnaden för-
delas IO-årsperiod.över en

En samordning infrastrukturuppbyggnad och införandeav av
väginformatikfunktioner kan reducera kostnaden Huvud-avsevärt.

funktionerna kopplade till någon form informa-ärparten av av
tionsdatabas eller vägtrafikledningscentral. I scenarierna antas att
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trañkledningscentralerna byggs först medochtrañkinformations-
medförinforrnationskanaler. Dettaochdetekteringssystem att

Samproduktionkan reduceras.funktionerkostnaden för andra av
förenklarprodukter till färre enheterfordonsbaseradeolika an-

därigenom mark-priset ochpåverkar ävenvändargränssnittet och
nadsförutsättningarna.

2020Strategiscenariot4.4.2

kan uppnåsvilka effekterendastsammandragredovisas iHär som
skiljer sigsimuleringarnaResultatenstrategisscenariot.med av

strategiscenariot 2020ochtrendscenariot 2020mycket förinte
ochinformations-trañkstyrnings-, väg-gäller effekterdetnär av

dvs.de övrigaligger iSkillnadernavisningssystem. systemen
strategiscenariotdärhastighetsanpassningssystem,betalsystem och

och styrandedynamiskaanvändningförutsätter systemmeraav
lik-trafikpolitiska målsättningarnatill deför kunna levaatt upp

marknadsstyrtformTrendscenariotmiljömålen. är avsom ensom
effek-mycket smådäremotharväginformatiksysteminförande av

miljö.trafiksäkerhet ochpåter
strategiscenariotibilavgiftssystemetdynamiskaförutsättaDet

till vadmöjligt anslutersåså dethar konstruerats näraatt som
såledesAvgifterna skallönskvärt.samhällsekonomisktärsom

marginalkostnaden församhällsekonomiskaåterspegla den
miljö.säkerhet ochträngsel,

effekter:följandestrategiscenariotsammandragI ger
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Väginformatik- Restidsvinster Olycksreduk- Trañkarbete
tionsystem

Trañkstyming %5 %30-45

Information 8 % %15-19

Vägvisning %5 %5-7

Dynamiska 22 % 10-15 % %14-
bilavgifter %22 innerstaden-

%15 bilresor-Ökad kollektivtra-
fikandel 37%från till
43%

Hastighetsan- %dvs.-6 %40-55
passning ökad restid

När det gäller restidsvinst får kollektivtrafiken liten utdelning av
insatserna. Restiden reduceras endast med 2 % och det beror på
kollketivtrañkinfonnation.

Den totala säkerhetseffekten har bedömts ligga i intervallet 60-
80%.

Resultaten från TOSCA-projektet till del medstämmer de
resultat redovisades från DRIVE-programmet. Restids-som ovan
vinster till följd trafikstyrning välstämmer medanöverens,av
EU-materialet indikerar miljövinsterstörre vad redovisasän som
i TOSCA. En del skillnaderna kan förklaras vi i Sverigeattav av
inte har så mycket stillastående trafik.

Trafikstyrning god eflektger

Kostnaderna för trafikstyrning i Göteborgsregionen har beräknats
till 0,6 miljarder kronor, vilket innebär drygt 0,1 miljarder kronor

restidsvinst, dvs. gånger5 lägre vägbyg-procent änper genom
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avanceradUtnyttjandeöverraskande.inteResulatetgande. är av
frånkostnadseffektivt70-taletpåredanansågstrafiksignalteknik

miljösynpunkt.från80-taletpåochenergisynpunkt
kommitintetrafiksignalstyrningiinvesteringartillSkälet att

trafiksig-0004landets0003ifinnastårståndtill att caatt avca
avanceradinförandeVidkommunala nätet. etti detfinnsnaler av

havinsternasamhällsekonomiskadeskulletrafiksignalteknik
skulle hakommunernamedanboendeoch detrafikanternatillfallit

priori-intekommunernatider harkärvaIkostnaderna.stå förfått
medverkat idäremotharKommunerinvesteringar.sådanaterat

kost-fördär merpartentrafikleder, svarat avbyggande statenav
förenybyggnad prövatstillfall letti vissahar attnaderna. Detta

trafiksystem.befintligtutnyttjandebättreett av
lönsammasamhällsekonomiskttrafikstyrningssystem ärAtt

medförsökinförgjortVägverketstudieiocksåbekräftas somen
Stockholmsom-iEl8-korridorens.k.i denmotorvägsstyrning

återbetalningstidenpåvisargjorts attberäkningarrådet. De som
beräknings-år. Den2kortareblir äninvesteringskostnadenför

för inve-Vägverket gängseinomdensig ärmetod använt avman
isteringar vägnätet. .

potentialgodharreseplaneringförSystem en

reseplanering ärförsysteminformationssystemenförResultaten
ellerlikatyckspotentialen storeftersommycket intressant vara

informations-förKostnadernatrafikstyrning.föränstörret.o.m.
kronor,miljardtill 1beräknatsharGöteborgsregionenisystem

iförbättringkronormiljarder procent0,1betyder drygtvilket per
restid.

hosdatabaserheltäckandeochaktuella re-Uppbyggande av
trafiksitu-informationtillförlitligtpåbyggdspektive omoperatör

brabyggamöjligheterna ettutgrundläggande för attationen är
reseplanering.förinformationssystem
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Vägvisningssystem dyraär ännu

Kostnaderna för vägvisningssystem inklusive dynamisk Vägvis-
ning har uppskattats till 3 miljarder kronor detektering ochom
trañkledning räknas in. Detta innebär 0,6 miljarder kronor per

restidsförbättring. dvs.procent betydligt högre förän trañkstyr-
ning och informationssystem.

Det de fordonsbaseradeär dyra,ärsystemen regionalsom men
vägtrañkledning kostnadseffektivtär och basen för utbyggnad av
trañkstyrning och informationssystem.

Dynamiska bilavgzfter efiektstorger

Det dynamiska avgiftssystemet enligt principen kortsiktigom
marginalkostnad resulterar i mycket kraftiga resandeförändringar.
Det visar också hur kraftfullt avgiftssystem fulltett utnyttjat kan

Intäkterna från blir ivara. systemet storleksord-enormt stora -
ningen 10 miljarder kr. år. Detta omkring 25 %motsvararper av
inkomstskatterna i Göteborgsregionen. Det emellertidär inte helt
enkelt konsturera avgiftssytematt efter dessaett grunder och
därtill kommer det svårtär överblickaatt de samhällsekono-att
miska konsekveserna. Det skulle kunna leda till biltrafi-t.ex. att
ken blir för dyr i tätorterna, ortsstruktur, utvecklingen annan av
andra distributionssystem och helt förutsättningar för kollek-nya
tivtrafiken.

Osäkra sdkerhetseflekter

Säkerhetseffekterna kan bli mycket med utnyttjandestora av
väginforrnatik och då framför allt med dynamisk hastig-system
hetsanpassning. Erfarenheten från beräkningarna är att systemet
troligen måste obligatoriskt och intervenerande för redu-vara att

hastighetsnivâ och minska hastighetsspridningen såcera väsent-att
liga säkerhetseffekter kan uppkomma. Alternativt kan övervak-
ningen intensiñeras mycket kraftigt elektroniska hjälpme-genom
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olika formerDå kommervideoövervakning.del avt.ex.som
hastighets-dynamiskaochfarthâllareintelligenthjälpsystem som

påföljder.undvikaförefterfrågas attspontantattanpassare
säkerhetsef-bedömningarnapåtalasdock härskallDet att av

expertbe-huvudsakibyggerosäkra. Demycketfekterna är
hastighetsanpassningsäkerEnligt dessadömningar. somanses

dynamiska bilav-ochstörningshanteringförlovande. Systemmest
vägvisningssystemharhögt. Däremotrankatsocksågifter har

säkerhetseffekt.litenhabedömts
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Miljéefiekter

Strategiscenariots miljöeffekter framgår nedanstående tabell:av

Funtion Kväve- Kolväten Partiklar Koldioxid NOx-
oxider ekvivalenter

Trafikstyming

Stömingshantering 1,0% 1,1% 2,3z 1,2z %1,4- - . .
Trafiksignal—och 0,3% 1,2% 0,1 0,7% 0,3%- - - -molorvägsstyming %

lnfonnationssystem 2,9% 3,1% 4,4% 3,2% 3,4%- — - - -
Vägvisning 3,3% 3,7% 6,9% 4,0% 4,6%- - - - -
Automaliskabetalsys- 41,5% 41,2% -11,1% 41,5% 41,3%
tem

Hastighetsanpassning

UV-ljus 0,1 0,1 0,1 0,1% 0,1%
% % %

Dynamiskhastighets- 4,7% 4,4 0,1+ 0,7% 2,4%- - -anpssning % %

Folgängarstöd 0,1 0,1 0,1 0,1% 0,1%
% % %

Förarstöd 0,1 0,1 0,1 0,1% 0,1%
% %

Övervakningkör- 0,1 0,1 0,1av 0,1% 0,1%
förmåga % % %

TOTALT -22% -15% -23% -20% -23%

finnsDet uppenbarligen viss potential för emissionsminskning-en
väginforrnatikåtgärder. storleksordningenar genom 5 10%är -

effektiviseringar till följd trafikstyrning, informations-genom av
och vägvisning.system Ytterligare till %15 kan uppnåsupp ge-

bättre hastighetsanpassning. Dessutom kan effektivtnom bilav-ett
giftssystem %10 minskningar utsläppen reduce-ge ca av genom
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deförbättringar, ibiltrafik. relativtrad Detta är stora men
för kolväten och koldioxid näsuppställda målenTOSCA-projektet

och ökade krav på for-väginformatikâtgärderinte enbart genom
också till.åtgärder måstedonen. Andra

komplementära tillåtgärderdessakan ärDet attnoteras ex-
i deninstrumentavgaskrav. Detempelvis skärpta är ett separat

miljöpolitiska målen inomför nå dearsenal behövs trans-attsom
portsektorn.

utvärderingSamhällsekonomisk4.4.3

i huvudsakutvärdering har gjortsSamhällsekonomiskEn som
beräkningar.för samhällsekonomiskariktlinjerföljer Vägverkets

tolkas med viss för-varför de börpreliminära,Resultaten är ännu
siktighet.

samhällsekonomiska effekter-tabell framgår denedanståendeI
2020:iystrategisscenariotna
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NYTTA2020från KOSTNAD

Tillämpning Restid Säkerhet Miljö Kostnads- System- NNK

besparing kostnad 2
l

Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr

Trañkstyrning 900 l 500 10 70 100 10-
Informationssystem 700 700 20 120 700l 0,1- -
Vägvisning 3001 200 20 150 2001 0,4~
AuLbetalsystem 300l 500 50 400 200 9-
l ;ctsanpassning 200 l 800 10 30 3200 0,8- -
TOTAL 3000 7004 100 800 6400 0,3-

1 Systemkostnad rörlig kostnadför drift, underhålloch service årlig kapitalkost-samt
nad. Kommunikationskostnaderoch personalkostnaderbetalsystem ingår.
2 Nettonuvärdeskvot Summa restid, säkerhet,miljö, kostnadsbesparingarminusnytta
systemkostnaddividerat medsystemkosmaden

Den samhällsekonomiska lönsamheten således mycket förär stor
trafikstyrningssystem och automatiska betalsystem. Vägvisnings-

också lönsamma på betydligtär lägre nivå. Infor-system men en
mationssystem och hastighetsanpassningsystem däremot inteär
lönsamma. Resultatet påverkas dock utvärderingen gjordärattav
med utgångspunkten värderingen tid, olyckor och miljö inteatt av
skall räknas med hänsyn till den ekonomiska tillväxten, vilketupp
ofta i samhällsekonomiskagörs analyser.

För hastighetsanspassning skall bli lönsamt krävsatt änmer en
fördubbling olycksvärderingen till år 2020. Det finns tills vi-av
dare andra åtgärder kostnadseffektiva.ärsom mer

Scenariot helhet lönsamt medär nettonuvärdeskvot isom en
storleksordning dagens lönsamma vägbyggnadspro-samma som

jekt. den pågåendeI inriktningsplaneringen uppvisar de större
vägobjekten nettonuvärdeskvoter på 0 0,6.-
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samtliga scenariosförsamhällsekonomiska effekternaIDe
tabell:nedanståendeframgår i

KOSTNADfrånNYTTA

scenario System- NNKMiljö Kostnads-SäkerhetRestid

besparing kostnad

MkrMkrMkr MkrMkru
1,9300 100100600Trend 2 100

0,2400 -400040l 700Trend2010 2700

l-6400 0.3B00700 1003000 4Strategi2020

lång sikt. Detsikt visar sigpå kort större änLönsamheten vara
den högavägvisningssystemenochtrañkstyrnings-är som ger

scenarierna2000. I allatrendscenariot är ärilönsamheten tre
på kortare tidåterbetaldatrañkstyrning änförinvesteringarna ett

medmindre olönsammaellerår. övriga delsystemenDe är mer
trafiksäkerhet iframkomlighet ochavvägning mellannuvarande

gäller särskiltutvärderingsmodellen. Detsamhällsekonomiskaden
hastighetsanpassning.

trañksäkerhetsför-framför alltuppstårför 2020scenariernaI
höga.dock mycketbedömsför dessaKostnadernabättringar. som

väginformati-miljarder3de ytterligareNettoavkastningen på som
klart negativ.därförår 2020trendscenariotken kostar i är

frågorkritiskaoch4.4.4 Slutsatser

satsningaroch hur mycketpåtidigtförDet är ännu att svara om
inomtraditionella investeringarväginformatik kanpå ersätta

det intevisar dockTOSCA-resultatenvägbyggnadsomrâdet. att
fortsatt utvecklinghindraskältrañkpolitiskafinns några att av

väginformatik.och satsningar på
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Väginformatiken bör komplement till traditionellaettses som
åtgärder i vägtrafiksystemet. fullFör effekt väginfonnatik-att av
åtgärder skall kunna uppnås kan det emellanåt krävasäven en
vägutbyggnad. Det kan handla skapa omledni-t.ex. att ettom
ningsvägnät viss kvalitet.av

Delegationen kommer i sitt slutbetänkande belysanärmareatt
väginforrnatikens trafikpolitiska betydelse. Nedan lärrmas några
exempel frågeställningar, behöver beaktas.som

Väginformatikåtgärder konkurrenskraftigaär

Det står klart inför utbygganden också ivägsystemetatt man av
utsträckning hittills börstörre vad olikaän väginforrnatikåt-pröva

gärder kan för effekter.ge
Resultaten från TOSCA-projektet pekar på det går åstad-att att

komma restidsförändringar trafikstyrnings-, informations-genom
och vägvisningssystem till lägre kostnad för traditionellaänen
vägbyggnadsåtgärder. finnsDet i dag goda kunskaper trafik-om
styrningssystem, flera inte färdigutvecklade.ärsystemenmen av
Erfarenhetsmässigt överskattas då och kostnaden under-nyttan
skattas. En rimlig bedömning kan i fall kanvärstaatt nyttanvara
behöva reduceras med till 50% och kostnaden öka medupp upp

Äventill %.50 med dessa kraftigt förändrade förutsättningar är
väginforrnatikåtgärder konkurrenskraftiga.

infrastrukturEn för väginformatik behövs

Väginformatiken också ha möjligheter minskastora attsynes
olägenheterna i samband med störningar i trafiken. förutsätt-En
ning för detta dock det finns väl fungerandeär organisationatt en
i form vägtrañkledningscentral, kan samla in informa-av en som
tion infonnationsdatabas trafiken, bearbeta förmedlasamtom
denna till olika organisationer och trafikanter.



149SOU 1996: 17

Ökade behövshastighetsanpassningssystemkunskaper om

samtidigtpotentialfinnssäkerhetVad gäller storstor men enen
hur långtfrågadetVidarei resultaten.osäkerhet är manomen

tvingande hastighetsan-ingripa meddå det gällerskall t.ex.att
förutsättningartekniskafinnsomrâden. Detkänsligapassning i

hastighetsanpassningdynamiskföråstadkomma etc.för systematt
effektiva.samhällssekonomisktdetveksamtdet ärDäremot är om

också diskuterasemellertidmåsteHastighetsanpassningssystem
trañksäkerhetsmål.angivnaförhållande tilli

måste fördjupas. DethastighetsanpassningKunskaperna om
handlaroch inte minstkostnaderlösningar,tekniskagäller såväl
Frågordetta.bilisterskännedomfå bättredet att synomom

acceptabeltockså, detdiskuteras ärochställas ärmåste omsom
säkerhetsvinster.nåförintervenerandemed storaattsystem

kostnadernaskall bäraVem

kan definierasdetkostnadernaandelmindreEn somsomavserav
för. Mer-offentliga bördetdärmedochinfrastruktur svarasom

såvälgälleranvändarna. Detpåfallerkostnadernaparten av
i formenskilda bilisteroffentligaochprivataföretag avsom

Är medrimligtbakgrundendendetfordon.ökat pris motper
säkerhet kostafår ökadVadfordoneniutrustningobligatorisk

bilisten

Social acceptans

vägled-kanberäkningarnasamhällsekonomiskaHuruvida de ge
delberor tillhandlandettrafikpolitiskaframtida storför detning

dvs. dettekniken,dentrafikanternapå hur emottar somnya
statiskheller inteDenna ärsocialbetecknasbrukar acceptans.

teknikvanaalltMedmed tiden. större attförändras genomutan en
sammanhang kanskiftandemångain ikommertekniken man

kan kan-tekniken. Dettillökande tilltroförvänta sigsannolikt en
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ske också bli mindre problematiskt med integritetsskydd omvänt-
kan det säkerhet sedd i olika sammanhang.att Själv-vara en vara
klart behövs likväl regelsystem kring just integritetsfrágor,ett så

missbuk beivras.att

Trafikantens eller myndighetersansvar

Man kan vidare fråga sig det önskvärtär myndighetattom en ges
generell påverkarätt trañkströmmar ochatt enskilda fordon uti-
från centrala bedömningar vad situationen kräver. Var gårav

mellangränsen vad trafikmyndigheter och den enskilde trafikanten
skall hållas ansvarig för

Incitament eller tvång

Det helt klartär väginformatik kan mycketatt verkfulltettvara
instrument i trafikpolitiken det kan komma i konflikt medattmen

uppfattningargängse och andra samhälleliga mål. Väginfonnati-
ken möjligheter trafiken i ökandeatt utsträckning.styra Tek-ger
niken vidare goda möjligheter bättre övervaka trafiken,ger att
vilket skulle kunna incitament till bilister frivilligtett köpaattge

intelligenta farthållare.t.ex.
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insatserBehov5 av

insatserbild de behovsyftar tillkapitelDetta att somaven avge
Kapitlettillämpningar.och dessväginfonnatikenföreligger inom

för införandeoch problemolika hinderanalysinnehåller avaven
för avhjälpatänkbara insatserlistaväginformatik över attsamt en

dessa.
bakgrunddelegationengenomförtsharAnalysen mot avav

tjänsteleveran-för industri,företrädareintervjuer med operatörer,
behovsanalysenVidare haranvändarestatliga verk,törer, etc.

viktig källa förutgjortkapitel 7vägtrafikledning sekring atten
och problem.identifiera hinder

häntlitehar såVarför5.1

många tillämpningarhari dennapåpekatstidigareSom rapport av
relativt liteEmellertid harlänge.funnits sedantransportinformatik

1980-i mittenbörjade planerasinförandeinträffat sedan ett av
talet.

mark inominfonnationsteknikenSamtidigt vinner snart sagt
fåttTransportinforrnatik har ävensamhällssektorer.alla andra ett

transportslag. Järnvägs-andragenomslag inombetydligt större
medhögre gradtill mycketgenomförs idagflygtrafiktrafik och

gäller förvadinformationsteknikavancerad änhjälp somav
ellerfordonsinternavägtrafikenUndantaget inom ärvägtrafik.

elektroniskdatoriserade t.ex.ofta högtärsysternautonoma som
informatikdvs.halkvarnare,farthållare,bränsleinsprutning, utan

kommunikation.
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Vad beror detta på Varför skiljer sig vägtrafiksektorn frän
andra delar samhället och andra transportslagav

Den kanske viktigaste förklaringen står finna i hur vägtra-att
fiken skiljer sig från andra transportslag och andrasystemsom
marknader för informationsteknik. Införandet väginfonnatik ärav

mycket bl.a. kräver samspel mellansammansatten process, som
investeringar och mängd aktörer.stora storen

Vägtrafiken skiljer sig främst andra transportslag vad gäl-mot
ler ägande och framförande fordon. Inom järnväg och flyg ägsav
och framförs farkosterna till delen transportföretag.största av
Högt utbildade förare farkosterna. Likaså utnyttjandetärstyr av
infrastrukturen i utsträckning infrastrukturhållarensstor styrt av
regler. Framförandet sker på infrastrukturhållarens villkor i myc-
ket högre grad i vägtrafiken. Inom vägtrafikenän framförs och

de flesta fordon privatpersoner,ägs med varierande ochav vana
skicklighet köra bil. Utnyttjandet infrastrukturen vägenatt av ses

rättighet ianspråktagandetän tjänst. Vägtrafikenmer som en av en
kännetecknas många fler fordon, fler individuella användareav
och mycket friare rörlighet hos fordonen. Sammantaget medför
detta de samlade systemkostnaderna inom vägtrafiksystemetatt
inte lika uppenbara förär de användare och beslutfattare som
inom flertalet andra socioekonomiskastora system.

Andra sektorer där informationstekniken har fått stort genom-
slag har ofta mycket tydligare relation mellan köpare och säl-en
jare, tillverkare och användare. Mobiltelefoni förutsättert.ex. en
infrastruktur i form sändare tillhandahålles mobiltelefon-av av
företag, i övrigt det bara för tillverkareär sälja telefoneratt
direkt till användarna. I vägtrafiken det svårare hittaär att en
naturlig huvudman för tillhandahållande inforrnationsinfrastruk-av

En marknad för väginfonnatik kan i många fall intetur. uppstå i
brist på aktörer för basinforrnation och informa-som ansvarar
tionsinfrastrukturen.

Behovet Standardisering och harmonisering i många fallärav
hämmande för utvecklingen. Eftersom transportrelaterade system
skall verka i rörlig miljö och införande väginfonnatik oftaen av
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villtillleder dettanationella beslut ogärnaförutsätter att man
harmoniseratstandardiserat ellernågot inteintroducera ärsom

medemellertidproblemmed andra Detta är gemensamtsystem.
specifikt för vägtrafiken.ingetinformationsteknik. Det ärannan

väginfonnatikinförandetbilddettaSammantaget avavger en
uppgift måste lösasmångsidigochsammansatt som ge-som en

tillver-införandeprocessen. Enaktörerna ide olikamensamt av
och föra den påteknikpåsjälv kunnatkare har inte utsatsa ny

kunnatväghållare ellerinteLikaså har operatörmarknaden. taen
har inteoch användarnaoprövaderisken införa system,att nya

väginfonnatik.införandetspeciellt hårt förtryckt på av
har lett tilli samarbeteproblementacklaBehovet att enav
kraft vid inför-fåsvåraredetlångsam gör att sammasomprocess

mobil-persondatorer ellerväginformatik förandet t.ex.somav
telefoner.

någorlunda snabbvarithar ärutvecklingenOmråden där auto-
automatiskhalkvarnare,farthållare,fordonen t.ex.isystemnoma

för-tillämpningarexisterandeavståndshållning, m.m. samt som
variablatrañksignalstyrning,väginforrnatik t.ex.medbättrats

ledningssystem,visabetalsystem, m.m.detektering,skyltar, samt
tillämp-skillnad helttillkollektivtrafiken. Dettaför mott.ex. nya

hastighetsanpassning,automatiskväginformatik t.ex.ningar av
for-direkt in itrafikinformationdigitalnavigering,dynamisk

donet, m.m..

införandeförHinder5.2 av

väginformatik

tillpåväginformatiken i dag gränsenärMånga tillämpningar av
klar,ellerfall väg-i många nästaninförande. Tekniken är mogen

länderandrateknik ochanvändavill börjahållare med flera ny
liknandegrad införabörjar i allt högre system.
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Fortfarande finns emellertid allvarliga hinder för väginfor-att
matiken skall kunna införas snabbt och på tillfred-sättett som
ställer inblandade parter.

Nedan följer redovisning de problem delegationenen av som
bedömer de allvarligaste hindrenutgör för snabb introduktionen

väginformatik.av

5.2.1 Oklar ansvarsfördelning

Avsaknad klar ansvarsfördelning mellan olika aktörer iav en
vägtrafiksystemet kan leda till utvecklingen försenasatt avsevärt.
Avsaknad för uppgift eller bristande förankring iav ansvar en
gällande spelregler kan leda till inte vågar elleratt satsa attman
flera olika aktörer sak parallellt.gör Det finns ocksåsamma en
risk vissa områden helt hamnar mellan stolarnaatt och därmed
inte utförs alls.

Det i dag inte klartär skall för flertaletvem som ansvara av
tillämpningarna inom väginfonnatiken skall bärasamt vem som
kostnaderna för de olika kommer skapas. Ensystem attsom
mycket viktig uppgift därför klargöraär ansvarsfördelningenatt
mellan offentligt och privat mellan olika offentliga aktörer.samt
Det främst olika tillämpningarrör infrastrukturell natur, t.ex.av
vägdatabaser, trañkinfonnation, trañkstyrning, m.m.

En viktig aspekt vidare kostnader förär och utrustning.system
Det måste klargöras skall bära kostnaderna för investe-vem som
ringar i olika system.

5.2.2 Alla aktörer kommer inte med i

införandeprocessen

Flera de aktörer kommer beröras väginforrnatikenattav som av
i dag relativtär lite inblandade i införandeprocessen. Det gäller

främst kommuner, polisen och användarna gäller .framför allt
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påberor delstransportföretag. Dettamångatrafikanter attsamt
för dessakärnverksamhetväginformatik inteeller ärtransporter

väginfonnatiken.kunskapsnivå kringpå lågochorganisationer
införstransportinformatiken blir någotfinnsRisken att avsom

andra kommerochKommunermed ide redan är processen.som
förRisken finnsfattade.beslut ävenallaförst med är attnär stora

Vägverket, ochochkommunersig mellanrevirtänkande utbreder
vägtrañkledninggällakaninförande. Dettaförhindrardärmed

hastig-automatiskåtgärder,trafikstyrandeandrasåväl t.ex.som
hetsanpassning.

be-få med allamöjligtsåuppgiftviktigEn är snartatt som
handlar detdelTillinförandeprocessen.irörda aktörer stor om
framställa sinaochi frågornamåstesjälvaaktörerna ta tagatt

aktivade i dagförinnan det ävenbehov och krav är attsent, men
medförsöker fåochhändervadinformerarparterna somom

aktörer iandra processen.

mellanintegreringBristande5.2.3 system

leda till leverantörer,kanmellanintegreringBristande attsystem
vägin-i införandetsinväljer vägoch andraköpare att avegen

många olikaskapasdetDärmed riskerasfonnatiken. systematt
få 5-10kanfalloförenliga. Isinsemellan värstaär nyamansom
betalkort såskaffaeller behövafordonet"IT-burkar" i ett nytt

finnslän. Deteller bytertillfort kommer ett stortorten nyman
medeller integreraskombinerasväl kanmycketantal system som

varandra.
internationelltgradi höginteroperablilitetBristande är ett
agendan inomhögtplaceratInteroperabilitietproblem. är även

väginfonnatik.införandebehandlarde europeiska avsomorgan
handelshinder,vidarekanIcke-interoperabla ettsystem ses som

fordon inom EES-om-cirkulationfrimotverkaoch kan avanses
rådet.

utvecklingentillledasituation kansådan ävenEn taratt myc-
på standarderbranschendånödvändigt väntartidket längre än
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eller till utbyteskostnader mindrestora slås utett systemom av
de-facto standard. Vidare kan köparen bli direkt beroendeen av
viss leverantör inte utbytbara.ärsystemenen om

5.2.4 Brister i lagstiftningen

I vissa fall kan lagstiftning hinder för införandetett väg-vara av
informatik. Det kan gälla lagstiftning saknas eller befintligsom
lagstiftning hindrar införandet t.ex. föråldrade regler. Lag-som
stiftningen del i fastställandetär spelregler kring Väginfor-en av
matiken och dess tillämpningar.

Hittills har fyra områden identifieras där lagstiftningsfrågor
kan problem:ettvara

Väginformatikutrustning i fordonenO
Variabel information vid vägsidanO
Ansvar för vägtrafikledningO
Ansvar för tillhandahållandet och trafikinformation0 väg-av

Klargörandet lagstiftningsfrågor till delenär problemstörsta ettav
för statsmakterna och olika myndigheter.

Utöver lagstiftningsfrågor kan det aktuelltäven attrena vara
formulera nationell agenda för införande transportinfor-en av
matik, i vilken väginformatik de viktigasteutgör delarna.en av
Arbetet med sådan pågår inom delegationen.en

5.2.5 Behovet marknadav en

En förutsättning för införandet skall få fart tillverkarnaäratt att
kan igång och sälja sinsätta utrustning. En marknad måste kunna
uppstå. Inte minst med tanke på svensk industris konkurrenskraft

det viktigt tidigtär kunna skapa produkter baserade på Vägin-att
formatik.
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för införandetallvarligt hinderkanDet trans-ett avsom vara
kring planeraduppstårmarknad inteportinfonnatiken är att enen

vill ha tekniken,användarna intepåberotjänst. Det kan att av-
intebeställarsidan tvekar,standarder,saknad att systemenattav

på lagar och reglerellermarknadsintroduktionfärdiga för attär
all Väginforma-gälla ikaninförande. Dettahindrar stort settett

upphandling t.ex.innebär störretik, speciellt de system ensom
trafik-infrastrukturell information t.ex.kräverbetalsystem eller

RDS-TMC.information över
verka b1.a.:kan börjamarknadskrafterna ärförgrundEn att

osäkerhet kringLåg eller ingen systemenO
specifikationerstandarder ellerFörekomsten av

medfördeluppleverköparenfinns dvs.köpareAtt0 att enen
för dessabetalavilligär attsamtsystemen

skalai mindreintroduktion kanAtt startaI

varandra och ingenpåoch säljareköpare väntarRisken attär att
vågar inteTillverkarnainförande.förstavågar mot ettstegetta

ikan heminvesteringarnapåsäkradå de inte etttasär attsatsa
påinte säkradå devågar inte köpa ärskede, köparna attsenare

tillräckligt bra.blirbeställda produkter
klara spel-fastställaocksådettahandlarTill viss del attom

marknaden.påför aktörernaregler

informationskvalitetOtillräcklig5 6
.

till-transportinformatik förutsättertillämpningarnaflestaDe av
Informationoch trafik.informationtill god vägargång somom

vägtrafikledningscentraler ellertillhandahållaskommer att av
organisationer.liknandeandra

förinformationenpåkvaliteten ärproblemEtt är attstort
trafiken, ochstörningar iofta informationdålig, kommert.ex. om

till trañkanten. Ettföralldelesavklarade,de annatär sentnär ut
vägdatabaser.på Dettillräcklig kvalitetavsaknadenexempel är av
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finns uppenbar risk tekniken och skapasatt systemen utan atten
tillfredsställande och organisation för informationsinsam-system
ling och bearbetning finns, det gäller trafikinformation övert.ex.
RDS-TMC och åjourhållning vågdatabaser.av

Tillhandahållandet informationgod frågacentral förärav en
de kommer för vägtrañkledning i någon form.attsom ansvara
Det också vikt de tillhandahållerär tillämpningar,stor attav som

bygger på denna information, kan sigövertygatypsom attav om
högkvalitativa informationssystem kommer finnas, dessanäratt
produkter/system kommer på marknaden.ut

5.2.7 Bristande kunskapsnivå

Väginformatik relativt företeelseär och ställer krav på goden ny
kunskap och dess effekter hos organisationersystemenom som
normalt inte sysslar med avancerad informationsteknik. Bristande
kunskap kan leda till de integreras dåligt medatt systemennya
befintlig organisation och verksamhet, införandet för-samt att
senas.

Kunskap och kompetens hos beställare, besluts-operatörer,
fattare kan direkt avgörande för hur snabbt och bra vägin-vara
forrnatiken kan införas i Sverige. Det central betydelseär attav
det pågår kontinuerlig kompetensutveckling inom väginforrna-en
tik i Sverige. Detta berör FUD-verksamhet och kunskaps-även
uppbyggnad kring framtida tillämpningar.

5.2.8 Otillräckligt beslutsunderlag

de fallI då myndigheterna, med eller lagstiftning, vill före-utan
skriva införande transportinforrnatik behövs mycketett ett gottav
beslutsunderlag. Det gäller särskilt avseende effekter på trafiken
och samhällsekonomin. Sådana undersökningar svåraär göra.att
I de fall där dessa undersökningar inte tillräckliga måsteär nytt
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beslutsunderlag fram snabbt. Dennaeller kompletterande tas typ
får inte försinka i onödan.utredningar tid ochtar processenav

Även myndigheter behöverandra beslutsfattare än ett gott
kring införande ellerkunna fatta beslutbeslutsunderlag för att

på väginformatik.anskaffande byggdasystemav
skall hindras detta måsteinförandeprocesseninteFör att av

identifierasutvärderingsresultatbeslutsunderlag,behovet m.m.av
på beställarna utredningarnaställer kravi god tid. Detta stora av

specificera sina ochtillverkarna, måstesåväl på systemsom som
undersökningar.förfogande för ochställa dem till tester

insatserOmedelbara behov5.3 av

problem delegationenhinder ochUtifrån analysen ettattanserav
redovisas nedan.behövs.omedelbara insatser Dessaantal

vägdatabasNationell digital5.3.1

sig olikaväginfonnatiktillämpningar använderMånga sätt av
till-säkerställa dessainformation. Fördigital geografisk attatt

digitala kartinforrna-denskall utnyttjaslärnpningar kunna attsamt
digitalformat bör nationellfår standardiserat väg-tionen ett en

till denna fråga i kapitelåterkommerskapas. Delegationendatabas

vägtrafikledningförOrganisation5.3.2

för väginformatiktillämpningsområdenacentrala ärdeEtt av
innehåller flera funktionerVägtrañkledningvägtrafikledning. som

väginformatikapplika-andraframväxtpå olika kan stödjasätt av
kan därmedvägtrafikledningväl ordnad utgörationer. En en

informationsinfrastruktur för andra tillämpningar.grundläggande
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En viktig omedelbar insats klargöraär och organisa-att ansvar
tion för vägtrafikledning. Dels för kunna utföra de trañksty-att
rande uppgifter önskvärda, dels för kunnaär kraftattsom ge
uppkomsten vägtrañkledningen inforrnationsinfrastruktur.av som
Delegationen återkommer till denna fråga i kapitel

5.3.3 Regelverk kring väginformatik

Genom skapa regelverk kring väginfonnatiken fast-att ett samt
ställa spelreglerna inom området kan osäkerhetsmomentstora
kring väginformatiken elimineras. Regelverket bör innehålla dels
regler och lagar kring väginformatik, dels grundläggandeen an-
svarsfördelning för väginformatikens införande. frågaDenna kom-

behandlas delegationen och kommer redovisasatt iattmer av
delegationens slutbetänkande.

5.3.4 Kontinuerlig kompetensutveckling

Eftersom väginformatik kommer växande område medatt ettvara
behov hög kunskaps- och kompetensnivå hos alla aktörer finnsav

behov fortlöpande kompetensutveckling inom området.ett av
Denna uppgift åligger alla inblandade börMan inldu-ävenparter.
dera statliga insatser för stödja kontinuerlig kompetens-att en
utveckling FUD-verksamhet inom området. Denna uppgiftsamt
kommer fortlöpande behandlas delegationen, bl.a.att av genom
dess debatt- och informationsverksamhet.

5.3.5 Framtagning beslutsunderlagav

Det ligger i alla aktörers intresse beslutsunderlag kanatt ett gott
fram inför anskaffning och införande väginformatiksystem.tas av

Detta ställer krav på utvärderingsmetodik såväl utrednings-som
arbete och beställarkompetens. Ansvaret för tillhandhålla braatt
beslutsunderlag åligger myndigheter och tjänsteleverantören
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Forskningen kan bidraga fram bra utvärderingsmeto-att tagenom
der. frågaDenna kommer behandlas delegationen ochatt av
kommer redovisas i delegationens slutbetänkande.att

5.3.6 nationell agenda förEn transportinformatik

Ett angripa flera ovanstående hinder skapandetsätt äratt av av en
svensk agenda för införande transportinforrnatik. En agendaav
för transportinforrnatik kan antal riktlinjer förutgöras ettav en
svensk satsning på väginformatik och informatik inom andra
transportslag. Syftet skapa målsättningarär att samtgemensamma

få aktörerna "dra håll" i utvecklingen. Delegatio-att att samma
kommer initiativ till sådan agenda skapas.att ta attnen en

5.3.7 svensk införandeorganisationEn

I flera de tongivande länderna vad gäller införande vagin-av av
formatik Tyskland, Storbritannien,t.ex. Japan, USA, Frankrikg
fins idag samarbetsorganisationer för införande väginfonna-av
tik. kan framkomlig i Sverige. Organisa-Detta väg ävenvara en
tionen kan arbeta för införande transportinformatik, stödjaav
andra organisationer behöver kompetens, identifiera insats-som
områden, forum för informationsutbyte och formuleringutgöra ett

ståndpunkter, driva svensk linje i internatio-av gemensamma en
nellt arbete, m.m.
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nationell digital vägdatabas6 En

förutsättning för många vägtinformatiktillämpningarEn viktig är
finns intenationell digital vägdatabas. I dag sådan i Sverigeenen

förvaltaockså oklart det byggaoch det ärär att upp,vems ansvar
fleraoch åjourhålla sådan. Vidare krävs samverkan mellanenen

aktörer.
andra områden, där sådan databasfinns också mångaDet en

Delegationen har den bakgrundenkan värdefull. motytterstvar
förutsättningarna för få till stånd nationell digitalattutrett en

vägdatabas i Sverige.
med för Väg-Projektet har letts styrgrupp representanterav en

verket, Lantmäteriverket, Skogsindustrin, de storstadskommu-tre
Ljusdals kommun och delegationens sekretariat. Cap Pro-nerna,

anlitats konsult. överväganden redovi-har Degramator somsom
följande kapitlet baserar sig på tvâi det rapporter, ut-somsas

för detta projekt:arbetats inom ramen

Nationell digital vägdatabas Etapp l0 -

Nationell vägdatabas 2digital EtappO -

6.1 Nuläge

medSverige finns tämligen lång tradition arbete vägdata-I aven
på nivå. tidigare redovisats ligger Sverigebaser nationell Som

utvecklingsinsatser och i vissockså relativt väl framme vad gäller
inom väginformatikområdet.mån vad gäller tillämpningaräven
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Däremot saknas enhetliga digitala vägdata för hela det svenska
allmänt tillgängliga och har hög aktualitetvägnätet, är ochsom

kvalitet.

6.1.1 Var står vi i dag

Vägdatabanken

Uppbyggnaden Vägverkets Vägdatabank påbörjades redan iav
början 1970-talet och harden varit i drift i år.20snartav nu
Vägdatabanken dock primärt inriktad på Vägverketsär egna
behov och har i relativt liten omfattning utnyttjats andra. Denav
viktigaste vägverksexterna tillämpningen den k avståndstabel-är s
len med beräknade avstånd mellan antal i Sverige.ett stort orter

främst âkeribranschenDet har utnyttjat avståndstabellen.är som
Tidigare den bokform,i på tid har den ävenutgavs men senare
kunnat erhållas på diskett, vilket det möjligt för användarengör

själv bearbeta data. Någon aktiv marknadsföring sker dock inteatt
från Vägverkets sida dessa produkter.av

Väginformation

I början 1990-talet produkt Väginformation, Läns-togsav en ny -
kartor fram, frånbaserad på data Vägdatabanken kom-ärsom-
pletterade med uppgifter från Räddningsverket, Lantmäteriverket
LMV och Statistiska Centralbyrån SCB. 1993 ytterligaretogs

framprodukt baserad på grunddata och be-ären som samma som
Väginformation, Regionkartor. Som framgårnämns ärav namnen

det i båda fallen frågan kartografiska produkter. dockDe tasom
fram baserade på digital kartdatabank uppdateras årligen.en som
Huvudsakliga användare utanför Vägverket âkerier, tullen ochär
polisen.
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huvuduppgifterLantmäteriverkets

förvaltahuvuduppgifter producera,LantmäteriverketsEn är attav
information i såvälgeografisktillhandahålla grundläggandeoch
informationgrundläggandedigital form. Medanalog menassom

i samhället ellerbred användninginformation har somensom
militärasåväl den civilasarnhällsfunktioner inomstödjer som

ställt förmål statsmakternaövergripandesektorn. Det uppsom
form,skall tillhandahållas i deninformationenverksamheten är att

angelägnaför tillgodosekrävsstandard och aktualitet attsom
samhällsbehov.

samverkanverka för iuppgift för LMVviktigEn är attannan
åtkomst och användningför enkeldatabasuppbyggnad samt av

uppgift kanexempel dennaSom nämnasgeografiska basdata.
med den nationellatillsammansuppdrag till LMVregeringens att

databaskata-nationelloch etablerautvecklaSamGIS-gruppen en
utfärda tillstånd förexempel LMVslog. Ett är attannat ansvar

totalförsvarsuppgift.geografiska databaser enuppbyggnad av
hållafortlöpandesamhällsansvarLMV harDetta innebär attettatt

förekomsteninformationunderrättad och spridasig väl avom
geografiska basdata i Sverige.

Geografiska Sverigedata

information LMVgeografiskagrundläggandeDen ansvararsom
flyg-i geodetiska arkiv,rikstäckande och återfinnsför skall vara

snabbt ökandekartorna. Ide allmännabilder, ortofotokartor samt
information i digitaltillhandahålls dennaförvaltas ochomfattning

Geografisk Sverigedata GSD. Denbeteckningenform under
återfinns i GSDlandskapsinformation utgörlägesbundna som

databasuppbyggnadför fortsattockså själva plattformennumera
förinformation inom LMV:sgeografiskoch förvaltning ramenav

Sverige.kartläggningrullande allmänna av
takt med GIS-successivt ökat ipå harEfterfrågan GSD att
privat och offent-datorstöd tagits i bruk inomtekniken och annat



166 SOU 1996:17

lig sektor. samhällets krav förväntningarFör ochatt motsvara
påbörjade tidigt forcerad och behovsanpassad överföringLMV en

de allmänna kartorna till digital form. de allra förstaEttav av
projekten tillsammans med Vägverket etablera databankattvar en

det allmänna vilken hos Vägverketöver vägnätet, utgörnu geo-
jfrmetridelen vägdatabanken LMV Rapport 1987:5.av

Parallellt med detta inrättades databas: GSD-Blå kartansen
Databasen innehåller geometrin vissa grundläggandevägar. utöver

attribut vägklass, svängrestriktioner och de all-vägnummer,som
bärighetsklassning. Databasen används i dagmärma Vägarnas ope-

försvarsmakten, transporttillämpningar före-rativt i hos olikaav
och grunden för den attributsättning skogsvägnätetutgörtag av
pågår mellan skogsnäringen och Lantmäteriet ii samverkansom

såväl södra Sverige. ursprungliga tanke medLMV:s attnorra som
etablera nämnda databank det allmännaöver vägnätet attnyss var
arbetet skulle fortsätta i andra skulle omfatta ävenetapp somen
det enskilda vägnätet.

Eftersom kraven på den geometriska beskrivningen vägnätetav
i Sverige från flera håll visat sig vad tidigarestörre änvara som

ställetvarit fallet integrerade LMV i detta arbete med det stora
år fram digitalstrategiska projektet till 1997 grundver-taatt en

ekonomiska vilken innehåller mycketsion den kartan,av en
topografi infrastruktur ochgrundläggande information ochom

enskildasåledes bl.a. det allmänna och vägnätet.
databank för såväl allmänt enskiltPå detta erhållssätt en som

meternoggramihet. databank innehåller dess-med Dennavägnät
den övriga geometriska information betydelse förärutom som av

nämligen järnvägsnät, tåtortsavgränsning-nationell vägdatabas,en
bebyggelseområden, vattenområden, administrativa områdenar,

etc.
omfattar hela landet fjällområdena och iArbetet dagärutom

slutfört till 75%. Genomförandet detta forcerade databas-ca av
uppbyggnadsprojekt betydelse åtminstone för lands-är störstaav -
bygdsområdena överväganden etableranär görs attnu om en-
nationell vägdatabas. Informationen, används för den geomet-som
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nedan behandlade TRIAD-i detriska beskrivningen vägnätetav
påkommersiella aktörerockså fleraefterfrågas i dagprojektet av

vägdataområdet.

Kommunerna

vägdatabaser iuppbyggnaden digitalaharkommunernaInom av
Göteborgexempel på dettalångt. Ettkommit mycket ärvissa fall

försöksverksamhet med dyna-utnyttjats igatudatabas bl.a.vars
för-dennakonstaterahärnavigering. Intressantmisk är attatt -

antalanvänds ikartprodukterolikaframtagningför ettutom av -
kommunala förvaltningarna,i de olikaverksamheteroperativa

miljökonsekvensbeskrivningar,trafikföreskrifter,för lokalat.ex.
drift ochtrañksäkerhetsarbete,transportplanering,trafikledning,

underhåll gatunät etc.av
infor-förkan utnyttjasgatu-/vägdatabasexempel på hurEtt en

digitalaVM-akademin, där denden kmedborgaremation till är s
och serviceinrätt-sevärdhetertill olikakoppladesgatudatabasen

gjordesinformationsmängdensamladei Göteborg. Denningar
under VMsuccéblevDettaviasedan tillgänglig Internet. storen

vidareutvecklats tillkonceptetEfter harVMfriidrott ii sommar.
produkt.kommersiellen

projekthararbete inom ArenaVägverketsförInom ettramen
Got-Navigation förInformation andTrafficTANGObenämnt

navigeringsdatabas1993dettabedrivits.henburg För togs en
täcker Göte-Göteborg.i DennaStadsbyggnadskontoretfram av

flygplats.LandvetterochKungsbackaKungälv,borg,

Skogsindustrin

starktvägdatabasdigitalnationellbehovetområde därEtt av en
Skogsbruket harskogsbruketsframträder i dag är transporter.

visarvilka klartpilotprojekt,ochutredningarantalgenomfört ett
skogsbil-omfattarvägdatabasdigital ävennationellatt somen

skogsbruketsanvändning inommycketfåskullevägnätet stor
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transportverksamhet såoch på effektiviserasätt Förtransporterna.
delar skogsbilvägarna finns redan i dag digitala data tillgängli-av
ga.

Andra aktörer

Andra aktörer vad gäller vägdatabaser Posten byggtär som upp
det s.k. Postens PlaneringssystemTransport PTP baserat på en
digital karta täcker i hela Sverige. Försvaret harstort settsom
också vägdata i sitt GIS-baserade stöd för sin verk-system som
samhet.

Bland de kommersiella aktörerna kan Telemedia,nänmasrent
med sin tätortsdatabas Geo Tätort omfattande de tätorter som- -
finns i Telias telefonkataloger T-kartors vägdatabas Geosamt
Län.

6.1.2 Pågående aktiviteter

Ett antal projekt och aktiviteter pågår för närvarandestort som
har anknytning till etableringen nationell digital vägdatabas.av en

TRIAD-projektet

står förTRIAD Traffic Information and Route Guidance Inter-
Agency Database of West Sweden. TRIAD-projektet ligger inom

för Arena Site Sweden. SyftetTest West med projektet ärramen
för geografiskt område, det TANGO-databasenstörre änatt ett

omfattade, fördjupa och samarbetsforrnerna mellan Vägver-testa
ket, LMV och berörda kommuner utanför storstadsregionen.

Resultatet från projektet skall bidra med underlag och erfaren-
heter vid framtagandet framtida nationell navigeringsbarav en
vägdatabas, framför allt vad gäller kostnader teknik- ochsamt
systemval. Projektet skall vidare erfarenheter arbete medge av
överföringsfonnatet GDF.
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för ransportstyrningVägdatabas TDigitalNationellFältförsök med

Vägverketskogsbruket,samarbetsprojekt mellanProjektet är ett
BASVÄG. kon-utvärderaSyftetLantmäteriverket äroch ettatt

kravmed hänsyn till devägdatabasdigitalför nationellcept en
skallställer. Resultattransporttillämpningarskogsnäringenssom

organisation, teknikfrågeställningar basensgenerellabesvara om
från projektetslutrapporten1996 skalljuniekonomi. Den 1och

föreligga.

geografiskageografiska data ochsamverkanförArbetsgrupp om
ormationssystemin

skall verka förMiljödepartementetinomarbetsgruppDenna en
Standardisering medsamordning,avseendenationell strategi etc.

uppbyggnadpågår medverksamhetomfattandepå dentanke som
informa-geografiskautvecklingdatabaser ochgeografiska avav

policybeaktande denske medskallArbetettionssystem GIS. av
infrastruktureuropeiskförframtagande inom EUunderär ensom

skallEnligt tidplanen2000.information GIgeografiskför en
tillverksamhet lämnasarbetsgruppenssamlad rapport rege-om

juni 1996.ringen lsenast

standardFramtagning av

avseddskall fåvägdatabasdigitalnationellframtidaFör att en
formatstandard mycketvägnätsmodell ochvaletfunktion är avav

dettaprojekt pågår inomochaktiviteterantalbetydelse. Ettstor
tillämpningarpå de ärKaraktärenintresse.område är somsom av

påmåste baserasoch formatmodellvaletsådanaktuella är att av
standarder.internationellt antagna

tillämpningsområdeninomstandardiseringsarbetetEftersom
vägdatabas bedrivs inomdigitalnationellföraktuellaär ensom

europeisksåvälstandardiseringsorganen,delarskilda somav
dessakoordinering mellanbehovinternationell nivå, finns enav -
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Koordinering hittills inte speciellt väl utvecklad. Sålundaärsom
hanteras Road Transport and Traffic Te1ematics i CEN/TC278
och ISO/TC204 medan Geographic Information behandlas i
CEN/287 och på ISO-nivå i TC 211.

I Sverige finns försträvan inriktningatten agera en gemensam
standardiseringsarbetet inom det aktuella området. Detta skerav

inom Allmänna Standardiseringsgruppens STG projektområde
Landskapsinforrnation STANLI-projektet. Inom STANLI-pro-
jektet har nyligen teknisk kommitté TK 126 bildats med syfteen

utarbeta standarder för och järnvägsinformation.väg- Arbetetatt
kommer baseras på standarder utarbetas i internationellaatt som
standardiseringsorgan, där Sverige deltar.

6.1.3 Internationell utblick

Digitala vägdatabaser med olika innehåll och organisatorisk hem-
vist finns i flera länder. Här beskrivs några länder och hur man
valt bygga och organisera sina vägdatabaser. För informa-att upp
tion databasernas innehåll hänvisas till Na-om rapportenm.m.
tionell digital vägdatabas rapportering Etapp 2.av-

Danmark

I VejnetDk har Danmark landstäckande databas. Som huvudan-en
vändare företag och organisationer arbetar medses transport-som
planering, basen tänkt användas iär även administrativaattmen
sammanhang och för samhällsplanering.

Till VejnetDK kopplat adressdatabasär innehålleren som
uppgifter husnummer och kommuntillhörighet.vägnarnn, Ba-om

det möjligt hitta framgör till alla adresser i Danmark.attsen
Basen har lagts i samarbete mellan kommuner, Grundkortupp
Fyn, Jydsk Telefon, Naturgas Syd, Kort Matrikelstyrelsen ochog
Vejdirektoratet. Adressregistret innehåller husnummer-vägnanm,
intervall, kommun, och nodnummer. Vägnarrmetpostnummer är
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Adressregistret uppdateras lö-vägkorsning.kopplat till närmaste
pande.

adressdatabasen levererasVejnetDK ochInformation från som
Uppgifterna be-kommunseparerade tabeller på CD-rom.standard

kan läggas in i rela-kommunseparerade filer direktstår somav
teckna abonnemangsavtal förmöjligttionsdatabaser. Det är attatt

år. Uppdateringar levererasgångerhålla ändringar i basen en per
befintlig information kanöversättningstabeller såi form attav

flyttas till den basen.över nya

Finland

tillhandahållan-på lösning försatsningenVägdata delår enen av
digital form National Online Spa-geografisk information ide av

startade i Finland 1983. EnFrameworktial ServiceData som
sammanhanget data börutgångspunkt iviktig strategisk attvar

underfund med dengång. Tidigt komsamlas in endast attmanen
gjorde total standar-GIS-databaser i landetvariationen istora en

skulle koncentrera sigstället beslötsdisering omöjlig. I att man
stället skulle standardise-och ivad fannsbeskriva attatt mansom

Valet fölloch användare.mellan leverantöröverföringssättetra
Edifact-standarden ISO 9735.

integrationsåledes påsatsning liggerTyngdpunkten i denna av
användare. Sam-på spridning tillochdata från olika leverantörer

nyckeln i utvecklingsarbetet. Manarbete mellan leverantörerna är
i stället medoch arbetarmed enskildafrångår traditionen system

och talar härinfonnationstjänsterochkooperativa system enom
Infor-the Geographicgeografisk information,förmarknadsplats

mation Center.
följande komponenter:bestårMarknadsplatsen av

applikationerderasfrån användare ochEfterfråganO
datakällorLeverantörernasO

specificerade spelreglermarknadsplats medelektroniskEn0
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Konceptet innebär marknaden ska och allöppenatt attvara geo-
grafisk data allmänt intresse ska åtkomlig på standardi-ettav vara

Ett 20-tal organisationer i dagsått. leverantörerär vidserat mark-
nadsplatsen.

Genom den elektroniska katalogen kan användaren informera
sig vad finns tillgå på marknadsplatsen. Katalogenattom som
innehåller de viktigaste GIS-datakällorna inom landet. Några ge-

kvalitetskrav på data har inte ställts Vissa reglermensamma upp.
för vilka får bjuda data på marknaden finns emellertidutsom
utarbetade. Leverantörerna själva ansvariga för definitionär och
beskrivning sin informations innehåll och kvalitet.av

Datainsamling och uppdatering sker vid respektive källa enligt
deklaration i katalogen.

Geographic Information Center har följande funktioner:

Lämnar stöd till leverantörer vid introduktion0 databaserav nya
och vid upprättande EDI-funktionerna.av
Är återförsäljare data.0 av

åtagaKan sig sköta användarens och leverantörensO affärs-att
relationer.
Testar slutanvändarens applikationer och certifieratO dem.
Upprätthåller givna regler och policies.O
Övervakar prisbilder och hjälper till vid prisförhandlingarO mel-
lan leverantörer och användare.

Centret tillhandahåller inga applikationer. Analys data görsav
med användarens verktyg och Tekniskt marknads-ärsystem.egna
platsen etablerad client-server lösning. Den för användaresom en
och leverantör relativt komplicerade tekniska lösningen med
client-server och kräverEDI omfattande konsultstöd. förseFör att
användarna med konsultstöd har byggt Spatial Datacentret ettupp
Service Center. Flera liknande fristående Service Centers finns i
dag på marknaden. För stimulera användningen marknads-att av
platsens utbud hålls årligen konferens kring geografiska infor-en
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förhandlastidskrift. PriserManmationssystem. även ut enger
mellandirekt parterna.

områden:följandeanvändas inomVägdatabasen avses

navigation.trafikledning,optimering,ochTransportplanering0
jordägare, plane-registreringinfrastruktur,HandhavandeO avav

för tele.nätverkplaneringmarkanvändning,ring t.ex.avav
användningkommersiellochServiceO

ForskningO

Arbete meddatabas.Lantmäteriverketsfråndag skekan iUttag
databank beräk-Vägverketsmedinformationkopplaatt samman

1996.under våreni gångkommanas

Norge

startade 1992VBASEVegdatabasennorskamed denArbetet
Kartverk.och StatensVegvesenmellan Statenssamarbeteettsom

harförhållandenskogligaoch tilladressertillkopplingarFör
skogsintressenterochkommuner svarat.

de kost-områden därstartade iUppläggning basen mestav
Vissa metoderanvändas.kunnatmetodernanadseffektiva ger

forttill såskallvilket2 rättasnoggrannhet änsämre i meter som
för 320 Norgesdet1995 kommerutgångenmöjligt. Vid att avav

centrumlinjer. 2/3Fördigitaliseradefinnaskommuner435 av
ochadress-fastighets-,statligtGABkopplingar tillhardessa
fåttharkommunerdessa150etablerats.byggnadsregister av

Vegdirektora-väginfonnationen medkopplamöjlighet att samman
skogsbilvägs-uppgiftinnehållerVegdatabank, äventets omsom

1997.täcktskallHelaidentitet. Norge vara
på diskett,traditionelltpå sättlevererasläge kandagensI uttag

tankenframtidtill vägbasen. I ärkoppling att manutan enmen
onlinedataoch kommaändringarpåabonnera ävenskall kunna

grunddata,levereraKartverk kommerStatensöver nät. att men
baser.från andrahämtasslag måsteattribut olikaav
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Holland

Företaget Teleatlas har på kommersiell grund byggt hel-upp en
täckande vägdatabas för Holland. Basen "navigeringsbar"är och
uppbyggd på topokarta 1:10 000. Basen innehåller gatunamn,
vägnummer, enkelriktning, vägklass och svängrestriktioner. Basen
baseras på GDF-standard.

Topographic Service TDN, organisation ligger inomen som
försvarsmakten, har byggt vägdatabas huvudsakligenupp en som

inriktadär försvarets behovmot säljeräven datamen som man
från. Utgående från topokartan 1:10 000 i digital form har en
Road Centerline Map tagits fram. Denna täcker 60% vägnätetav
och skall inom två år täcka hela landet. Styrkan hos TDNs data-
bas högär geometrikvalitet.

Inom Directorate General for Public Works and Watermanage-
motsvarar Lantmäteriverketment byggs olycksfalls-databasen

innehållande husnummer,vägnanm, vägnummer, "milstens-upp
nummer milstenar finns på l00:e i Holland.metervar

På grund höga kostnader förknippade med âjourhâllning-av
ning baserna har beslutat påav Na-attman gemensamt satsa en
tional Digital Road Map. I denna joint ingår Teleatlas,venture
EGT, Lantmäteriverket och TDN. Hela basen skall färdig attvara

i bruk 1999.tas

Tyskland

I Tyskland har företaget EGT European Geographic Technologi-
es byggt landsomfattande vägdatabas kommersielltöverupp en
intressanta områden. På 1980-talet, då från kommersiellt hållman
fick intresset för digital Väginformation, delstaterna inteupp var
intresserade delta i utvecklingen. Sedanatt EGT byggtav nu upp

kommersiell databas de intressantasteöver delarnaen Tysklandav
har insett heltäckande vägdatabasatt nödvändighet.ärman en en
Enligt plan ska basen Tyskland finnasöver färdig 1997. Varje
delstat för produktion sin bas. Arbetetsvarar styrsav ettav ge-
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såplanerasbasen sättasdenfrånpåråd. Priset uttag nyamensamt
de iförgällervadmedkonkurrenskraftigtblirdetlågt somatt

databaserna.kommersiellatillgängligadag

USA

databas1990folkräkningentillskapadeBureauThe Census en
EncodingGeographicandIntegratedTopologicallykallad Tiger
allafloder, sjöar,innehåller typerBasensystem.Referencingand

adresser,pipelines,kraftledningar, postnum-järnvägar,vägar,av
kost-eller CD-romdisketterpåtillgängligfinnsTigerm.m.mer

nadsfritt.
lågmyckethaftharbasenTigermedProblemet är upp-att en

gammalt.årtill 10ändakanDatadateringsfrekvens. uppvara
lös-kommersiellaantaluppståttdet harblivit ettharFöljden att

Dessakundinriktningen.påberoendeinnehållolikamedningar
Varje basutgångspunkt.Tigerfallmånga använthar ibaser som

kund-specifikadetpåinriktningmedåjourhållitsdärefterhar
uppdaterasskallTigertagitsbeslutdockhar attNyligenintresset.

aktuellatillhandahållakunnapå så sättförfrekvent meraattmera
data.

Japan

finan-ochbyggdeJDRMAAssociationRoad Map uppJapan
JDRMAinitiativ.påvägdatabankenjapanska statensdensierade

medföretag80 representanteruppläggningenvidbestod caav
Surveying—indu-and"Mappingñnansbolag,bilbranschen,från

Construction.ofMinistryVägverketjapanskaochstrier
tillgängligendastår. Basen ärgånguppdaterasBasen peren

kommuner.ochförochDRMAi J statmedlemmarför
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Storbritannien

Lantmäteriverket Ordenance Survey utnyttjas såväl ETAKav- -
EGT för uppbyggnad navigeringsbara, nationella vägdata-som av

baser. Angreppssätten dock olika förär de två kommersiella aktö-
ETAK erhåller all den geometriska informationrerna. vägnä-om

de behöver via Ordenancetet Survey. EGT däremot erhåller den
grundläggande väggeometrin från Ordenance Survey, vilken sedan
kompletteras med information från alla kommunerna i England.
Detta kräver avtal med respektive kommun.separata

En adressdatabank ska täcka hela landet under uppbyg-ärsom
gnad. Uppbyggnaden sker i samarbete mellan antal intres-ett stort

Transportdepartementet,senter; Lantmäteriet, Postverket, Vägver-
ket, kommersiella organisationer, konsulter .fl.m

Kommersiella aktörer påskyndar utvecklingen

Aktiviteter inom detta område pågår i ytterligare antal länderett
förutom de här nänmda. Avsikten med den gjorda beskrivningen
har främst varit belysa olika ochsynsättatt i olikaangreppssätt
länder vad gäller nationella digitala vägdatabaser. Konstateras kan
därvid någon förhärskande handlingslinjeatt svårär urskilja änatt
så länge. Samtidigt bör dock framhållas insikten finns be-att om
hoven digitala vägdata tillgängliga på nationell nivå ochav att
diskussioner pågår och konkretaäven aktiviteter för till-att- -
skapa organisationer och för dessa behov.mötasystem att

Initiativet i de flesta västeuropeiska länder utanför Nor-syns -
den hittills till del ha legat hos de kommersiellastor aktörer-

fram digitala vägkartor förtar navigationssystem i bilar.som I
Europa det i dag främstär aktörer intresse.ärtre Ensom av av
dessa EGT,är stödjer Philips navigationssystem. EGT:ssom
navigeringsbara databas täcker i dag Tyskland och Frankrike.

ÖsterrikeEnligt föreliggande planer skall England, Italien, och
Schweiz täckta under 1996, Belgien, Holland och Sverigevara
under 1997 och Västeuropa under 1998.resten av
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ochutnyttjas BoschsTeleatlasaktörYtterligare är avsomen
Tyskland, Bene-täcker i dagTeleatlasnavigationssystem.Sonys

Pla-Parisområdet.Italiendelarnaoch centralalux, samtavnorra
Österrike, FrankrikeSchweiz ochItalien,helavisar att nunerna

Skandina-Portugal ochSpanien,medantäckta,skallockså vara
1996.klaraskallvien vara

stödjerKalifornienbaserade ETAKdettredje aktörEn är som
endastaktivai dag ETAKI Europanavigationssystem. ärBoschs

i England.
talaruppskattningpotentialoerhörtDen mar-stora om enen-

finns förårs siktpå 20ECUmiljarder65knad än sommer -
innebärnavigeringsutrustningar,leverantörerbilindustrin och av

aktörer.hos dessamycketinvesteringsviljan är storatt
krav haruppfyller derasdatakällor inteexisterandeEftersom

organi-EGT byggtTeleatlassåväldetta lett till att egnauppsom
deMed tankedata.âjourhållningdrift och storasationer för av
vägdata-âjourhällningmedförknippadekostnaderna är avsom

inforrnationsmäklarnavilja frånuttaladdockdetbaserna finns en
naturligtvisdatakällor. Dettabefintligautnyttjamarknadenpå att

aktualitet, tillgäng-påuppfyller kravendeförutsättningunder att
prislighet, etc.

dataväganknutnadigitalaBehov6.2 av

tilli dag sprittinformationväganknuten är ettUtnyttjandet av
varithand hai förstatidigareFrånsamhällssektorer.antal attstort

byggandeprojektering,planering,vidbeslutsunderlagetdel ien
kommittyngdpunkten alltmerhar attunderhålloch vägnätet nuav

förbättrainformationtilltillgång utnytt-förskjutas mot att genom
trafiksä-framkomlighet ochpåmed avseendejandet vägarnaav

miljöpåverkan.negativavägtrañkensminskaförkerhet attsamt
ökatsamtidigt behovenharutnyttjar attdem vägnätetFör som

och fråntillgällerDeteffektivisera transportertransporterna.
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basindustrier timmer, stål liksom andra slag gods-etc.som av
Det gäller kollektiva färdtjänst,transporter. persontransporter,

taxi, räddningstjänsten och ambulanstransporter. Försvaret och
Polisen har motsvarande krav för planera och genomföraatt

Ävenverksamheter inom sina ansvarsområden. den enskilde
trañkanten behöver information mångai trafiksituationen Tillgång
till väganknutna data behov för dessaär områden.ett gemensamt

de flestaFör tillämpningarna där väginformatik inblandadär
krävs tillgång till digitala vägdata. vissaI fall räcker det med att
dessa vägdata täcker område,avgränsat kommun. Alltett t ex en
fler tillämpningar kräver emellertid vägdata täcker störresom om-
råden, många gånger hela landet. de flestaFör hartransporter
inte administrativa någon betydelse.gränser

6.2.1 Många aktörer och användningsområden

Aktörer inom miljöområdet

Inom miljöområdet finns många aktörer. Det handlar kommu-om
länsstyrelser, Naturvårdsverket m.fl myndigheter priva-samtner,

företag.ta
Med tanke på den väsentliga roll vägtrafiken spelar för luft-

föroreningarna och buller tillgången till och trafikdataär väg- av
mycket betydelse.stor

Under år har avancerade datorbaserade utveck-systemsenare
lats för följa och luftföroreningar. Frånatt upp ge prognoser om
mätpunkter utplacerade strategiska ställen industrier, knut--
punkter i med mycket trafikvägnät erhålls löpande dataetc. -

sedan bearbetas i datorsystemen tillsammans med t.ex.väder-som
data. Information sprids sedan till allmänheten via olika media

lokalradio och Planer finns viaäven Internet.att utsom press.
Denna finns i dag på 15-tal platser i landet,typ system ettav
främst i de kommunerna.större

Analyser påverkan från olyckor vid farligttransporterav av
gods exempel på viktigt arbetsområde,är liksom styrningett av
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miljösynpunkt.trafikflöden Transportertrafik för utjämning urav
och ledas på miljö- ochkan övervakasmed miljöfarligt gods ur

trafiksynpunkt lämpliga vägar.
transportproducenterna, skogsnäring-Möjligheten för de stora

miljön kräver planerings-effektivt påverkaåkerierna m.fl. atten,
bl.a. i form vägdata.underlag av

iför få in dessa datakostnadsinsatsenResurs- och äratt stor
formatstandardspå avsaknadendag bl.a. beroende ävenmenav

tillgång till data. Motsvarandefågrund svårigheterna attav
bullerområdet.återfinns inom

Skogsbruket, åkerier etc.

ASG och Bilspeditiontransportföretagen ävenDe stora mensom
användarepotentiellaåkeriermindre och medelstora är av en

organisa-företag ochliksomnationell digital vägdatabas, även
oljebolagen,transportverksamhet ICA,tioner med stor somegen

m.fl.TeliaPosten,
gods. Ruti-körda kilometerminska antaletMålet är tonatt per

styrning, avståndsberäk-transportplanering/optimering,förner
fordon för planerings-lokaliseringkostnadsberäkning,ning, av

dettaområden iintressantaräddningsändamåleller äretc. sam-
optimalt vägval kan användasför beräkningmanhang. Program av

skall få körorderfordonvälja vilkettrafikledare för att som enav
skrivare.på sin lokalautskriven

Även producenteroch landstingkommuner är transporterav
motsvarandebehovmed system.av

vändrestriktio-parkeringsplatser,i formSpecialinformation av
för effektivbetydelsehartjällossning transportstoretc. avner,

gods.
attributställer olika kravTillämpningarna nämnts ovansom

för de flesta ärnoggrannhet i vägdatabasen,och gemensamtmen
hela landet.täckningbehöver överatt man
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Kollektiva transporter

I Göteborg och Bohus län bussar utrustadeär med nödlarrnsystem
baserade på GPS-teknik. Om föraren för någonutsätts form av
hot eller fara har han eller hon larmknapp tillgå. En centralatten
kan följa fordonets rörelse på kartan samtidigt hör vadsom man

i fordonet.sägs Motsvarande installeras i taxibilar.som system
Optimering val bil skall hämta kund, samordningav av som av

sjukresor exempel andraär tillämpningar.t.ex. Försökresor
pågår med beräkna ankomsttid till hållplatser utmed busslinjer.att

Andra tillämpningsområden planeringär linjer och tabeller,av
trafikledning och funktioner för prioritet till kollektivtrafikatt ge
på hårt belastade ochvägar gator.

En nationell digital vägdatabas kan komma spela viktigatt en
roll i framtida exempelvis reseplanering, trafikledningsystem
etc. för interregional kollektivtrafik.

Aktörer inom samhällsplaneringen

Inom samhällsplaneringsområdet finns flera användningsområden
bas informationär Några har redanvägnätet. nämnts.vars om

Vägdata kombinerat med lägesbunden information utgörannan
underlag för planering och för lokaliseringsbeslut. LMV, SCB,

RAÄ,SGU, SMHI, Glesbygdsverket, Naturvårdsverket är ex-
empel på verk både kan leverera information till andra försom
användning vid tematisk kartering med vägnätet grund ochsom

själva kan användare vägdata i sin verksamhet. Läns-som vara av
styrelserna också mycket aktiva inomär dessa områden.

Som i de allt vanligare GIS-satsningarnaett Väginfor-tema är
mation centralt.

I den kommunala och landstingskommunala verksamheten är
mycket intressant område de s.k. samordningscentralerett som nu

börjar etableras på olika ställen i landet. Syftet med dessa iär
första hand administrera och samordna sjukresor.att I takt med
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förutses där dessautvecklingteknik så medger kan ävenatt enny
fordon och ruttplanering.lokaliseringutnyttjas för av

alla samhällspla-betydelsefull i såVäginformation är gott som
skilda kravverksamheter ställsdessaneringssarmnanhang. Inom

täckning.attribut ochpå geometri,

Kommunerna

områden. Ut-innefattar många olikaverksamhetKommunernas
samhällsplanering, börvad gälleranförtsvadöver som ovan

detroll väghållare. Iframhållas kommunernasockså sam-som
betydelsefull för bl.a.:vägdatabasdigitalmanhanget är en

flöden och olyckoravseendeTrañkstatistikO t.ex.
trafikföreskrifterLokalaO

fri höjdbegränsad behörighet ochexempelvis.Dispenser0
underhållsplaneringDrift- ochO

Försvarsmakten

verk-i den militäragrundpelarnaTransportplanering utgör aven
ocholika beredskaps-Konsekvensbeskrivningarsamheten. av

utnyttjade.i dag allmäntdatorstödmed hjälpkrigsscenarier ärav
prioriteratdärförinformationlägesbundenHantering är ettav

nationellskulleSjälvfalleti dag.försvarsmaktenområde inom en
tillgängligatill i dagkomplementvärdefulltvägdatabas utgöra ett

källor.

Räddningsverket

informationsbanksinkoppling mellanRäddningsverket ser en
Infonnation följan-vägdatabas.digitalnationellRIB och omen

intressant:de områden bedöms vara
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Avståndstabeller förO farligt godstransporter av
Uppföljning trafikflödenO med farligt godsav
Miljökonsekvensanalyser,O dvs. vilka konsekvenser olyckaen
kan få på vattentäkter etc
System, därO med GPS-teknik kan lokalisera fordon,man som
råkat för olyckor och analyseraut konsekvenserna olyckan.av
Verket upphandlar f.n sådantett system.

Rcz‘ddmngstjc&#39;z&#39;nst/Polisen

Att hitta till adress snabbträtt viktigtär vid utryckningar. System
för spårning och fordonsstyrning/ledning i utryckningsfordonen
möjliggör fordonens läge identifierasatt och lämpligaste for-att
don dirigeras till platsen.

Koppling till telefonnummer och adresser höjer säkerheten vid
larm. För räddningstjänst och polis det viktigtär alla farbaraatt

Ävenfinnsvägar med. de nämnda analyserna olyckor iovan av
samband med farligt godstransporter och dirigering dennaav av

trafik till vissa hörtyp till räddningstjänstensrutter intresseom-av
råde.

Privatpersoner

Privatpersoner kommer i första hand komma i kontakt medatt
med anknytning till kollektivtrafiksystem med bilindustrinssamt

produkter. Inom för Arena-projektet Volvotestarramen t.ex. ett
navigationssystem för personbilar. Marknaden för styrnings- och
navigeringsprodukter i personbilar ha mycket potentialstoranses
i framtiden. Dessa produkter beroendeär det finns heltäck-attav
ande digital Väginformation för hela landet.

Bilindustrin

Inom bilindustrin utvecklas många tillämpningarna baserasav som
på vägdata. Det inom dettaär område de investeringar-storasom
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bilindustrins sidafrån görvägdatadigitalapåEfterfrågangörs.na
Medkommersiellt lönsamma.vägdataproduktionsatsningar av

information tillöverförsinformationsteknologimodernhjälp av
medlokaliseraspå såkanFordon sätt t.ex.fordonen.och från

erhållabildskärmellerradioviakanförarnaGPS-teknologi och
vägval Ettväderförhållanden,trafikolyckor, etc.information om

detDynaguidemottagare görVolvospå dettaexempel är som
trafikinformation.erhållaochbildskärm röstsyntesviamöjligt att

informa-väganknuteninnehållerprodukterLeverantörer somav
tion/Programvaruföretag

antal företagfinnsnationellt ut-ochInternationellt ettäven som
baseradeprodukteroch ärmarknadsförochvecklar somprogram

tänkbaraantalfinnavägdata. Detutnyttjandet stortpå ett pro-av
alltifråninformation,sådaninnehålleroch tjänsterdukter som

multime-avanceradetilldigital formilagradväginfonnation
olika källor. Detfrånfalli dessaerhållsVägdatadiaprodukter.

andramotsvarighet idessellerVägdatabankenfrånkan vara -
skettvägdatadigitaliseringdär etc.kartunderlagfrånländer av-

utnyttjasdataunderlag ärdetkvaliteteninnebärDetta somatt
nivå. Detlågmycketpåibland storaskiftande ochmycket en

tilldock letthartillämpningarför dennafinnsintresse typ avsom
prisnivån sänks.därmedochsnabbtökarutbudet attatt

servicebolagochTurism

nationellutnyttjautflykterochPlanering att engenomresorav
förKopplinguppgifterna.tilldimensionvägdatabank avger en ny

sevärdheter,såsomattribut restauranger,området intressanta
med kon-jämförtinforrnationsvärdetökarvägdatatillhotell etc.

kartmaterial.ventionellt
lokaliserasochkunnaskulleServiceinrättningar exponeras

nationellmedkombinationidemlägesbestärnma enattgenom
verkstäder, handi-hotell,matställen,Bensinstationer,vägdatabas.
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kappanpassade serviceanläggningar skulle på så kunnasättetc.
lokaliseras från fordonet och underlag till upplägg färdpla-ge av

Den tidigare nämnda VM-Akademin i Göteborgner. är ett annat
exempel tillämpning inom detta område.

Informationsmäklare

Informationsmäklaren förädlar information och förmedlar den till
användare. Företaget T-kartor i Kristianstad och GIS-centrum i
Stockholm och i Göteborg exempel påär mäklare. Med ökan-en
de tillgång på digital information förväntas denna verksam-typ av
het kraftigt.växa

Den trafik— och serviceradion i Sveriges Radionya

Trafik- och serviceinformation central del iär Sveriges Radiosen
verksamhet i allmänhetens tjänst. Ambitionen med den trafik-nya
och serviceradion de regionalaär redaktionerna skallatt säkerstäl-

den grundläggande, dagliga trafikantinformationen i samtliga
P4-kanaler och Sveriges Radios lyssnare enhetlig trafik- ochge en
servicerapportering hög kvalité.av

Den centrala trafikredaktionen har bl.a. nationelltett samver-
kansansvar med uppgift producera, understödja och medverkaatt
i progamverksarnhet inom arbetsområdet till externa mottagare.
Centralredaktionen skall sammanställa fortlöpande information
från antal samhällsområden med basinformationenett stort från
SOS Alarm, Polisen, Vägverket m.fl. Trafik- och servicerappor-
teringen skall förmedla heltäckande bevakning störningar ien av
den svenska infrastrukturen långt den traditionellaän trafi-mera-
kinformationen i radio.

All information kommer läggas in itas föremot attsom en
ändamålet speciellt utvecklad redaktionell databas. Databasen
byggs kring digital karta. En nationell digital vägdatabasupp en
skulle här utmärkt hjälpmedel.ettvara
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högskolorUniversitet och

omfattar i dag i myckettrafikområdetochUtbildningen inom väg-
behandlas här.områdeninslag från debegränsad utsträckning som

kunna initieras.Bredare börprogram

Forskning

tillämpningsområdenolikavägdata förutnyttjaMöjligheter att ger
olika sektorer.inom fleraforskningsinsatsertill ökademöjlighet

linda och mycketendast i sinväginformatikUtvecklingen inom är
kopplat till detta.utvecklingspotential finnsforsknings- ochstor

ochtrafiksäkerhets-trafikantbeteendenForskning omkring samt
nationell digitalområden därexempel på väg-miljöeffekter är en

datakälla.grundläggandeskulledatabas utgöra en

Vägverket

i de flestaredovisas här haranvändningsområdenDe externa som
användarenvisar sig hosdirekt ävenfördelarfall förutom de som

nationellmåluppfyllelse. EnVägverketseffekter förbättrarsom
samkörastandardiseratpåmöjlighet sättvägdatabas att ettger

trafikinc-boende, andrafastigheter,med dataVäginformation om
försärintressenolikaoch järnvägar,del, sjöfart, flyg styr-etc.

analysändamål.planering ochning,
kan utvecklasVägverketsområden inomFöljande ansvar

heltäckande vägdatabas:tillgång tillvidare vid en

Helhetssyn vägnätetöver0

delmål omfattarvägpolitiskarespektiveoch trafik-,Sektorsansvar
effek-vägdåtabasnationelltill utgörTillgånghela vägnätet. enen

vadinformationoch tillkanal till trafikkonsumenternativ somom
plane-tillgängligaområden.väghållares Dagensövrigahänder på

ökadochhelaomfattautökas till vägnätetringsunderlag att ger en
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möjlighet till helhetssyn på strukturplaneringen. Detta möjlig-ger
het till planeringssamverkan och analys trañkflöden övrigaav
väghållares och ökade möjligheter tillnät styrning trafiken.av

Underlag för planering och prognosticeringO

Fullständigare analyser och simuleringar kan inomgöras sam-
hällsplaneringen, trañksäkerhets- och miljökonsekvensbeskriv-
ningar, intrång, trañkplanering, trafikstyrning, trafikarbete m m.
Utvidgat underlag för underhålls- och investeringsplanering och
prognosticering tillkommer. Mätstationer installeras utanförsom
det statliga kan analysunderlagvägnätet på sättge samma som
stationer på det nätet.egna

Tillgång till utökad information underlag till vägnäts-ges som
modeller.

Underlag för myndighetsuppgifter0

Det handlar dispensgivning, bidragsgivning för kommuna-om om
och enskilda framkomlighetsplanering i freds-vägar, och krigs-

situationer på frågor från regering och riksdag.samt svar

Miljöo

Genom effektivare planering kommer trañkarbetet minskaatten
och möjligheten till styrning miljöfarligt gods respektive tungav
trafik lämpliga vägval öka. Bullerkartläggning och analy-mot att

utsläpp till följd osynkroniserade trafikljus it.ex. tätortser av av
underlättas

.
Bättre och kraftfullare konsekvensanalyser och presentationer

kan fram vid planering trafikalstrande anläggningar,tas t.ex. av
underlag till statistikförsörjning inom trañksäkerhetsområdet m m.
Det utvidgade underlaget möjlighet till simulering uppgifterger av
kring hela vägnätet.
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Framkomlighet/tillgänglighet0

information till trafikkonsumen-förmedlaMöjlighet snabbtattges
meddelatrañkhinder ochoch dynamiskabåde statiska attter om

framkomligheten.för ökaalternativa vägar att

TrafiksäkerhetO

förbättrastrafiksäkerhetenuppföljningPlanering och genomav
för helatillgången på vägdata vägnätet.

Regional balansO

stödomräden förbättras.Tillgänglighetsanalyser till

Lantmäteriverket LM V

vägdatabas skall i förstanationelli fråganLMVs omengagemang
âjourhålla ochsamhällsroll producera,utifrånhand LMVs attses

information med höggeografiskgrundläggandetillhandahålla
riksnivå.detaljeringsgrad på

GSD-Ekonomiska kartandatabasdetaljerade ärLMVs mest
geometriska beskrivningengäller dendetintressestörsta när avav

vägdatabas. Tillnationellioch enskildade allmänna vägnäten en
uppgifterinnehållerfastighetsdatasystemetdetta kommer att som

adresser,till geometrin bl.a.gäller attributdetintresseär närav
seviceanläggningar.

vidnationell vägdatabasVärdet för LMV är, utöverav en
framför allt kopplad tillkartorna,de allmännaframställning av

dedirekt kandärâjourhållningsfrågorna. Det är attse rap-man
för kvalitetssäk-etablerasbehöverporteringsrutiner attsomm.m.

för förvaltningLMVstillbasen kommer ävenatt nytta avvarara
information, in-geografiskgrundläggandedatabaser medandra

registerkarta.fastighetsindelning/digitalgeografiskklusive GFI
få till ståndmöjligt på dettablikommer således sättDet ettattatt
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effektivare underhåll med uppdateringar andratätare rikstäck-av
ande GSD-baser med Väginformation.

LMV efter sammanläggningenär med Centralnämnden för-
fastighetsdata CFD från den januari1 1996 också ansvarigt för-
fastighetsdatasystemet. Detta sedan hösten 1995 komplettär för
hela landet och innefattar också landsomfattande byggnads-ett
register.

Enligt statsmakternas beslut prop. 1995/96:90, bet.
1995/96:FiU6, rskr. 1995/962117 registerbaserade folk- ochom
bostadsräkningar kommer LMV bli central myndighet föratt en
uppbyggnad adressregister och lägenhetsregister. Enligtett ettav
nuvarande planer skall dessa register klara år 1998. Envara na-
tionell vägdatabas och adressregister kommer på mångaett sätt att
komplettera varandra och grund för samutnyttjande.ge

6.2.2 Funktionella användningsområden

Här beskrivs olika tillämpningar utifrån funktionellt synsätt.ett
De beskrivna områdena mycket olika omfattning ochär såledesav

olika betydelse föräven motivera tillskapandetattav av en na-
tionell digital vägdatabas. tillämpningarDe sammanfattatssom
under rubriken Beslutsstöd därvid den kategoriutgör iärsom
särklass spridd och omfattande.mest

Beslutsstöd

Användningsområdet omfattar produktion underlag i formav av
kartbilder kombineras med statistikuppgifter olika slag.som av
Kraven på geometri och attribut ofta begränsade. Informationär

underlättar igenkänning/lokalisation data underlagetmotsom av
väsentlig. Denna beslutsstödär ianvänds utsträckningtyp storav

inom samhällsplaneringen.
Med tillgång till uppgifter nationell digital vägdatabasur en

kapacitet hos och utnyttjande kompletteratvägsystemetom av
med uppgifter olika former tillgång och efterfrågan kanom av
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berörgrund för beslutoch uppskattningaranalyser göras somsom
Ävenlokaliseringsfrågor.ochmarknads-, försäljnings-, transport-

efter beaktas. Detutbredninganalyser därformer vägenolika av
buller, farligtformmiljökonsekvenser ikan transport avavvara

luftföroreningargods, etc.
ochuppgifterna kankompletterande gränserutgörasDe av

folkräkningsdistrikt, skogs-tele,områden i form postnummer,av
underavdelningarpolitiskainkluderarbestånd Gränsernaetc. som

statistiska data,medkompletteraskommun,såsom land, län,
inkomstuppgifter och liknande.boende ellersåsom antal

Vägtrafikledning

påanvändningsområden byggernedanståendeflestaDe enav
sådan kommer itrafiksituationen. Eninformationaktuell om

vägtrafikledningscentra-frånväsentligt kommai alltframtiden att
nationellverksamhetdessaskapitel 7. För ärler vidarese en

väsentlig.vägdatabasdigital ytterst

Transportledning

platserellermatchninginnebärTransportledning gatunamn avav
också identi-inkluderarserviceornråde. Detsärskilt intresse till ett
polisfordon,leveransfordon,service- ellerfiering t.ex. ettettav

inomgodstransportfordon,ambulans,taxi, färdtjänstfordon, ett
matchninginkluderartillämpningarkomplexaområdet. Mera av

områdetilltelefonnummer, avgränsatellergatuadress, ettetten
postnummerdistrikt.exempelvis ettsom

godsfordon ochSpårning av

Globalkrävernågon befinner sigellerefter någotSökning ettvar
och kart-motsvarandeellerGPSPositioning System system, en

latitud/longitudPositionen ikommunikationscenter.display i ett
konti-till kommunikationscentretsändskoordinatereller andra



190 SOU 1996:17

nuerligt eller på uppmaning från endera förLäget fordonetpart.
och godset kan visas symbol kartbild.som en en

Ruttplanering

Ruttplanering innebär avstânds- eller tidsberäkningar grundsom
för val Med uppgifter startpunkt och mål förrutt.av ruttom en

eventuella uppgifter vikt, höjd be-samt göretc. systemetom en
räkning optimalt vägval. kategoriEn för planeringsystemav av

avsedda för godstransporter och distributionstrafikärruttav av
olika slag. De används centralt hjälpmedel för optime-ett attsom

val transportmedel och fraktväg. En enklare formra systemav av
de PC-program fims köpa.är De används för få framatt attsom
förslag på vägval i form instruktioner eller utritat påett av en

karta. Man startpunkt och mål för och eventuellager en resa
andra kriterier. System det här slaget anvädns också förav sa-
mordning samhällsbetaldaav resor.

Navigering

Den enklaste formen navigation bärbara GPS-mottagare iärav
storlek mobiltelefon. Man lagrar positioner medsamma som en

knapptryckning och kan hitta tillbaka till den platsen senare man
varit tidigare följa pil visar riktningatt samtgenom en som en
avståndssiffra. fordon kanI kompletterade medsystemen vara en
kart-display där pil visar positionen och riktningen på igen-en en
känningskarta.

Vägvisning

Systemen bygger på föraren sitt utgångsläge och sinatt anger
destination i form adress, på plats eller liknande och fårav namn
den optimala färdvägen beräknad med hänsyn till sväng-tagen
restriktioner, enkelriktningar, genomfartsleder Likaså kanetc.
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intresse rastplatser,informationen omfatta platser t.ex.av som
tillgängligatankställen liknande finns utmed färdvägen.och som

Dynamisk navigering

på informationDynamiska navigering bygger typsamma av som
med detaljerad guidning under färd med in-vid vägvisning men

påverkar framkomligheten i formformation händelser avsomom
från trafikinformationscen-överförstrafikflöden, olyckor etc. som

beräkna och den optimalafärd. kantraler under Systemet ange
form trañkstockning ellerfärdvägen uppstår någondet avom

liknande.

nationell digital vägdatabas6.3 En
behövs

digitala vägdatagenomgång behovenUtifrån ovanstående avav
digitalfinns behov nationellkonstateras det verkligenkan att en

kan ocksåmed de olikavägdatabas. Diskussionerna parterna sam-
följande:manfattas enligt

förfår allt betydelsei alla dess formerKommunikation störreO
enskilda med-för desåväl samhällsutvecklingen i stort som

väginforrnatikornrådet därfördetborgarnas välfärd. Inom är ett
för likvärdigförutsättningar skapassamhällsintresse att en

regioner och posi-landet,utveckling för hela att gruppersvaga
valda lösning-möjligheterkan utnyttja detivt attsamtgessom

konkurrensförmåga.befrämjar landetsar

offentliga privata harområdet såvälAktörerna inomO som --
tillgång till digitala vägdata. Enstarkt behovuppenbartett av

skaparkommuner och näringslivökad samverkan mellan stat,
och positivahöjd kostnadseffektivitetdärvid förutsättningar för
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miljöeffekter. Behoven i många fall denär karaktären attav
nationell täckning erfordras. Många aktörerna har ävenav

grundbehov.samma

Avsaknaden nationell digital vägdatabas har varitav en en
hämmande faktor för utvecklingen väginformatiktillämp-av
ningar, vilket med kraft framhållits från bilindustrin. Genom

etablera sådan skapas viktig plattformatt för utveck-en en
lingen och införandet sådana tillämpningar.av

huvudanledningEn till nationell digital vägdatabas inteatt en
kommit till stånd står finna i oklar ansvarsfördelning. Vareatt
sig Vägverket eller Lantmäteriverket har hittills kunnat driva
detta projekt med tillräcklig prioritet och erforderliga resurser.
Därtill kommer haft olika uppfattningar i rad frå-att man en

Samarbetsprojektet TRIAD har emellertid lagt godgor. nu en
grund för fortsatt samarbete.

Utvecklingen inom vägtrafikområdet kräver traditionellaatt
insatser i form byggande, service och underhåll vägnätetav av
kompletteras med insatser inom väginformatikområdet.

Data insamlas och bearbetas med samhällsmedel skallsom
komma till så användning möjligt. Dagens distribu-stor som
tionskanaler till marknaden inte tillräckligt effektiva.är

De GIS-system, i dag finns, innehållande vägdata ärsom upp-
byggda på olika Det gällersätt. koordinater, definitioner,t.ex.
attribut, kvalitetsnivåer varför samlad insats behövs företc. en

åstadkomma för landet enhetlig vägdatabas.att en

Dubbelarbete bör undvikas. Kostnaderna för bygga ochatt upp
âjourhâlla nationell digital vägdatabas föhållandevisären

Genom tillskapa allmänt tillgängligstora. vägdatabasatt en
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vilkethålls datahanteringskostnaderna i sin förbilligarturnere,
och befrämjar användningen.

undvikas inom detta område.Monopolsituationer bör EnävenO
placerad i konkurrens-nationell digital vägdatabas ärsom en

skapar däremot förutsättningar förneutral organisation posi-en
tillämpningsområden. gällertiv utveckling inom berörda Detta

tillämpningar.naturligtvis kommersiellaäven

samhälletsVäginformation, inom för skall0 ramen ansvar, vara
informationen lika villkor.tillgänglig för alla behöversom

nationell digital vägdata-situation där många utnyttjarIO enen
data skall uppfyllaökar såväl intresset för lagrade ställ-bas att

fel imöjligheterna upptäcka databasen. Dettada krav attsom
kvaliteten hos lagrade data. Speciellt viktigt det därvidhöjer är

dessa sinaleverantörerna data använder iävenatt egnaav
tillämpningar.

attuen nationell digital vägdata-föreslår såledesDelegationen
delegationens uppfattningetableras. ocksåbas Det är att
så fort möjligt för undvi-bör komma till stånddenna attsom

utvecklingen olika Väginforma-förseningar ika ytterligare av
tiktillärnpningar.



194 SOU 1996:17

6.4 Utformning nationellav en

digital vägdatabas

6.4.1 Strategi för nationell digital vägdatabasen

Under år har roll delvis förändrats, bl.a. till följdstatenssenare
samhällets tilltagande komplexitet och begränsad medelstill-av en

gång. Avregleringar sker inom antal samhällssektorer och dåett
inte minst inom kommunikationsområdet.

Från statlig verksamhet tidigare i många fall har innefattatatt
samtliga verksamhetsled den i dag primärt inriktad på de poli-är
cyskapande verksamheterna tillförsäkra medborgarnasamt att en
jämlik tillgång samhällsservice.till Inom de sålundaramar som

får den affärsmässiga och praktiska hanteringen ombesörjasges av
privata aktörer, statliga eller kommunala företag. För nationellen
digital vägdatabas innebär detta rollfördelning där ochstatenen
kommunerna för:ansvarar

Politiska mål; hela landet skall täckas.O t.ex. att
Tillgänglighet till grunddata; kartor har hittills betraktats0 som

uppgift för och kommuner fram och tillhandahål-stat taatten
la. Samma sak bör gälla digitala data tillgängliga.när görsnu
Regelverk; till rollfördelningen blir den rättaO t.ex. att attse
mellan kommuner och privata aktörer, principer förstat, att
prissättning framtas etc.
Standardisering; i den mening det nationella standardise-0 att
ringsarbetet bedrivs med intensitet och har sådan inrikt-en en
ning det stödjer utvecklingen inom området.att
Kvalitet; så kvalitetsnivå läggs fast uppfyllerO att en som
de baskrav sarnhällsbehoven medför.

Strategin för etablering nationell digital vägdatabas börav en
enligt delegationens uppfattning vägdatabasen skallattvara
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täcka hela landet
behov vägdataalla hartillgänglig för avsomvara

kvalitetgaranterad aktualitet ochochha fastlagden
tillämpningsområdenaktuellastandarder inomstödja antagna

organisationkonkurrensneutralfrånoperera en
fastlagda principerenligttillämpa prissättningen

målentrañkpolitiskauppfylla debidra till att
trañkområdetutveckling inompositivbidra till en

och utvecklingfrämja forskning samt
kommersiella lösningar.produktutveckling ochfrämja

Innehåll6.4.2

bestämmas delsvägdatabas börnationell digitalInnehållet i en
och dels förut-kändade samhällsbehovbakgrund ärmot somav

skilja sigInnehållet kommerkommersiellt utnyttjande.sebart att
olikamellan de vägnäten.

för-uppgår till 420.000 km,i SverigevåglängdenDen totala
på:delade

km98.000Statsvägaro
37.000 kmKommunala vägaro

kmstatsbidrag 73.000medEnskilda vägaro
Övriga 212.000 kmenskilda vägarO
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HomutlonV tillochledningförvlgtnlupomysmnubhruknn
TrafikanllnformalionDispenshanlsring-- T ks1ymlng Tjálavstá0-

Topografi- Anrinul- Nyatekniker- ., ,m Övergripande Férhimlng- Vägdatáuplaner - Vågattrbm Undomllochunrleø-. TopografiUppioljnlng uvtmnsportsyshnut0- L Ä"Beslutsstöd Kommunallumdng-

Vágatlrbulo Topografi0 Nyatekniker-
Vlgtnnsporuyahmoubrunn ggSpámlngfordonavv fRullplansring- Navigation-

Figur 6.1 Olika användningsområden ställer olika krav på väg-
data.

Vad gäller innehåll bör inriktningen i den nationella väg-attvara
databasen lagras dels behovdata hos bredmotsvararsom en an-
vändarkrets dels sin användning bidrar till Vägverketattgenom
uppfyller sitt sektoransvar. Detta innebär attribut beskri-t.ex. att
vande serviceinrättningar sannolikt inte bör ingå bland basdata
i den nationella vägdatabasen. Dessa uppgifter i första handär av
intresse för enskilde trañkantenden och torde i ringa utsträckning
bidra till uppfylla Vägverkets roll.att

erfarenheterDe och kunskaper finns i dag godsom ger en
vägledning vilka basdata bör finnas med. En uppdel-om som
ning får därvid mellan och kommunalagöras statsvägar vägar

enskilda främst för skogsbruket. För ochvägar statsvägarsamt
kommunala dehar i TRIAD-projektet basdatavägar som syns
aktuella tagits med. framgår bilaga tillDessa projektets andraav

nationell digital vägdatabas. Vad serviceinrätt-rapport om avser
ningar och tordesevärdheter obligatoriska basdata endastsom

förläget järnvägsstationer, färjelägen, flygplatser och hamnar tas
med. Vissa andra dataslag betrakta bakgrundsinforma-är att som
tion.
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TRIAD-projektet kommer bliutnyttjats idatakällorDe attsom
digitala vägdtabasen. Inaitonellaför den tätorterdesamma även

dataantingen utnyttjadärmedalternativenkommer attatt vara
Göteborgfallet varit ivägdatabas,från kommunal t.ex. somen

2000.datakälla, Tätort ItillgängligSbk, ellerGbg t.ex.annan
överenskommelse träffasväsentligtdet dockdet fallet är attsenare

ska gå till.hur åjourhållningenaktuell kommunmed
attributuppsättningen blibördet enskildaVad gäller vägnätet

första hand bör ingåattribut ibegränsad.betydligt De sommera
ar:

Identitet
Längd
Vägklass
Vägbredd

svängrestriktioner, bro, via-icke tjälsäkraHinder, vägar,t.ex.
dukt
VäghållareO

TRIAD-projektet ihämtas frånerfarenheter kan ävenEn hel del
har bl.a. viktengäller innehåll. Härvadandra avseenden än av

flera leverantörer klarterhålls fråndefinitioner då dataentydiga
tilloch LMVs databaserVägverketsframgått. Matchning gavav

just på grundmanuella insatserbetydandeexempel upphov till av
Även gäller kvali-vadingåendedefinitioner påolika tenner.

från TRIAD.erfarenheter hämtastetskraven kan
erfarenheter kunna häm-motsvarandeskogsbilvägnätet börFör

BASVÄG.från projektettas

Standardisering i fokus6.4.3

utnyttjasvägdatabas kommerdigitalnationellEn ett stortatt av
mängd tillämp-organisationer inomföretag ochantal olika storen

från vägdatabasen skallerhållsde dataningsområden. För att som
konverteringar,och kostnadskrävandekunna utnyttjas utan resurs-



198 SOU 1996:17

standardiserade överföringsformat önskvärda. Tyvärr saknasär
sådan geografiskstandard generellt för information. Arbete pågår
i de olika standardiseringsorganen för fram standard ochatt ta
inom vissa områden har arbetet kommit så långt standard äratt
under gäller framförallt inomantagande. Detta väginformatikom-
rådet där dataöverföringsstandard, benämnd GDF Geographicen

File,Data finns rekommenderad i râdsresolution från EU.en
Standardiseringsområdet således mycket väsentligt följaär att

och beakta i arbetet med etablera nationell digital vägdata-att en
bas. Ett grundkrav kan dock läggas fast redan i detta skede, näm-
ligen data skall kunna levereras enligt GDF-forrnatet föratt att
tillgodose de behov väginfonnatiktillämpningar har.som

6.4.4 Kvalitetskrav

frånFör användaren data den nationella digitala vägdataba-att av
skall kunna användbarhetenbedöma och priset erhållnasen

data krävs kvalitetsbeskrivning. Detta innebär kvalitets-atten en
märkning lagrade data oundgängligt krav. sådanEnär ettav
kvalitetsmärkning innefatta:kan

InnehållsspeciñkationO
UrsprungO
Hur data insamlats
Vilka underlag utnyttjatssom

datainsamlingenNär gjordes
Vilken organisation ansvarigärsom
LägesnoggramihetO
Med vilken noggrannhet koordinater i den geometriskaär rep-
resentationen bestämda
AktualitetO
Är data aktuella
FullständighetO
Är alla objekt inom det aktuella området med
Är objekten klassificeraderätt
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Är de logiska relationerna korrekt redovisade
Representativitet0
Mätning i diskreta punkter får ofta sinävenrepresentera om-
givning direkt eller interpolationgenom-
Tillgänglighet
Restriktioner kanoch kostnader ibland begränsa tillgång-även

till vissa dataen
RelevansO

område aktuella tillämpningsområdenDet ställaav nu som syns
de kraven på de flesta dessa faktorer området vägin-största ärav
formatik. Beroende på de tillämpningar aktuella kan kvali-ärsom

mellan olikatetskraven komma variera Nivån pâ devägnät.att
krav ställs olika faktorerna måstepå de läggas fast redan vidsom
etableringen den nationella digitala vägdatabasen. Att i ettav

skede skärpa kraven i de flesta fall förknippat medärsenare
mycket kostnader.stora

Vad gäller geometri de kvalitetskrav förgäller Väg-syns som
databanken förde krav gäller tillämpningar inommotsvara som
väginformatikonrrådet. kvalitetskravEnligt de är uppsattasom
skall avvikelsemittlinje för ha 2-3 ochvägar störstaen av m
länklängden avvikelse i3m+0,002léink1éingden.störstaen av
Vad gäller gäller för Vägdatabanken vägnätsföränd-aktualitet att
ringar skall införda dagar efter förändringen medan5senastvara
väganknutna data skall införda 15 dagar efter näst-senastvara
följande månadsskifte. För de delar där skogsbruketvägnätetav

förbestämmande för kvalitetskraven har geometrinär angettman
angivnakravet mittlinje skall medVägarnasatt vara en noggrann-

het 15-20av m.
Även aktiviteterinom kvalitetsomrâdet pågår med koppling till

standardiseringssträvandena. StandardiseringInom STANLI av
landskapsinfonnation finns arbetar med dessa frå-en grupp som
geställningar.



200 SOU 1996:17

6.5 Huvudmannaskap och organisation

6.5.1 En svensk nationell digital vägdatabas i

offentlig eller privat regi

förstaEn fråga ställning till gäller i offentligatt ta regiom man
bör bygga nationell digital vägdatabas eller de privataupp en om
företag i dag finns kan tillgodose de olika behovensom av na-
tionella digitala vägdata.

Marknaden utvecklingenstyr

Något samlat initiativ från sida för tillskapandetstatens av en
nationell digital vägdatabas inte i dettagörs alternativ. I linje med
förslag till policy i Sverige skulle de data finns i de statligasom
verkens och organisatorerna databaser kunna utnyttjas och även-
säljas vidare till priser baserade på särkostnader. Alternativet-
illustreras i nedanstående figur.
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Leverantörer

Informations-
mäklare

Kunder ‘i jl

utvecklingen.MarknadenFigur 6.2 styr

byggerdetta områdeinomkommersiella aktörerDe som agerar
frånför. hämtasmarknad Datadedatabaserde ensom serupp

databaserverk, kommunerstatligaorganisationersolika etc. --
datainsamlingsresurser.eller egnagenom

förutsättning-tillsig såledesbegränsarinsatserStatens att ange
tillgängligaskalldatabaserför offentligariktlinjer huroch varaar

utnyttjandetskall gälla förprissättningförvilka principeroch som
dessa.av

alternativ hadettautanför Nordeneuropeiska länderI syns
bilindustrin ochmarknadhittills. Dendet förhärskandevarit som

och riktlin-naviganingarförutrustningsleverantörer autonomaser
och vilkatillgängligaskalldatabaserhur offentligajer för vara

lett tillgälla.tionssystem harskallprissättningprinciper för som
Initiativetdigitala vägkartor.skapaförinsatser gjorts attatt stora

främst hosi Europakommersiella aktörerdärvid legat hoshar -
höjdhar på sinorganisationernaoffentligaTeleatlas.och DeEGT

dataleverantörer.spelat rollen som
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På tid har det dock blivit aktivt agerande frånettsenare mera
och kommunernas sida i flera europeiska länder. An-statens - -

ledningen de allt svårare trafikproblemen lett till insatserär att att
inom väginformatikområdet allt intresse. Tillgång tillägnas större
vägdata i digital form därvid grundläggande betydelse. Somär av

under avsnittet internationella utblickar pågår aktivite-nämnts om
i länder Holland och Tyskland för bygga nationel-ter attsom upp

digitala vägdatabaser i offentlig regi.
finnsDet inte heller någon stark från de kommersiellasträvan

aktörerna för marknadsdriven utveckling vadatt rentagera en
gäller tillgång till digitala vägdata. Huvudorsaken âjourhåll-är att
ningen dessa data så kostsam, det mycket svårtär äratt attav
uppnå lönsamhet med organisation för datainsamling.en egen

förhållande specielltDetta i vårt land medär accentuerat ett om-
fattande relativt liten trafikvolym.och Ettvägnät sett annaten
grundläggande kommersiellaskäl till de aktörernas synsätt är att
deras affärsidé första hand intei samla in och åjourhållaär att
vägdata skapa mervärden omkring tillgängliga data.utan att

Ytterligare skäl talar detta alternativ detärett emot attsom
sannolikt skulle leda till endast delar Sverige skulle finnasatt av

byggsi de databaser Intressant kom-representerat som upp. ur
mersiell synvinkel i första hand de tättbefolkade delarnaärsett av
landet, dvs. där trañkvolymerna framgårDettaär störst. även av
de planer för uppbyggnad Teleatlas och har.EGT Desom avser -
åtminstone i första föra in vägdata i sina databasersteg attett -
endast för Sverige till Mälardalen.i södravägnätet upp

samhällsintresseStort

den tidigare redovisningen framgår finnsAv det rad offent-att en
liga aktörer, efterfrågar nationella digitala vägdata för sinsom
verksamhet. gäller framför alltDetta Vägverket. Det finns med
andra ord samhällsintresse nationella digitala väg-ett stort attav
data finns åtkomligaockså allmänt på likvärdiga villkor.ärsom
Det finns vidare risk myndigheter, kommuner byggeratt etc.en
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dubbel-leda till dyra lösningar,vilket kansina system,egnaupp
utnyttja data myndighets-svårigheteroch ökadearbete överatt

gränser.
marknadsstyrt alternativrisk medgrundläggande är,En attett

jämlik behandling helagarantier fördet inte någrakan avenge
delar landet inteför vissaSannolikhetenlandet. är attstor av

byggskommersiella vägdatabaser,dekommer täckasatt somav
effekterna därmed inte kom-samhälleligaoch de önskadeattupp

erhållas.attmer

Offentligt huvudmannaskap

nationell digitalbedömningendenDelegationen gör att en
huvudmannaskap.offentligtbyggas undervägdatabas måste upp

önskvärda omfattningengrunddatabas, denkaraktärBasens av
användningsområdeninnehällsmässigt, viddengeografiskt och av

talar för detta.samordningoch fördelarna med en
strategin, skallredovisadeenlighet med den tidigareI orga-en

tillförsäkrar kommersiella aktörerocksåtillskapas,nisation som
konkurrensneutrala villkor. Detpåtill sådan databas ärtillgång en

meddatabas skall konkurreraoffentliginte avsiktenheller att en
skall ioffentliga vägdatabasendende alternativenprivata utan

den offentliga verk-finns inomde behovförsta hand somserva
samheten.

illustreras i figurenförordardelegationenlösningDen som
nedan.
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vägdatabasGemensam

Leverantörer

l
/i

Figur 6.3 En nationell digital vägdatabas kan utnyttjas isom av
såväl kommersiella aktörer myndigheter.som

6.5.2 Huvudmannaskap och
organisationsalternativ

I princip finns det två alternativ, det gäller huvudmannaskapnär
för nationell digital vägdatabas. Antingen utpekas ansvarigen en
myndighet eller också kan det bli fråga delat huvudman-ettom
naskap. Med huvudman blir och roller tydligare. Fören ansvar
det andra alternativet talar, det finns många aktörer måsteatt som
samverka för nationell digital vägdatabas skall kunna för-att en
verkligas.

I det första fallet enligt delegationens uppfattning i huvud-ges
sak två alternativ, nämligen Vägverket och Lantmäteriverket. I
det andra fallet flera möjligheter. Vägverket och LMV kanges
tillsammans huvudman. Huvudmannaskapet kan också delasvara
mellan de båda verken, kommunerna och eventuellt före-också
trädare för näringslivet.
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har delegationenhuvudmannaskapfråganParallellt med om
organisationsalternativ.värderat fyra

användares och kun-måsteorganisationenVid utformning av
beaktas på sådantkravbehov och sättmarknadensders attett--

transportsek-samhällets mål inomtilloptimalt bidrarutnyttjandet
förkonkurrensneutralt och prisettillhandahållsdata atttorn, att

krävs delsuppfylla dettaattraktivt. Förerhålla data är attatt en
data levererasdelsorganisation,effektivmarknadsinriktad att av

nationella digitaladenâjourhållningen väg-föraktörerantalett av
dataantal leverantörersamordning krävsdatabasen. En ett avav

kunder,användare ochmängddata tilltillhandahållaför att en
okända.många gångervilkas tillämpningar är

,JL-j
Räddnings-Leverantörer KommunerVägverket tjänstendataav

Organisationför
drift NDVBav

sååKunder/
användare

Åkerier /H/HKommunerFou SkogsbrukLandstingUtbildning Industri
Handel Infomäklare Media

Programvaruhus,.|:Irr:

verk PolisStatliga
SOS-AlarmFörsvaret
RäddningsverketLänsstyrelsen
Räddningstjänsten

tillrelationervägdatabasensdigitalanationella6.4Figur Den
användare.ochleverantörer

analysera iintressantabedömtsharmöjligheterFöljande attsom
sammanhang:detta
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En nationell digital vägdatabasO byggs och drivs inom Väg-upp
verket alternativt inom Lantmäteriverket
Vägverket och Lantmäteriverket skapar0 organisa-en gemensam
tion
Ett speciellt bolag bildas0
Driften nationell digital0 vägdatabas läggsav uten entrepre-
nad

Vägverket alternativt Lantmäteriverket

dettaI alternativ läggs alltså för nationell digitalansvaret väg-en
databas pâ Vägverket eller Lantmäteriverket.

Vägverket skall inom sitt ansvarsområde för deattagera av
regering och riksdag uppställda vägtransportmâlen uppfylles. Ett

omfattar hela vägnätet.ansvar som
Vägverket har läng erfarenhetäven âjourhållning och driftav
vägdatabaser. Vägdatabanken har varit i drift i cirka år20av nu

och kommer basen förutgöra nationell digital vägdatabasatt en
vad det statliga vägnätet.avser

Det Vägverket främst saknar affärsmässig erfarenhetär attav
leverantör och för arbeta marknadattagera som motresurser en

det slag det här fråga Dettaär inte Vägverketsär rollav om.
och det därförär naturligt denna kompetens inte finns iatt typ av
någon utsträckning.större

Vad gäller Lantmäteriverket skapas från 1 januari 1996 en ny
organisation där den primära verksamheten delas i huvud-treupp
delar:

En enhet för fastighetsbildning,O haräven regionalsom en
organisation
En enhet förO inforrnationsförsörjning inklusivesom ansvarar -
de allmänna kartorna och fastighetsdata i myndighetsper-ett
spektiv
En affärsdrivande enhetO
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vill-marknadsmässigapåskallenhetenaffärsdrivandeDen agera
"Informa-kategorintillhänförassammanhangkan i dettakor och

medmarknadpåkonkurrerakommerdvs.tionsmåklare, att en
Informa-EnhetenTelemediaEGT,Teleatlas,aktörer etc.som

tillhandahålla kartverkuppgifthar till samttionsförsörjning att
användarkategorierallafastighetsdata tillochkartdatadigitala

prissättningsprinciper.fastlagdaenligt statenav
digitalnationellskullealternativi dettainnebärDetta att en

Informa-dvs. enhetenmyndighetsdelen,läggas inomvägdatabas
dokumenteradochlångLantmäteriverket hartionsförsörjning.

landskapsinforrnation.hanteringochinsamlingerfarenhet avav
tillhandahållitLantmäteriverket väg-äventid harUnder senare

för läggamotivSomBlå kartansGSD vägar. attdatabaser, t.ex. -
anförasLantmäteriverket kanvägdatabas inomdigitalnationellen

basal land-betraktadataingående är attsynsätt att som annanett
skapsinformation.

LantmäteriverketochVägverketunderenhetGemensam

samladeLantmäteriverketsochVägverketsutnyttjaEtt sätt att
bildaunder dessaskulle kunnaerfarenheter att gemensamenvara

driftförformibolag ellerformenhet i enett avannanav --
vägdatabas.digitalnationell

sådanmedskulle vinnasvadtveksamtdockDet är ensom
sällan lämpligtdelatförstadet ärkonstruktion. För somansvar

ytterliga-antalfalli dettafinns detorganisationsbas. Dessutom ett
bör dettadet andratill. Förhänsynstarka intressenter att tare

dennaför styrningprincipväljatillfällelämpligt att avettvara
del ibetraktas deAntingendatabaser.nationella som entyp av

utifrån detta synsätt,ochsektoransvarmyndighetsaktuell styrs
LMVbasdatageogafiskadedel idebetraktaseller så somsom en

tillhandahålla.skall
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Speciellt bolag bildas

Med den användarkrets kan förutses för nationell digitalsom en
vägdatabas kommer volymerna för inforrnationsuttag och använ-
darstöd få betydande omfattning. Verksamhetenatt kan därfören
mycket väl tänkas bära bolag. Som variant till läggaett eget atten

särskilt bolag under Vägverket ochett Lantmäteriverket kan det
drivas helt fristående bolag.ettsom

Motiven för detta skulle kunna få Organisationsformattvara en
dels fungerar neutralt leverantörerna data delsmotsom av agerar

aktivt för tillfredsställa kunder/användares behovatt och krav.
Det naturlig konsekvens bolagsformen in-senare attsom en av
nebär verksamheten skall gå med vinst.att Krav på innehåll,
kvalitet liksom principer för prissättning får läggasetc. fast ge-

särskilda direktiv, så de samhällseffekter eftersträvasattnom som
uppnås.

Ägare till sådant bolag kunde ellerett kombina-statenvara en
tion och kommunerna Kommunförbundet.statenav

Om tillskapandet nationell digital vägdatabas syftar tillav en
bidrag till uppfylla målen föratt transportpolitikenatt intege syns

detta alternativ lämpligt. För fristående bolag skallatt ettvara
framgångsrikt och utvecklas på bra bör det intesättettvara styras

Ärför hårt eller för affärsidénsnäva i förstaupp attges ramar.
hand tillhandahålla vägdata kan det ifrågasättas varför specielltett
bolag behöver bildas för detta. Denna uppgift kan troligen ombe-
sörjas marknaden i övrigt.av

Driften läggs på entreprenadut

Detta alternativ utgår från huvudman för nationell digitalatt en en
vägdatabas utsedd och denneär huvudman för ochatt ansvarar
driver entreprenaden.

Syftet med bedriva verksamheten i entreprenadformatt skulle
därvid framför allt dels ha full kontroll verksamhe-att övervara

inriktning och hur den bedrivs, dels fåtens organisation meden
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Huvudmannenbeteende.affärsmässigtprofessionellt ansvararett
följsfastlagda riktlinjerriksdagochregeringförsåledes att av

dvs. alla kun-konkurrensneutralt,tillhandahållsdataoch attatt
villkor.datatillgång tillharder/användare samma

samarbetsformertillhuvudmannenåligger attDet även att se
åjourhållningsådataleverantöreraktuellamedutformas att av

formkrävs någonTroligenerforderligtpåsker sätt.lagrade data
såverksamhetenutvecklafölja ochlöpandeför attattgruppav
sådaninforrnationsuttag. Ipåkravenden hela tiden motsvarar en

lämpligen de tungaskullehuvudmannen,ledssom avgrupp,
ochkommunernaVägverket, LMV,ingå dvs.dataleverantörerna
ochdataleverantörerrepresentation förYtterligareskogsbruket.

eventuellfårvägdatabas närdigital avgörasutnyttjare enav en
mandat utformas.styrgrupps

någondirekt tillönskarvägdatautnyttjarenågonOm avav
självamöjligt. Igivetvisdettakommerdataleverantörerna att vara
enligtorganisationkontroll påkan dettaverket att ensom enses

ochdet enklareSå längeeffektivt. äralternativ fungerardetta
funge-etablerade organisationenfrån denerhålla databilligare att
direktdataföredrar hämtatendenserväl. Finnsden attatt manrar

organisa-det indikerakandataleverantörernafrån de olika att
effektivt.fungerartionen

digital vägdata-nationellförHuvudman6.5.3 en

Sverigeibas

funnitdelegationenharhuvudmannaskap attVad gäller myn-en
vägdataba-digitalanationellaför denhuvudmandighet bör vara

således. Hu-huvudmannaskap avvisasdelatmedAlternativetsen.
ochroller ansvarsgränserfinna istårvudskälet till detta attatt

ocksåmåstehuvudmanskalltydligare. Dendärvid blir varasom
dessa datadvs.kärnverksamheten,delvägdatauppfatta avsom en

verksamhet.myndighetensdel iviktigsamtidigtutgör en
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Två principiellt olika har då framträtt vad gällersynsätt huvud-
mannaskapet för nationell digital vägdatabas:en

Vägbeskrivande data kan viktigt medel för0 ett attses som upp-
fylla de trafikpolitiska målen. De bör därför ingå i aktuell
myndighets, dvs. Vägverkets, sektoransvar dessa data görsatt
tillgängliga.
Basala vägbeskrivande data kan ingåendeO även i denses som
grundläggande landskapsinformation Lantmäteriverket isom
sin myndighetsroll skall tillhandahålla.

Ett vägande skäl för Vägverket skall huvudman förtungt att vara
nationell digital vägdatabas utvecklingen inomär IT-om-atten

rådet har lett till IT-baserade tillämpningar fått allt störreatt en
roll inom vägtransportsektorn. Detta gäller alltifrån övergripande
vägplanering till den enskilde trafikanten. För enkelt ochett
effektivt utnyttjande därvid den strukturellaär uppbyggnaden hos
och innehållet i de data erfordras betydelsesom av samma som
tillgängligheten. Kunskap tillämpningsområden och derasom
betydelse för effektivisera därförvägtransporterna äratt storav
betydelse.

Utvecklingen inom väginformatikornrådet bör leda tilläven att
olika aktörers utnyttjande tillgängliga och verktyg fårsystemav

betydelse för framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö. Skogs-stor
bolagen kommer ha för transportekonomiskt ochatt system att
miljömässigt optimera sina ambulanser och räddnings-transporter,
tjänst kommer ha hjälpmedel för snabbt nå olycksplatser,att att
enskilda trafikanter sina bilar med navigeringsutrustningutrustar

För samhällets synvinkel uppnå så positiva effekteratt settosv. ur
möjligt, det lämpligt i Vägverkets sektoransvar ävenattsom syns

innefatta tillhandahållande data erfordras för dessa typerav som
tillämpningar.av

Delegationen föreslår således Vägverket skall huvud-att vara
för nationell digital vägdatabas.man en
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dem på olikamajoritetklar sättdelasDetta synsätt somavav en
kringdelegationens projekttillunderlagi ellerdeltagit gett en

påpekadock väsentligtvägdatabas. Detnationell digital är attatt
nödvändigt meddetpå önskvärtskall fungera ärför detta sättatt

bland vilkahuvudaktörer,med övrigasamarbetemycket näraett
RäddningsverketochSkogsbruketLantmäteriverket, kommunerna,

framträdande.specielltär

digitalnationellförOrganisationsform6.5.4 en

vägdatabas

digitalnationellförhuvudman väg-myndighetMed ensomen
för dettaorganisationnaturligt skapasigfaller detdatabas att en

Bolagsforrnensärskilt bolag.bildaoch intemyndigheteninom ett
fram-tidigareverksamhet. Somkommersiellförsig bästlämpar

till-vägdatabasendigitalanationellafrån denskall datahållits
andra organisa-ochtill denlikvärdiga villkorhandahållas på egna

vidareförädling. Detförkommersiellla aktörertilltioner samt
på marknadproduktersäljaord intemed andrahandlar att enom

börbolag intesåvidareandra. Detkonkurrens med äri att nya
organi-politik vad gällerenligt regeringensmyndigheterägas av

sationsfrågor.
med mångakrävaskommersamarbeteMed tanke på attatt

angelägetdetVägverketutanförorganisationer ärolika att en
enhet inomorganisatoriskspeciellskapas. Entydlig organisation

funktionerändamålet. Defördärför inrättasverket bör ensom
figur.nedanståendeframgårinnefattabörsådan organisation av

krävseftersträvaseffekteruppnå de systema-För ettatt som
allt huvudleverantörernamed framförsamarbetetiskt och nära av

fördelsSkogsbruket. Dettaochkommunernadvs. LMV, attdata,
iförändringartill data väg-tillgångenlöpandetillförsäkra den om

erforderligadetanpassningsuccessivfördelsnätet ram-aven
bestående derådgivandeverksamheten. Enverket för avgrupp

organisationen.tilldärför kopplasbörviktigste aktörerna
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Figur 6.5 En organisation för drift nationell digital väg-av en
databas består antal funktioner,ett skallav sammantagetsom
uppfylla de krav huvudmannen och marknaden ställer.som

En konsekvens Vägverket utpekas huvudmanatt förav som en
nationell digital vägdatabas förutsättningarär då skapasatt även
för snabbt initiera etableringen databasenatt och förberedelser-av

för den organisation erfordras.na som
Det väsentligtär samarbetsformer utvecklas mellanatt Väg-

verket och LMV. LMV har i sin myndighetsroll tillhandahållaatt
grundläggande landskapsinfonnation och i detta sammanhang är
då speciellt geometrin vissa andraäven data intresse.men av- -
Dessutom LMV för fastighetsinformationen äransvarar som av

betydelse för många tillämpningarstor inom transportsektorn.
Såväl i etableringsfasen för âjourhållningen krävs därförsom

insatser mellan LMV och Vägverket.gemensamma
LMV har dessutom viktig roll för driva på standardise-atten

ringsarbetet inom området landskapsinformation. Det allt större
behovet samkörning data från olika databaser ofta lokali-av av -
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standard förpåoch bristenorganisationerhos olikaserade geo--
hög prioritet.område börmedför dettadatagrafiska att ges

och blir tillgäng-databaser byggsallt fleratakt medI att upp
informa-fåbehovfinnasdetkommerliga för attettattuttag, av

åtkomst tillfåroch hurfinnsdatakällorvilkation mansomom
Även delsnaturligt det LMVdet ärhärdessa. att ansva-somsyns

infonnationssprid-dennaskapas förför typsystematt ett avrar
finns iinformationefterfrågadtillning, dels systemet.attser

Äjourhållningen grundläggande6.6 av

betydelse

byggtsinformationssystemalla defrånErfarenheterna uppsom
datalagradeâjourhållningen ärvisartransportsektorn,inom att av

varitlivscykel. harDet ävendelen ikritiskaden systemensmest
åjourhâll-medförknippadeproblemde ärsåvälvanligt att som
blivitFöljden harunderskattats.kostnaderna har attningen som

informationdärmed hos denochlagrade datahoskvaliteten som-
i sinharsjunkit. Dettatid kraftigtefterfrånerhålls systemen en-

begränsats.användbarhet starktlett till att systemenstur
det såle-vägdatabasdigitalnationell ärtillskapandetVid enav

innandata löstingående ärâjourhållningenviktdes attstor avav
kvali-börUtgångspunktenpåbörjas.data attlagringen varaav

fastlagdaâjourhållningför äroch rutinerdefinitionertetskriterier,
skallinfördadataSå äri databasen.indataslaginnan snarttasett

dettakonsekvens ärEnbörja fungera.âjourhållningen avannan
gällerkvalitetsnivå vadväljabörjanfrånredanvikten att enav

kra-uppfyllerdriftsskedetunderaktualitetnoggrannhet, etc. som
vidmakthållamöjligochinformationsuttag ärpå att ge-somven

åjourhållningen.nom
âjour-delsanvändarkretsendenpå dels attMed tanke stora

detorganisationerantalske viaskallhållning data ett synsav
särskild organisa-samlas idriftåjourhållning ochlämpligt att en
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tion. Via avtal mellan denna organisation och de olika leveran-
datatörerna regleras innehåll, form, frekvens för aktuellaav etc.

dataslag.
Åjourhållningen bör baseras på principen föratt ansvaret

âjourhâllning data läggs på den organisation, där aktuelltav väg-
verksamhetsmässigtnät hör hemma. I vissa fall kan detta lösas på

sådant âjourhållningensätt delegeras elleratt läggs påut entrepre-
nad till någon Detta kan innebära kommunernat.ex.annan. att

sköteräven åjourhållningen det statliga inomvägnätet vissaav
tätorter, LMV ombesörjer âjourhållningenatt geometriska dataav
osv.

Här några exempel på aktörer de blir säkert flera vidges en-
etablering nationell digital vägdatabas vid tillämpningav en av-

sådan princip.en

VägverketO för åjourhällningen det statliga vägnä-ansvarar av
tet.
Kommunerna för sitt vägnät.svarar
Företrädare för skogsbruket och skogsindustrin försvarar
skogsbilvägarna. Här detär sannolikt den fysiska âjour-att
hållningen i södra delarna landet sker via virkesmätnings-av
föreningarna och i de delarna Skogsstyrelsen.norra av
Tätortsgränser erhålls via Statistiska Centralbyrån.
Rutter lämpliga för farligt gods pekas i samråd med Rädd-ut
ningsverket, Räddningstjänsten och kommunerna.

Arbetssättet blir alltså för varje attribut tillkommer,att be-som
stämma för leverans uppgifter för âjourhåll-vem som ansvarar av
ning och avtalsmässigt reglera de villkor skall gälla avseendesom
aktualitet och andra kvalitetskrav, ersättningsfrågor Ettetc. ge-

villkor för samtliga attributmensamt ingår i den nationellasom
digitala vägdatabasen alla data skallär allmänt tillgängligaatt vara
för de användare/kunder önskar få tillgång till dessa.som
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Incitament

skötaskall ha intressedataleverantörernade olika attFör avatt
kanskeincitament. Detformerolikakrävsâjourhållningen av

tillskapabidra tillincitamentet attviktigaste är attatt engenom
informa-förförutsättningar göravägdatabas attnationell ävenges

detinnebäroch kraven. Dettabehovenför de atttionsuttag egna
möjlig-dataleverantörernaväsentligtbörjanfrånredan är att ge

efterfrå-dedatabasenfråninformationerhålla denheter somatt
gar.

såincitament,ekonomiskaformnågonTroligen krävs även av
data âjourhålla sinaocksåmotiverasdataleverantören attatt

hos demåjourhâllning liggerförkostnadernasamtidigt somsom
På sådata. sättoch leveransinsamlingförhar upp-ansvaret av

förbilligarrutinerochteknikerutvecklingäven sommuntras av
âjourhållning.fördatahanteringochinsamling av

Kommunerna

uppmärk-kräver störstbland dataleverantörernakategoriDen som
samordnadNågonkommunerna.sammanhangdetta ärsamhet i

möjligt. Förutsätt-knappastsamtliga kommunerför ärhantering
lämp-skiftande. Ettalltförolika kommunerna ärför deningarna

medramavtalinledningsvis upprätta ettligt upplägg attsyns vara
nödvän-sannoliktdet sedanblirUtifrån dettaKommunförbundet.

tillalternativEttenskild kommun.med varjeträffa avtaldigt att
ingår ide datalevereraåläggskommunernadetta attär ensomatt

Även sannoliktkrävsdetta sker,vägdatabas.nationell digital om
hållamotiveradeskakommunernaför attolika incitament att vara

ä jour.sina data
ersättning.ekonomiskocksåkanincitament utgörasEtt av en

åtminstone de kommu-motiveratillräckligt förkanDetta attvara
vägdata-"sin" delåjourhållatillhar tätorterstörre att avsomner

ytterligaresannoliktdockkrävsmånga kommunerbasen. För
digitalnågonintefall har kommunernamångaincitament. I ens
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vägdatabas för det Andra kommunervägnätet. har å andraegna
sidan redan eller flera databaser, innehåller vägdata,en som men
dessa inte dirket överförbaraär till den nationella digitala väg-
databasen. Detta kan då medföra mycket merarbete för kommu-
nen.

Eftersom antalet tillämpningar inom kommun baserade påen
digitala vägdata kan förutses öka, kan kommuner-sättett attvara

får tillgång till vägdata för det och vägnätetna gatu-egna som
samlas in och lagras i samband med etableringen den nationellaav
vägdatabasen. Detta kan då ske kopplat till överenskommelseen

kommunen skall âjourhålla dataatt avseende det ochgatu-egna
Eventuelltvägnätet. skulle samtidigt data tillhandahålls ävensom

några intressanta tillämpningar tillgängliga.göras
Över huvud torde informationsspridning sketaget de möj-om

ligheter digitala vägdata för den kommunala verksam-som ger
heten; effektivare utnyttjande ochett underlag förvägar,gatorav
företags transportplanering, miljöfrågor, turism etc.

För utfomming rutiner och arbetssätt för âjourhållningav av
de kommunala finns helvägnäten del erfarenheter hämtaatten
från TRIAD-projektet.

För den nationella digitala vägdatabasenatt skall få önskvärd
användning och spridning det kravär den verkligen riks-ett att är
täckande. Detta kräver i sin samtliga landets kommunertur att
levererar och âjourhåller data.

Delegationen har gjort den bedömningen tvångsâtgärderatt
behöver vidtas för kommunerna skall medverka, eftersomatt
de själva har mycket vinna på detta. För säkerställaatt att att
vägdatabasen får innehåll bör dock Vägverketavsett möj-ges
ligheter ålägga kommunerna levereraatt och âjourhålla föratt
vägdatabasen nödvändiga data.
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Göteborgs stad

framställa digitalbeslutfattande 1989Göteborgs stad att enom
områden. Det handlaranvänds för radvägdatabas, omensom nu

drift och underhpâlltill planeringfordonsnavigeringallt från av
kost-Stadsbyggnadskontoret konstateraroch gatunätet. attväg-av

väl erhåll-vägdatabasenuppbyggnadförnaderna motsvaras avav
utökning vadmöjliggör ocksåoch förväntade intäkter. Detta enna
databasen.âjourhållningkontinuerligbeträffar innehåll samt av

bolag, nyttjarförvaltningar ochkommunalahos deNyttan som
välföljdprodukteroch/eller andra ändatabasen motsvarar mer

och âjourhåll-för uppbyggnadkostnaderstadsbyggnadskontorets
haftintroduktionenhar sedandatabasenning. Nyttjandet enav

hela tiden.klar tendens ökaatt

Ekonomi6.7

vägdatabasnationell digitalâjourhållningUppbyggande och enav
kostnad/in-kost-nader. regelrättmed Ennaturligtvis förenadeär

varit möjligstadiet intepå det här göra,täktsanalys har att men
framför allt intäktsidan.finns påOsäkerheternabedömningar.väl

Kunder

påverkakommer starktbeteendekunders/användaresVissa att
gäller sådanaprisbilden. Detdärmedochuttagsvolymerna även

Väljer deoch LMV.kommunernaanvändarefundamentala som
sindigitala vägdatabasennationellautnyttja denatt egensom

på-detta positivtnivå kommerpå nationelldatakällainterna att
kostnadseffektivtdettaSannolikt sättverka intäkterna. ävenär ett

och själva.för kommunerna LMVpådataförsörjningenordnaatt
naviga-kundkategori leverantörernaväsentligEn är avannan

motsvarande leveran-kopplade tillruttvalshjälpochtionssystem
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vägdata,törer dvs. i första hand Teleatlas och EGT. Av deav
utbyggnadsplaner kända för dessa kommerär Sverige ellersom -
åtminstone delar Sverige ingå i deras databaser inomattav en-
tidsrymd 2-3 år. Möjligheterna attrahera dessa kommerattav att

betydelse intäktsmässigt. Denna kundkategori tillhörstorvara av
dessutom den krävande vad gäller krav på aktualitet,mest nog-
grannhet och Övriga kvalitetskrav.

Prissättning

I maj 1995 regeringen RRV i uppdrag i samverkan medattgav
Statskontoret och Statistiska Centralbyrån fram principer förta
prissättning offentliga inforrnationstjänster. Förslag finnsav nu
framme. Som huvudprincip föreslås avgifterna ska beräknas såatt

myndigheternas kostnader för framställa och distribueraatt att
databaserna täcks. Vidare gäller konkurrensneutralitet,uttag ur

dvs. konkurrerande aktörer skall få tillgång till informa-samma
tion lika villkor.

6.7.1 Kostnader

Kostnaderna består dels de initiala etableringskostnaderna ochav
dels kostnaderna för informationssystemet i drift. För kost-av
nadsberäkningen denna del främsthar underlag från TRIAD-av
projektet och Skogsforsk utnyttjats. Etableringen nationellav en
digital vägdatabas innehållande grundläggande väganknutna data
kommer därvid innebära kostnad i storleksordningen 35-40att en
miljoner kronor. Därvid har antagits den initiala datainsam-att
lingen för skogsbilvägnätet kommer ligga nivå omkringatt en
10 miljoner kronor i enlighet med de uppskattningar Skogs-som
forsk gjort.

För och det kommunalastatsvägar och bör detvägnätetgatu-
tillvägagångssätt utnyttjats i TRIAD-projektet tillämp-som vara
bart. I de fall kommunerna har aktuella vägdatabaser medegna
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sådana saknas utnyttjasutnyttjas dessa. Omerforderliga attribut
motsvarande.2000 ellerbefintliga datakällor, Tätortt.ex.

kostnadsuppskattningen har be-angivnainnebär i denDetta att
tillgängliga förpå data finnsräkningen baserats statsvägaratt
och ingårkommunala DäremotVägdatabanken och vägar.gator

förfrån kommunernas sidai kostnader viss insatsangivna en
beskrivande deras ochkompletteringar data vägnätgatu- samtav

omkringliggande Erfarenheternakonnektering till det vägnätet.
insats i storleksordningenfrån TRIAD-projektet denna ärär treatt

TRIAD-försöket varierathar ii medeltal för kommundagar en
från till fem dagar.en

uppbyggd och i funktion uppskat-driftsorganisationNär ären
på omkring 20-30 miljoner kronorför denna liggakostnadentas

medtorde rimligt räknaverksamhetsåret. Detdet andra attvara
anskaffade och rutiner in-år innandet cirka äratt tar ett resurser
utgår från kostnadernakostnadsuppskattningtrimmade. Denna att

âjourhållning ligger hos respektivedata förför insamling av
ersättning för levererade dataoch dessa fårleverantör data attav

gäller principernainformationsvolymer. Vadi relation till försålda
levererade data behöver dessaersättning förför fördelningen av

skogsbilvägnätet.i detalj förutredas t.ex.mera
betydande intäkter.förväntasVerksamheten kan på sikt ge

vägdatabank drarVägverketsjämförelse kanSom att enanges
inne-år för de delarkostnad miljoner kronorpå 25 somperca

digitalinnehåll i nationelltänkthâllsmässigt väg-motsvarar en
databas.

6.7.2 Nyttor

vägdatabas mycketnationell digitalanvändareAntalet ärav en
huvudman för nationellVägverket blirUtgående frånstort. att en

användningsområdenantal devägdatabas kommerdigital ett av
bidrag till målen förpositivtaktuella på sättär ettatt gesom

lång-fall dessa bidragverksamhet. vissaVägverkets I är meraav
forsknings- och utbildningsinsat-formsiktig karaktär, it.ex. av
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medan de i andra fall operativa, underlagär förrent t.ex.ser,
styrning insatser vid olycka med miljöfarligttransportav en en av
gods.

mycketEtt viktigt användningsområde vägtrañkledningutgör
och därtill hörande centraler, behandlas i kapitel Dessasom
banar i sin för olika kommersiella tillämpningarväg inomtur
väginfonnatikområdet. nationellEn digital vägdatabas kommer att
förenkla och påskynda framtagandet denna applikationertypav av
och skapa förutsättningar för svenska aktörer framgångs-även att
rikt skall kunna utveckla och marknadsföra produkter och tjänster
inom detta marknadssegment.

Ytterligare område med koppling till vägtrañkledning, därett
betydande nyttoeffekter kan förutses information till medbor-är

organisationer och offentliga kanDet i formgare, organ. vara av
via sin hemterminal få uppgifter avgångstider för lokal-att om

trafiken eller förutsägelser luftföroreningar eller via radioattom
få information bilköer, olyckor Denna informationetc. typom av
kommer i allt utsträckning baserad på lägesbestäm-större att vara

datada och väganknutna data spelar därvid mycket viktig roll.en
En nationell digital vägdatabas skapar möjligheter till effek-en

tivare planering olika vilket för bas-typer transporter, t.ex.av av
industrier skogs- och stålindustrierna mycket be-är storsom av
tydelse. Samtidigt det bidrag till industrins konkurrens-som ger
förmåga, utnyttjas effektivare till för samhäl-även vägnätet nytta
let i stort.

Mångfalden tillämpningar slående nationellär när nyttan av en
vägdatabas diskuteras. För dessa tillämpningar skall bli verk-att
lighet, krävs dock antal förutsättningar uppfylls; innehållatt ett
och kvalitetsnivå ska behoven, data måste lättill-motsvara vara
gängliga, användarstöd krävs för många användarkategorier, pris-
sättningen får inte sådan andra alternativ attraktivareärattvara
etc.

Analyser gjorts Skogsindustrierna och Vägverket visarsom av
det finns besparingspotentialer:att stora
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kostnad för 3skogsindustri,Skogsbruk och vägtransporterO ca
besparingspotential på minst 50ochkronor/årmiljarder en

kronor/årmiljoner
Övriga kostnad för 15godstransporter; vägtransporterO ca

besparingspotential på minst 300ochmiljarder kronor/år en
miljoner kronor.

besparingspotential på 150och räddningstjänst;TaxiO caen
miljoner kronor.

för självamöjlig besparingalltsåuppgifterDessa transpor-avser
vad miljöpåverkan,positiva effekterdet kommerTillterna. avser

trafikolyckor och vägslitage.
medför kostnadsbesparing-vägdatabasnationell digitalEn även

och erhållna data harförenklasform dataåtkomsteni attattar av
fråndå data hämtasvi har i dagkvalitet. situationkänd Den ett

resursinsatser delsdels tidskrävandedatakällor innebärantal stora
tvivel så besparing-kostnaderkostnader. Dessa är stora attutan
medför detta avseendevägdatabas inationell digital mot-arna en

drift.kostnaderna för desssvarar

Samhällsekonomi6.7.3 God

iinvesteringenbedömningenSammanfattningsvis dengörs att en
samhällsekonomiskt lönsamvägdatabas mycketnationell digital är

avkastning. Slutsatsenhögkan förväntasoch den på siktatt ge
beskriv-de iredovisade kostnader,grundar påsig rapportenovan

angivits förbesparingspotentialer,behoven desamt stora somna
transportbranschen.

Finansiering6.7.4

Även ska ske detfinansieringenöverväganden hur ärvid om
etableringsfas och drifts-uppdelning ilämpligt göraatt enenen

fas.
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För etableringen krävs investering. Utgående från för-en ren
slaget förVägverket blir huvudman nationell digital väg-att en
databas, föreslås finansieringen denna investering ske via Väg-av
verkets ordinarie anslag.

För detta talar vägdatabasens trañkpolitiska betydelse. Den
nationella digitala vägdatabasen bör betraktas del i densom en
grundläggande transportinfrastrukturen och bör därför finansieras
på grunder och villkor denna infrastruktur.samma som

Den totala investeringen för etableringen uppgår, enligt tidiga-
avsnitt, till i storleksordningen 35-40 miljoner kronor. Genomre

insatser från andra dataleverantörer, LMV, Skogsbruket ocht.ex.
Räddningsverket, och eventuella överenskommelser med använda-

nationell vägdatabas, försvaret och inforrnationsmäk-tre av en ex
lare, kan behovet investeringsmedel via Vägverkets anslagav
komma reduceras del. Eftersom etableringen torde sträckaatt en
sig 2 kalenderår, innebär detta kostnaderna anslags-över attca
mässigt kommer fördelas 2-3 verksamhetsår.överatt

När organisation etablerad för nationell digitalär väg-en en
databas och verksamheten går in i driftsfas kommer databasenen

vissa intäkter. Delegationen dock avgifternaatt attgenerera anser
för hämta frånuppgifter databasen inte bör på så högsättasatt en
nivå vissa strikt budgetmässigaanvändare skäl avstår frånatt av

detanvända sig databasen samhällsekonomisktäven äratt av om
motiverat de innebäradet. Detta kan frångår prin-göratt att man
cipen avgifter skall så full kostnadstäckningsättasatt attom upp-
nås. Om så sker och intäkterna inte täcker kostnaderna för data-
basen bör underskottet, i likhet med de initiala investeringskost-
naderna betalas förinom Vägverkets ordinarie anslag.ramen

Delegationen vill dock påpeka det möjligäven äratt ut-en
gångspunkt avgifterna så full kostnadstäckning uppnås.sättsatt att
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digitalnationellEtablering6.8 av en

vägdatabas

hela ingå i denprincipredovisats skall iSom tidigare vägnätet
bredd och deAnvändarbehovensvägdatabasen.digitalanationella

erhålla talar föranvändarkategorier kannyttoeffekter olikasom
aktuellt med etappvisskäl bliolikadetta. kan detDäremot enav

attribut ingår idegälleruppbyggnad, såväl vad vägnät somsom
insamlade ochbör dockförutsättningVägdatabasen. En attvara

ställda kvalitetskrav.uppfylleretableringenlagrade data redan vid
lämpligt etab-detförutsättningarUtgående från dessa attsyns

projekt avslutatprojekt. dettaNär ärleringen sker i form ettav
löpande produktionen.för denbyggtshar organisation uppen

systemutfomming,med sådantFördelar angreppssätt är attett
snabbt samtidigtkan påbörjasrutinutfommingdatainsamling, etc.

driftsorganisationensvad gällererhållsunderlagbättreettsom
och styrning.ekonomibemanning,resursbehov,

projekt dras isådanthuvudman kanMed Vägverket ettsom
verksamhet.ordinarie Be-Vägverketsnaturlig del igång som en

huvudak-sådantpåbör ske sättprojektetmanningen attettav
gäller leveransVadpå lämpligtrepresenterade sätt.törerna är av

tidigareVägverketförutomhuvudaktörerdata dessaär som
skogsbrukets in-ochkommunernahand LMV,i förstanämnts

Räddningsver-dataleverantörerAndra viktiga är t.ex.tressenter.
ket och SCB.

med be-i samklangskall skeprojektetstyrningenFör att av
lämpligtdethuvudaktörers intressenrörda att styrgruppensyns

deltagarnaSammansättningenetableringsprojektet.kopplas till av
rådgivandetanke på dengjord meddärvidböri styrgruppen vara
Vägverketorgansiation,till denkopplasföreslås somgrupp som

vägdatabsen.digitalanationellaför denskall inrätta
etableringsprojektsådant ärHuvudaktiviteter i ett
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plan förEn utbyggnad utarbetas0
Utgående från de krav olika aktörer ställer på nationellen
digital vägdatabas plan fram för utbyggnaden vadtas en avser

och attribut. Medvägnät tanke på det underlag finns till-som
gängligt bör denna aktivitet kräva relativt liten insats.en

Innehåll, definitioner och kvalitetskrav läggsO fast

Systemutgformningen analyseras och läggs fastO
En viktig frågeställning i anslutning till denna aktivitet är en
nationell digital vägdatabas relation till Vägverkets vägdata-
bank. Om Vägverket vilket föreslås den nationellaser- -
digitala vägdatabasen sin nationella vägdatabas vadsom avser
Vägverkets interna informationsbehov det naturligtär kopp-att
lingen mellan Vägdatabanken och den nationella digitala väg-
databasen undersöks. gällerDetta då naturligtvis endast de
basdata ingår i den nationella vägdatabasen.som

Rutiner och tekniker för datainsamling utformas0

insamlade data betraktas del0 z etableringensom en
De data insarnlats lagratsoch inom TRIAD-projektetssom ram

hand i etableringsprojektet och på så ini-tas utgör sättom en
tial del i nationell digital vägdatabas. Detta naturligtvisen
under förutsättning data uppfyller kraven vad gäller definiti-att

kvalitet etconer,

Äjourhållningsrutiner utformasO

DriftsorganisationenfastläggsO
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6.9 nationellEn digital transportdatabas

Under arbetet med projektet kring nationell digital vägdatabas har
det framförts önskemål också studera det behövsattom om en
digital databas omfattar samtliga transportslag. Delegationensom
har därför låtit mindre studie kring detta.göra I denna haren
ingått fram vilka databaser arbetar med inom de olikaatt ta man
transportslagen diskussioner med några aktörer.samt

Den översiktliga analys gjorts för järnväg, luftfart ochsom
sjöfart visar såväl behov finnsintresse för tillskapaatt attsom en
nationell transportdatabas. Detta intresse finns både hos de sektor-
ansvariga verken och hos de organisationer och företag försom
sin verksamhet skulle utnyttja sådan databas. Samtidigt kanen
dock konstateras tillgång till väganknutna data haatt syns en
högre prioritet vad gäller för övriga transportslag.än

skälDe framför allt talar för nationell digitalatt trans-som en
portdatabas skall tillskapas dels den allt starkare kopplingenär
mellan olika transportslag, dels utvecklingen inom IT-området
med dess möjligheter hantera och samköra data. påKravenatt
snabbhet och leverans i tid för såväl godstransporterperson- som
leder till allt behov kunna samplanerastörreett att transportav en
för två eller flera transportslag. Kundernas krav på miljöredovis-
ningar fårprodukter konsekvenser.av samma

Krav kommer på ständigt kunna få informationäven att om
till exempel godscontainer befinner sig. Utnyttjas därvidvar en
och järnväg för containern det självfalletväg äratt transportera en

fördel data beskrivande och järnvägsnätet finns inomväg-om
system.samma

Även i samband med planering investerings- och under-av
hållsinsatser för de olika transportslagen finns behov tillgångav
till data för övriga transportslag.

Utvecklingen inom IT-området har lett till s.k. GIS-till-att
lämpningar Geografiska Informations System blivit allt vanliga-

gällerDetta inom transportområdet. Samtidigtävenre. som nya
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möjligheter därmed skapats för analys, bearbetning och presenta-
tion data och information, det i detta sammanhang ävenav ger
upphov till problem. Som tidigare påpekats, saknas i dag in-en
ternationell standard för geografiska data. Detta innebär deatt
flesta databaser innehållande geografiska data utnyttjar format som

kopplade till specifik leverantörsär produkter. Samkörningen av
data från olika databaser blir därför både komplicerad och kost-

Inom transportområdet skulle nationell transportdatabassam. en
starkt förenkla åtkomstmöjligheterna i detta avseende.

Slutsatsen således den långsiktiga inriktningen börär att vara
tillskapa nationell transportdatabas. Uppbyggnadenatt en av en

nationell digital vägdatabas bör därvid prioriteras. lämp-Det syns
ligt utnyttja erfarenheterna från etableringen sådan föratt av en en
fortsatt uppbyggnad databaser för övriga transportslag ingåendeav
i nationell transportdatabas. liggerDet till handsnärmasten som

därvid järnvägsanknutna data. Banverkets BanInformationsSys-är
BIS i drift redan i dag och har strukturellär uppbygg-tem en- -

nad det relativt enkelt åstadkommagör koppling tillattsom en en
Ävennationell vägdatabas. kompletteringar krävs vissaom av

delar järnvägsnätet inte omfattas BIS, vissat.ex.av som av en-
skilda järnvägar, Inlandsbanan och industrispår, torde dessutom
etableringskostnaderna relativt låga i detta fall. Banverket ärvara
intresserade sådan koppling sker.attav en

För sjöfart och luftfart torde det i inledande skedeett vara
lämpligt nöja sig med i nationell vägdatabas lägenatt att en ange
för hamnar och flygplatser.

fördjupadEn analys behövs för underlag nationellatt ge om en
transportdatabas skall byggas i vilken den nationella vägdata-upp,
basen grundplatta.utgör en



227SOU 1996: 17

bedömning6.10 Sammanfattande

för såvälnationella digitala vägdataTrots ökande behov myn-av
i Sverigedigheters privata aktörers behov saknas ännu ensom

huvudanledning till denna bristnationell digital vägdatabas. En är
framföroch rollfördelning råder mellanden oklara somansvars-

Därtill kom-Lantmäteriverket i detta avseende.allt Vägverket och
digitalmåste medverka för nationellflera andra aktörer attattmer

stånd.vägdatabas skall komma till
framför allt förts bilindu-privata aktörernas talan harDe av

bilindustrins produkterskogsindustrin. någrastrin och För av
inom väginformatikområdet krävsfrämst navigeringssystem en
Avsaknaden sådan har varitnationell digital vägdatabas. av en en

skogsindustrins del hand-hämmande faktor för utvecklingen. För
viktig förutsättning förlar det vägdatabas utgör attatt enom en

vilken i sin bidrar tilloptimal transportplanering,göra tur atten
miljöpåverkan.minska negativatransporternas

tidigt behovet nationell digitalJapan insågI väg-enman av
utvecklingen vagin-förutsättning för inomdatabas viktigsom en

initiativ bildades särskild organisa-formatikområdet. På statens en
uppgift etab-och offentliga aktörer medtion med både privata att

nationell digital vägdatabas.lera och åjourhålla Denna utgör nuen
införandet skala detviktig i det japanska ikomponent stor aven

tillhandahål-Trafikledningscentraler,s.k. VICS-programmet som
i bilarna via radio,trafiken till bilisterler realtidsinformation om

budskapsskiftandeeller via skyltar,navigationssystem ärm.m.
kärnan i detta.

väginformatikkapitel kanSom framhållits i tidigare ses som
Därvid spelar vägtrafikledningmedel i trafikpolitiken.ett en

förutsättning för vägtrafikledningscentraler-central roll. viktigEn
till nationell digital vägdatabas.verksamhet tillgångärnas en

offentlig verksamhet finns rad områden, därInom en en na-
väsentligt hjälpmedel.tionell digital vägdatabas Dettautgör ett

nationellVägverket. digital vägdatabas kangäller framför allt En
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viktigt medel för Vägverket i uppfyllanethär ettses som av ver-
vägtrafiken.kets sektorsansvar för

finns företag bygger vägdatabaserDet privata ochsom upp
baserar sina tjänster på dessa. två europeiska företagenDe största
på marknaden håller för närvarande på etablera sig i Sverige.att

har kopplingar till bilindustrin och i första hand intresse-Dessa är
rade utveckla navigeringsbara vägdatabaser. Vidare harattav
båda i inledningsskedet endast intresse skapa digitala väg-attav
databaser för södra Sverige så täcker in de storstads-att treman
områdena. möjligaFöretagen vill i utsträckning köpa datastörsta
från offentliga källor, mätningar Dessagör även etc.egnamen
företags huvudkunder bil- och elektronikindustrin. Attutgörs av
sälja data till den offentliga sektorn inget prioriterat område,år

det kan naturligtvis utvecklas.men
bakgrund âjourhållningskostnader finns hosMot destoraav

privata företagen intresse samarbete med myndigheter kringett av
detta. viktig bakgrund för det jointDetta venture,är t.ex. en

mellan de båda privata aktörerna ochbildats i Holland de påsom
den offentliga sidan.

nationell digital vägdatabas svår i alla delarNyttan är attav en
kvantiñera i emellertid uppenbartDet detärmonetära termer. att
finns många områden inom den offentliga sidan, där vägdata-en
bas behövs. dag tillgodoses del dessa behovI utnytt-genomen av

Samtidigtjande gammal teknik. GIS-system sitt intåg pågörav
bred front i de flesta samhällsornråden och flera utvecklingsakti-
viteter pågår.

nationell digital vägdatabas har också många privata företagEn
inom transportbranschen användare. några dessa finnsFörsom av
beräkningar visar på besparingspotentialer 50-300 mil-storasom
joner kronor/år effektivare transportplanering kanattgenom en

ställa besparingspotentialske. Bara denna investe-att motgenom
ringskostnaden på 35-40 miljoner kronor plus 20-30 miljoner kro-

för drift den nationella digitala vägdatabasen talar för attnor av
samhällsekonomisktinvesteringar i sådan motiverad.ären
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nationell digital vägdatabas kan ocksåsatsning påEn sesen
vilken för vidare utvecklingstrategisk satsning, banar vägsom en

väginformatikområdet.inom framför allt
sammanfattning föreslår delega-bakgrund ovanståendeMot av

följande:tionen

skyndsamt fördigital vägdatabas etablerasEn nationell0 att
dubbelinvesteringar med Vägverketundvika fel- och/eller som

drift den januariVägdatabasen bör i 1huvudman. senastvara
1999.

organisatorisk enhet inom Vägverketväl definieradEnO egen
Vidare bör rådsgrupp med de vikti-skapas för ändamålet. en

kopplas til verksamheten.intressenternagaste

förvaltauppgift skall bygga ochOrganisationensO attvara upp,
åjourhålla nationell digital vägdatabas levererasamt atten

offentliga privata aktörer.basdata till såväl som

nationellt intresse och skall helaVägdatabasen väg-ärO avseav
skall baseras på det fram-landet. Innehållet i baseninätet som

BASVÄG.utvecklingsprojekten ochkommit i de båda TRIAD
i första hand basdata.Innehållet skall tillavgränsas att avse

andra data i offentliga databa-Basdata skall på sätt0 somsamma
kommersiella aktörer för vidareföräd-åtkomliga förgörasser

fastlagda prissättningsprinciper.ling enligt

kvalité.data skall ha garanteradDessaO en

åjourhållningendata från olika leverantörerLeveransO samtav
tecknas med dessa. bakgrundvital betydelse. Avtal Motär av

själva har intresseaktörerna stort attatt merparten avav av
delegationen gjort den be-databasen kommer till stånd, har

åtgärder inte behöver vidtas.dömningen några tvingandeatt
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Olika former incitament kan arbetas in i avtalen. Vägverketav
bör dock möjlighet tillgripa tvingande åtgärder,attges om
frivillighetens inte skulle fungera.väg

Data skall kunna levereras enligt GDF-formatet förO till-att
godose de behov väginformatiktillämpningar har.som

Uppbyggnaden, måste ske etappvis under uppskattningsvis0 som
två år, har beräknats kosta 35-40 miljoner kronor.Driftsk0st-
naderna har uppskattats till 20-30 miljoner kronor. Finansie-
ringen föreslås ske inom Vägverkets ordinarie anslag. Med
tanke på etableringstidens längd kommer dessa medel för-att
delas verksamhetsår.över tre

Vägverket i uppdrag initiera etableringspro-O att snarast ettges
jekt i samverkan med övriga huvudaktörer. Dessa i förstaär
hand kommunernaLMV, och skogsindustrin.
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Vägtrafikledning7

väginforrnatikenutnyttja de möjligheterbättre kunnaFör att som
vägtrañkledning. Delegationenfördet organisationkrävsger en

första bedömningfått i uppdraghar uttryckligen göraatt aven
anpassningsåtgärder kanadministrativaorganisatoriska och som

utveckling.väginformatikenpåkalladevara av
vägtrañkledningidentifierat behovharDelegationen ett av
riktiningtrafiken i positivpåverkautifrån möjligheterna att genom

skapautifrån behovetledande åtgärderstyrande eller samt attav
väginformatiktillärnpningar.för"infonnationsinfrastruktur"en

tillärnp-såväl andrasvågtrafikledningenskan gällaDet egna, som
väginfonnatik.baserade påningar

drivit ramprojektdelegationenbakgrund hardennaMot ett
aktörerssyftet utifrån olikamedkring Vägtrañkledning att per-

sådan kanvägtrañkledning, hurbehovetspektiv klargöra enav
kan erfordras. Sexjuridiskt ramverkoch vilketorganiseras som

ingått:delprojekt har

vägtrafikledningBilisters behov av
geografisktvägtrañkledning iOlika aktörers behovE ettav

perspektiv
uppgifterVägtrafikledningens

vägtrafikledningOrganisation för
Gränssnitt olika intressentermot

och riktlinjerLagstiftning

vidför konsumentteknikvid Institutionenhar utförtsDelprojekt 1
bedrivitsDelprojekten 2 och 3 harhögskola.Chalmers tekniska

intervjuer Mobiplan AB.hjälp medinom sekretariatet med viss av
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Delprojekten och har genomförts konsultföretagen4 5 Infor-av
matics och CARTA. Vad gäller delprojekt har6 delegationen
efterfrågat underlag från Vägverket och Göteborgs stad.

detta kapitel deI överväganden delegationen harpresenteras
gjort baserat på arbete.resultaten nämnda De föreliggandeav
förslagen förvad gäller organisation vägtrafikledning be-är att
trakta principförslag.som

7.1 Vad vägtrafikledningär

vägtrafikledning1.1 Begreppet

Ända trafiksignalernasedan de första kom på 1930-talet har tra-
fik- och vägansvariga varit intresserade och leda trafi-att styraav
ken med hjälp olika tekniska Det egentligen först isystem.av var
och med elektronikens genombrott dessa möjligheter stod tillsom
buds. tekniska införtsSom resultat kanett att systemav som
samla in information och trafiksituationen, bearbeta ochväg-om

medverka till åtgärda olikadenna problemsamt attpresentera
information skapadesstyrning eller begrepp inomett nyttgenom

ifrånvägtrafiken vägtrajikledning kommer engelskans "Road-
Traffic Management.

Möjligheten i skala och leda vägtrafikenstörreatt styra gav
vägtrafiken helt dimension, tidigare inte hade funnits.somen ny

möjligheter tidigare stod till buds byggde på manuellaDe som
trafiken,insatser manuell dirigering lokal automatikt.ex. av

trafiksignaler eller statisk styrning fast skyltning. Gene-t.ex.
rellt farms någon funktion kunde samla informationdet inte som

och trafiksituationen och initiera åtgärder utifrånväg-om en
samlad bild läget.av

Vägtrafikledning har fram samlande påväxt ettsom namn
åtgärder riktade trafiksystemet från central eller någonut emot en
övergripande ansvarig för trafiken eller vägarna.
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olika åt-församlandevägtrafikledning ärEftersom ett namn
finnasvårtmycketdetvägtrafiksystemet attärriktadegärder mot

vägtrafikledning.begreppetdefinitionentydigenkel och aven
vägtrafik-sammanställningdärförFortsättningsvis görs aven

sammanställningegenskapergrundläggande samtledningens en
Envägtrafikledningen.ingå itänkaskanuppgiftervilkaöver som

ställethär. Iintekommerdefinition presenterasgenerell att pre-
i deningåföreslåsuppgiftergenomgående de somsenteras mer

detta kapi-iföreslåsvägtrafikledningorganisation för senaresom
tel.

Vägtrafiksystemet7.1.2

beskrivningvägtrafikledning ärutgångspunkt förlämpligEn aven
vägtrafiken system.som

väghålla-mellansamspel vägenkanVägtrafiken ettsomses
förinomAlla dessafordonet.ochtrafikantenren, ramenagerar

övervakasochmyndigheterolikautfärdastrafikreglerna, avsom
polisen.av

liggerför trafiken vägtra-målsättningövergripande attSom en
målentrafikpolitiskadesådantpå sättbedrivasskall attfiken ett

sektors-Vägverket harRiksdagen.fastställs ettuppnås. Dessa av
i enlighetdärmed verkaskallochSverigevägtrafiken iföransvar
trañksys-iandra aktörermålen,trafikpolitiska ävendemed men

enlighetverka iskyldighetharkommunerna attt.ex.temet en
vägtrafikledning, liksomfastslåviktigtmålen. Detmed är attatt

uppnåförmedelvägtrafiken, ärriktade attåtgärder ettandra mot
naturligtvisvägtrafikledningenmålen äventrafikpolitiskade om

relaterade tillandra måluppnåmedel förkan attäven ettvara
färd-trafikantensförunderlättatrañkanten,ellerväghållaren t.ex.

påuppgiftersinautförakanväghållaren ettellerval göra att
effektivare sätt.

kanvägtrafiksystemetbeskrivningdennabakgrundMot avav
nå-påverkatillsyftaråtgärderinnebära attvägtrafikledning som
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del i vägtrafiksystemet väg, trafikant, fordon eller trafikreg-gon
ler.

Vägtrafikledning innebär påverka vägtrafiken givet dessatt
förutsättningar, inte skapa förutsättningar för densamma.att

Vägtrafikledning kan ske direkt olika styrande åtgärdergenom
eller indirekt information.genom

7.1.3 Vägtrafikledningen och dess omgivning

Vägtrafikledning sett företeelse måste samverkaseparatsom en
med antal omgivande aktörer.ett

För vägtrafikledningen skall kunna samlaatt in erforderlig
information krävs väl utvecklat samarbete med andraett organisa-
tioner får information rörande trafiken t.ex. väghållare, SOSsom
Alarm, polisen, räddningstjänsten m.m. Dessa medutgör ett

Ävensamlande informationslämnare till vägtrafikledningen.nanm
vanliga trafikanter viktiga infonnationslåmnareär till vägtrafikled-
ningen.

All information behövs för kunna utföra vägtrafikled-attsom
ning skall tillgängliggöras för véigtrafikledningsfimktionen.

Likaså finns det flera organisationer har intresse konti-som av
nuerlig information trafiken och vägförhållanden t.ex. väg-om
hållare, polisen, kollektivtrafikföretag, radio/TV, godstransport-
företag, taxi m.fl.. Dessa kan benämnas informationsanvändarei
relation till vägtrafikledningen.

Vägtrafikledningens påverkan på trafiksystemet och trafikanter-
kan ske dels direkt styrning, dels direkt infor-na genom genom

mation, dels indirekt information genom andra informa-genom
tionssystem. Dessa åtgärder i trafiken kräver naturligvisute även
de omfattande samverkan med andra aktörer verkar i trafi-som
ken.

Nedanstående figur visar översiktligt dessa olika roller gällan-
de vägtrafikledningen och dess omgivning.
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Vägtrafikledningscentraler

TrafikanterI Trafiksystemet

Vigtraflklednlngscantrallnfonnatlonsanvindare

Informatlonslimnare

I‘
TratikanlerI Traflksystemet

omgivande ak-tillförhållandeiVéigtrafikledningen7.1Figur
organisationer.ochtörer

uppgifterVägtrafikledningens7. 1

och ledningstyrningmedel fördelsVägtrafikledning är ett avom
Vägtrafikledningeninformationssystem.dels dettrafiken, är ett

ochlagringbearbetning,information,insamlingställer krav på av
di-informationutsändninginformationpresentation samt avav

informationscentraler.andraeller tilltrañksystemetrekt mot
uppgifter;vägtrafikledningensidelen attförstadenDetta utgör

inteInformationshanteringeninfomzation.hanterakunna avser
informationuppgifter ävenvägtrafikledningens utanbara omegna

ioch vägtra-aktörerandraförtrafiksituationen systemochväg-
navigationssys-kollektivtrafikledningscentraler, taxi,fiken t.ex.

tillhandahållauppgift iviktigharVägtrafikledningen atttem. en
"informations-såpåoch utgörainformation sättgrundläggande en

trafik.ochförinfrastruktur väg
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Den andra delen består i antal åtgärder riktadeett ut mot tra-
fiksystemet. kanDet dels sigröra initiera åtgärder delsattom om

för de utförs. Dessa åtgärderatt inteatt alltidär lättaansvara att
särskilja från alla möjliga andra åtgärder kan i trafikengörassom
och på Utgångspunktenvägen. för detta denärresonemang grun-
dläggande uppdelning Road traffic management harav som
gjorts inom det europeiska samarbetet kring vägtrafikledning och
därmed relaterade frågor. Följande uppdelning hämtadär från
arbetet med TERN Trans European Road Network.

Åtgärder för säkerställande vägenav
Keep the road available and safe

Detta innebär olika åtgärder i syfte hålla säkervägen och till-att
gänglig för trafik. Det kan gälla initiering åtgärder så välav som
själva utförandet. Exempel på detta Snöröjning,är: halk-
bekämpning, bort hinder flytta fordonta efter olyckor,samt att

eller liknande.motorstopp

Trafikstyrning
Organise the flow

Med detta antal åtgärder för och ledaett trafikenattmenas styra
på ellervägnätet, organisera trafikflödet. Detta kanatt medgöras
information såväl med direkta styrande åtgärder. Medel försom
trafikstyrning kan trafiksignalstyrning, påfartstyrning,vara: styr-
ning speciell trafik farligtt.ex. gods, fordon, kollektiv-tungaav
trafikprioritering, m.fl. Realiserandet trañkreglerna ocksåärav

medel för trafikstyrning.ett

rafikantinformationT
Provide information the usersto

Detta innebär olika åtgärder för höja trafikanternas informa-att
tionsnivå och därmed skapa bättre förutsättningar för trafikanter-
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transportmedel,valfärdväg,gällandetrafikenbeslut i avnas
till trafikan-sigriktakanInformationentidpunkt för m.m.resan
använda sigkanTrafikantinformationenunderellerföreten resan.

RDS-tidningar,radio, TV,informationskanaler,många t.ex.av
skyltar,variablaTMC, Internet, m.m.

framtideniVägtrafikledning

åtgärderbatteriheltvägtrafikledningomfattar ettSom avsynes
informa-bearbetadinsamlad ochgrad byggervarierandeisom

detkommersannolikhetMedåtgärder. störstastyrandetion samt
kraftividgasvägtrañkledning attunder attdag inrymsi avsom

allt flerledaochmöjligtdet att styrakommer görteknik somny
vägtrafiken.delar av

vägtrafikledningorganisationförprincipförslag somdetI av
uppgifterdessavissakapitel kommerdettai avpresenteras senare

vägtrafik-förövergripandeingå iförpreciseras ett ansvarattatt
framtiden.iutvidgaskommakan attledning. Detta ansvar

SverigeiVägtrañkledning7.1.5

in-vägtrafikledningtillSverigedet ifinns genomdag ansatserI
med vissasysslarvägtrafikledningscentraler avrättandet somav

be-Verksamhetenvägtrañkledningen.ingår iuppgifterde som
trafikinforma-insamlinginriktad påochVägverket, ärdrivs avav

säker-föråtgärdervissainformaitonviss samtspridningtion, av
kondition.ställande vägensav

landet.itrafikinfonnationscentralersjudagiharVägverket
diri-väderinformationoch samttrafik-medfrämstsysslarDessa

finnsGöteborgochStockholmSnöröjning I om-mergering av
före-uppbyggnad. Därundertrafikinformationscentralerfattande

speciellttillRDS-TMC ut-trafikinformation överkommer även
informationsinhäm-omfattandeförsöksfordonrustade samt meren

bearbetning.ochtning
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Vägverket har flera aktiviteter på gång för bedrivaatt en mer
aktiv vägtrañkledning speciellt i Stockholm och Göteborg med

kameraövervakning,t.ex. detektering, uppbyggnad databaser,av
inforrnationsbehandling, variabla skyltar, påfartsstyrning genom
trañksignaler, Ett motorvägsstyrningssystem holländskm.m. av
modell kommer installeras på deatt infartslederna till Stock-norra
holm under 1996. Ett omfattande utrednings- och specifikations-
arbete pågår kring uppbyggnaden vägtrañkledningscentraler förav
dessa ändamål.

Generellt syftar vägtrañkledningscentralerna till handhaatt
sådant ligger under Vägverkets ansvarsområde.som Andra väg-
hållare kommuner har i dag tämligen passiv roll i verksam-en
heten. Förhandlingar pågår dock med kommunerna i storstads-
regionerna kring hur verksamheten skall bedrivas. De tjänster och
funktioner skall hanteras centralerna allaär relateradesom tillav
Vägverkets ansvarsområden i dag. Därför ligger också tonvikten
på information, informationshantering och vägledning. I dag arbe-

inte med aktivtar styrning trafiken.man av

7.1.6 Vägtrañkledning internationellt

I Europa och i världen främst USAresten och Japan har detav
hänt betydligt kring vägtrafikledning i Sverige.än Detmera är
främst i dessamotorvägarna länder vägtrañkledningssys-som

har skapats. Nedan följertem några exempel på vägtrañkledning
i några olika länder.

Tyskland

Vägtrañkledning i Tyskland främst koncentreratär kring motor-
vägsnätet. Det ocksåär där har de problemen istorasom man
den tyska trafiken. Det tyska motorvägsnätet mycketär högt
belastat, ofta uppstår långvariga köer på motorvägarna med ökad
risk för olyckor och minskad framkomlighet följd.som
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vägför-meddelstaternaskötsvägtrafikledningentyskaDen av
uppbygg-pågårDetaktörer.främstapolisenochvaltningen som

led-ochdetekteringssystemtrafikinfonnationscentraler,nad av
ochstörningarmedsambandiinsatserförbl.a.ningscentraler

skyltarvariablaantalUppsättning stortettpåolyckor vägnätet. av
in-föranvändasskall attDessapåbörjats.harvid motorvägarna

färdvägar.alternativaochköerstörningar,formera om
RDS-TMCpåbaserade attinformationssystemVidare kommer

åren.deinföras närmaste
väginformatiksys-medförsökförekommer ävenstädervissaI

itrafiken tätorts-hanteringförvägtrafikledninginklusive avtem
påmellankoppling systemeningeni dagfinnsDetområden.

ioch de tätorterna.motorvägsnätet

Holland

automatiskamotorvägnätetdelarpå sys-Holland finnsI stora av
variab-antaltrafiksituationen stortsamt ettdetekteringförtem av

gällandeavstängningochhastighetsbegränsningförskyltar
automatik.pådeltillbyggerSystemen storkörfält.specifika

regionala vägtra-fleraövervakasochsamlasInformationen
vägnätetinitiera insatserkanvarifrånfikledningscentraler, man

avstängningarochhastighetsbegränsningar göra avvarierasamt
ochCentralernauppstår. systemenbehovvägavsnittspecifika om

detek-ochskyltningen,Eftersomvägförvaltningen.handhas av
möjlighetdetfinns attmyckethåll tät storflesta ärpå deteringen,

motorvägsnätet.delarmindreinsatser även avgöra
harDessapolisen.skötsHollandiTrafikinformationen enav

informationinsamlartrañkinformationscentral, somseparategen,
viafrämsttrafikanterna,informerarochtrafiksituationenkring

samordnadeinteärvägförvaltningensoch systemPolisensradio.
till dettillgångharpolisendåkopplingvissdet finnsäven enom

kontaktenhuvudsakligaDenmonitorer.automatiska systemets
telefon.viaskeremellandem
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Storbritannien

Storbritannien har på delar sitt motorvägnät för vägtra-av system
fikledning information och övervakning trafiken.genom Skill-av
naden Holland och Tyskland främstmot är har valtatt attman
göra delenstörre sin detektering via övervakningskamerorav

detektorerän i vägbanan. Vidare finns ingensnarare självklar
organisation för trafikinformation i Storbritannien. Detta sköts av
flera konkurrerande organisationer. Den största AA Roadwatchär

använder sig BBCs lokala radiostationersom privataav samt
lokalradiostationer.

StorbritannienI finns vägtrafikledningäven under uppbyggnad
i vissa storstäder t.ex. Birmingham. De syftarsystem testassom
främst till organisera trafiken bättreatt samordnade trafik-genom
signaler.

Frankrike

Frankrike skiljer sig från övriga redovisade länder i och med att
delenstörre det franska motorvägsnätet betalvägarär och drivsav

privat. Motorvägarna städernanärmast dockär statliga och inte
belagda med avgift.

Betalmotorvägarna har omfattande för vägtrañkled-systemmer
ning de statligaän På betalmotorvägarnamotorvägarna. samlas
information in lägetöver i trafiken och initieras olika åtgärder för

komma till medatt rätta störningar Man har näraettm.m. samar-
bete med polisen handhar polisiära uppgifter i samband medsom

olyckor.t.ex.
Flera ledningscentralerna bedriver även trafikinforma-av egen

tion över speciell radiofrekvens gäller hela landet.en översom

Generellt

Vägtrafikledning i de flesta europeiska länderna främstär fokuse-
rad på motorvägsnätet. I vissa större städer finns försökäven med
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städer har vissaför MångaVägtrafikledningsamlad äventätorter.
parkride,Vägtrafikledningför t.ex.komponenter systemav

m.m..trafikinformation,
ofta uppdelade mellan olikauppgifterVägtrañkledningens är

vägåtgärder,inget land därfinnstrañksystemet. Detaktörer i
organisatoriskasamlade understyrning och information är samma

samordning mellan deeller ingenfall finns litentak. de flestaI
relaterade tillolika uppgifterför lösa vägtra-finns attsystem som

integreradeåstadkommapågår förfikledning. projektFlera att
system.

viktigtländerna mycketi de flestaVägtrafikledning ettsomses
gällerolika trañkproblem. Detmedmedel komma till rättaatt

i trafiken och bättreframkomlighet, ökad säkerhetökadbåde
miljö.

före Sverigegenerelltländerna liggereuropeiskaDe settstora
Erfaren-för Vägtrafikledning.utvecklingen modernai systemav

vad gäller den tekniskainternationelltfinns hämtaheter att upp-
i Sverige.vägtrañkledningssystembyggnaden av

Vägtrafikledning7.2 Behovet av

där,trañkintensitet, rådermed dendet kontinentenAtt på som
behövslätt inse. MenVägtrafikledningfinns behov är attett av

SverigeVägtrafikledning iverkligendet
intervjuer genomförts medfrågan harpå denFör fåatt svar

aktörer i olikabilister andraanvändareolika samttyper somav
och ibilister intervjuatsprojekt hardelar landet. I ett annatettav

organisationer.företag ochmyndigheter,
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7.2.1 Privatbilister och yrkesförare

Institutionen för Konsumentteknik vid Chalmers har genomfört
s.k. fokusintervjuer med privatbilister och yrkesförare. Privat-
bilister i Stockholm, Göteborg och Uddevalla har intervjuats.
Yrkesförarna verksamma inom lokal-, regional- eller fjärrtra-var
fik och körde antingen lastbil, buss eller taxi/budbil.

frågeställningarDe belysts brukarperspektiv införettsom ur
uppgiften utveckla och utforma för vägtrañkledning,att system
där information till trafikanter olika händelser i trafiken ärom en

grundstenarna, framför allt följande:ärav

Vilka problem har trafikanterna
Vilken information behöver de
Vilka problem kan information lösa
Vilka krav måste informationen uppfylla
Hur skall tekniken utformas och hur skall den presenteras
Vilken teknik skall användas
Vilka krav måste tekniken uppfylla

Problem kan läsas med informationsom

fokusintervjuernaI nämndes hel del trafikproblemen som man
inte ansåg kunde avhjälpas med information. Det handlar då om
sådant den fysiska utformningen trañkmiljön andrasamtsom av
trafikanters beteende.

fannsDet emellertid samstärnmighet i uppfattningarstoren om
vilka problem kan avhjälpas med information. Problem rela-som
terade till köer, vägarbeten, olyckor och väglag hör till denna

Det med andra ord fråga framkomlighetsproblem.ärgrupp. om
Till kategori hör information orienteringshjälp, atten annan som
finna alternativa färdvägar, service längs vägen Denetc.om

prioriteras inte lika högt.senare
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informationKrav på

vikti-har framförts. Till detrañkantinformationenFlera påkrav
tydlig ochaktuell, relevant,skallhör den attatt upp-varagare

vill"informationsbrus" ochinte havilldateringen fungerar. Man
bland inforrnationerna.kunna sålla

och bättre kvali-information i bilenaudiellföredrarMan av en
hade erfarenheti dag. Deförmedlarradiondenäntet avsom

saklighet ochdesspositiva omdömenhadeRDS-systemet om
utvecklas ytterligaredet kundesamtidigtpålitlighet, ansåg attmen

vad gällerviktig informationinrapporteringenvad gäller samtav
lokalt.meddelandensändamöjligheten att

trañksys-information ivisuelldock alltid finnasmåsteDet ute
skall tydlig och lättdenpå dennaKraven är attatttemet. vara

skyltar uppfattas positivt. Manpålängsförstå. Information vägen
utnyttjas ochdet kanochskyltsystemetvid attär tror mervan

vilkamoderna variabla skyltar,användningökadbättre avgenom
uppmärksarmnar.lättareman

och floranmed mängdenproblemstadstrafiken detI är av
svårti trafikengrundkan också påskyltar. Det atttempot varaav

saknarPå landsvägarnaefter skyltar.på och letahinna läsa man
ofta skyltar.

blir kraftigare vadi bileninformationpå visuell änKraven
och tydlighet.relevansenkelhet, saklighet,gäller

utformningpå tekniskKrav

enkel,bilen skallutformning iutrustningenstekniskaDen vara
synbaserad och intehörsel-hellrelättfattlig, pålitlig, än ta upp-

skapafunktioner skallfrån Dessmärksamheten vägen. attvara
oönskade situationer.förebyggaochsäkerhet, trygghet att

för hastig-tvingandeönskadefokusgruppIngen system t ex
skepsis tillfannsavståndshållning. Detochhetsanpassning en

eventuelltförarens roll ochocksåpålitlighet ochteknikens om
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farliga beroende tekniken. Förarna måste frihetha och ocksåav ta
eget ansvar.

Små skillnader

Skillnaderna i uppfattningar mellan de olika kategorierna var
mycket små. Olikheterna i inställning avsåg trafikinformation och
teknisk utrustning. Yrkeschaufförerna uttryckte skepsisstörreen
till informations- och navigeringssystem, vilket kan ha göraatt
med deras yrke framföra fordon.är Samtidigtatt de förareatt var

hade erfarenhet visuella inforrnationssysstem, Mobi-som t.ex.av
positivt inställda till dessa.tex, mer

Privatbilisterna negativt inställda yrkesförarnaän tillvar mer
tekniska hjälpmedel. Vissa uttryckte dock önskemål kunnaattom
använda för planering i förväg, jämförtsystemet medav resan
yrkesgruppen ville kunna använda under färd.systemetsom

De geografiska skillnaderna likaså små. flestaDe beskriv-var
trafiksituationer återfanns i samtliga undersökta Skill-na orter.

naderna låg främst i graden och frekvensen problem. Detav
kunde dock inte någon skillnad istörre uppfattning dennoteras av
befintliga trañkinformationen eller krav på framtida.en

7.2.2 Andra aktörer

Föreliggande avsnitt baserar sig intervjuer gjorts med ettsom
antal nyckelaktörer, såväl sådana i dag utför olika uppgiftersom

det gällernär och leda trafikanter, sådana iatt sinstyra som som
professionella verksamhet starkt beroendeär väl fungerandeav en
trafik. Ett begränsat antal intervjuer har tidsskäl varit nödvän-av
digt. Vikt har lagts vid sprida dessa på olika aktörer och ocksåatt
geografiskt.

De ingått Göteborg, Umeå,är Nybro ochorter Ljusdal.som
Förutom dessas olika geografiska belägenhet derepresenterar
också olika kommunstorlekar: storstad, residensstad, småstad samt
glesbygdskommun.
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kollektivtra-kommunen,polisen,intervjuatsaktörerDe ärsom
antalocksåräddningstjänstenâkerier,taxi,ñkföretag, ettsamt

nämligen ASG,rikstäckande företag,ochcentrala organisationer
Radio.och SverigesRikspolisstyrelsenAlann,Bilspedition, SOS

samtalen i de olikadeltagit i30-talSammanlagt har ett personer
orterna.

genomfört,VägverketstudieAvsnittet baseras även somen
kvalitativVägtrañkledningpåförväntningaraktörers"Olika en-

med aktörer,telefonintervjuerbestår 18studie". Denna somav
följandeväginformatikprojekt frånolikainvolverade ivarit orga-
Länsstyrelsen,Kommunförbundet, kommuner,nisationer/företag:

Radio,SverigesBilindustrin. TFK,Bärgningsföretag,Alarm,SOS
trañkregioner.ochVägverkets väg-NUTEK, SMHI samt

Vägverkets visarintervjuer ochdelegationensfrånResultaten
överensstämmelse.mycket goden

Upplevda problem

sig ivardagssituationenifinnsFramkomlighetsproblem vare
dessai Göteborgheller sär-Ljusdal. Inte ärellerUmeå, Nybro

punk-mindre antaltillkoncentreradeomfattande.skilt De är ett
verksamhetriksomfattandeharBilspedition samman-ter. ensom

så här:framkomlighetsproblemfattar landets

framkomlighetsproblemStockholm har storaO
Göteborgockså iframkomlighetsproblemfinnsDetO

framkomlighetsproblemfinns ingalandetI övrigaO

trañkproblem igällervadsamstärrnnighetfinns dockDet storen
snöväder,trafikolyckor,situationermed onormalasamband som-

vid speciellaellertjälskadoröversvämningar, etc. arrangemang
turist-samband medeller ikonserter etc. storsportevenemang,

sportlovsveckor-underfrån fjällentill ochbilresandettrafik t.ex.

na
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Några aktörer påtalar farligt gods problemär liksom denatt ett
trafikentunga tätorter.genom

Vidare uppfattas parkering problem bl.a. taxi ochettsom av
polisen.

Några aktörer har tagit problemet med hitta fram tillattupp
olika adresser. Detta gäller inte minst landsbygden.

Såväl polisen kommunerna trafiksäkerhetentarsom upp som
problemområde inte minst iett ochtätorterna den för höga has--

tigheten speciellt i känsliga områden vid daghem ocht.ex.som
skolor.

De otydliga mellan de olikaansvarsgränserna aktörerna och
bristande samarbete har många tagits problem. Detettav upp som
har bl.a. påtalats det faktiskt saknas regler och förordningaratt

någon uttalad in i förebygganderätt syftepart attsom ger att
styra/leda trafiken utnyttja variabla skyltar ochatt t.ex.genom
ändra hastighetsbegränsningarna e.d. Detta blir möjligt först i det
fall något inträffat.

Behov vägtrafikledningav

Samtliga aktörer det finns behov god informationattanser av om
trafikläget och speciellt i de fall någon störning inträffat eller vid

vädersituationer. dessa fallI det viktigtextrema är med snabb och
korrekt information i vilken del landet befinneroavsett av man
sig. Man efterlyser bättre information den aktuella trafiksitua-om
tionen. Polisen har behov bättre och aktuellare informa-t.ex. av
tion trafikintensitet, trafikrytm och fordon på vägarnatyperom av
för bättre kunna allokera sinaatt resurser.

Däremot fler aktörer det idag knappast finns någotattanser
behov styrning. fleraI fall har aktörerna kraftfullt påpekatav att

själv vill fatta alla beslut hur kör i trafiken. Däre-man om man
positiv tillär olika åtgärdermot kan skapa förutsätt-man som

ningar för bättre framkomlighet, intelligentare trafiksignalert.ex.
och snabbare åtgärder i samband med trafikolyckor eller andra
trafikstörningar.
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ledningscentra-haraktörernaså fleraocksåDet är att egnaav
sinaockså dirigerarinformationer ochförmedlarler via vilka de

centralertill dessainformationaktuellkorrekt ochfåfordon. Att
intressant.bedöms som

trafikinformationpåSynpunkter

uppgiftslärrmare. Detolikafrånmåste kommaInformationen
väglag hän-såvälinrapporteringssystempålitligakrävs somom

på auktorisationställa kravbörframförthardelser. Några att man
tidig.korrekt ochskallInformationenuppgiftslärrmare. varaav

för såvällokalkärmedomgoddet krävsOfta påtalas attatt ge som
tolka informationen.för att

med informa-bidragasig villigaförklarataktörer harAlla att
också haoch de villinformationsdatabastion till gemensamen

automatiskt.helttillgång till denna gärna-
public serviceansvarhar närRadioSveriges ettatt mananser

det viktigtdocktrafikinfonnation. Man ärgällerdet attattanser
därföroch villjournalistiskt mediaoberoendebehålla sitt som

Radiostatio-till sina lyssnare.trafikinfonnationenformulerasjälva
trafikinformatio-viktigpå hurpekatGöteborg harCity 107 inen

konkurrensmedel.är somnen
framförtde intervjuadeundersökning harVägverketsI att tra-

bas-rättighet ochalla medborgaresfikinformation bör attvara
informa-avanceradde fallgratis. Iskallinformationen meravara

kan detmellan tvåbästaefterfrågas vägtion ortert.ex. varasom
kommersiell tjänst.en

också pejlats. Iinfonnationstjänster harförViljan betalaatt
mycket iåsikternaavseende går sär.detta

tekniskaSynpunkter på system

del fall harframförts. Iönskemål harochOlika krav man enen
står till buds.möjlighetervilkauppfattningdåligganska somom

uttryckaaktörer har svårtdessai sakensDet ligger attnatur att en
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bestämd uppfattning olika möjliga tekniska lösningar. I andraom
fall har ganska god kunskap olika tekniker och har lättareman om

uttrycka specifika uppfattningar. Nedan redovisadeatt synpunkter
måste med andra 0rd tolkas med försiktighet.stor

Genomgående finns positiv inställning till teknik in-en som
telligenta trañksignaler, åstadkommer bättre flyt i trafikensom
och också kan medge prioritering busstrafik och utryck-som av
ningsfordon.

Det finns något intresse i destörre städerna för tek-ett större
niska kan förbättra framkomligheten och infonnation-system som

till trafikanterna. Det gäller förutom trañksignaler också vari-en
abla skyltar. Utanför storstadsområdena intresset förär störst
teknik inte kräver så investeringar i ochstora vägnätet.gatu-som
Trafikinformation via radio, RDS-TMC också intressant.är I en
del fall har också uttryckts intresse för digitala kartor i bilar och
statiska guidningssystem. finnsDäremot ringa intresse för mer
avancerade dynamiska guidningssystem.

De flesta har visat litet intresse för avancerade tekniska system
i bilar. Polisen och kommunen har dock uttryckt visst intresseett
för tekniska för hastighetsanpassning, detta kan på-system om
verka trafiksäkerheten i positiv riktning. Kommuners intresse för
sådan teknik har också framkommit i studie kommunernasen om
behov väginformatik, NUTEK låtit i samband medgöraav som
utvärderingen det svenska RTI-programmet.av

Allt teknik fordoni och omkring vägarna scenarioär ettmer
ofta återkommer i Vägverkets intervjuer. Inom femårspe-som en

riod talar framför allt radions RDS-kanaler och teknikman om
inuti fordonet hastighetsdämpande.ärsom

Det råder delade meningar i bilar skall obliga-systemom vara
toriska. kanMan dock tänka sig det det gällernär RDS-TMC.

Organisation

Det råder samstämmighet kring vägtrafikledningstor äratten ett
samhällsintresse och myndighetsansvar. En myndighet börett
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och in-inforrnationskvalitetochutvecklingen attdriva garantera
medborgare.till allagårformation ut

grundförutsättningar-undersökningVägverkets poängteras attI
mål,politiskavägtrañkledning ärutvecklingför samar-avenna

förtroende.bete och
undersökningdelegationensintervjuade ide attFlera anserav

vägtrafikledningscentralformnågonbehovdet finns somett avav
trafikläget, vilkeninformationsamla ini förspindeln nätet att om

talar in-Manintressenter.olikatillgänglig förkan göras om en
informatörerkontrakteradebyggerformationsdatabas somsom

fltaxi, polisenkommunen,medlemmar,Lastbilscentralens mt ex
Informationeninfonnationsgivare.automatiskanaturligtvissamt

intressenter.för allatillgängligskall vara
vägtrafiklednings-fleraundersökning harVägverketsI sett en

förutsättningnödvändigochutvecklinggivencentral enensom
mening-avvikandefinnsdetvägtrañkledning. Meneffektivför en

ar.
olika uppfattningarmångadetfinnsundersökningarnabådaI

in-vägtrañkledningscentral. Deförbör enansvarasomom vem
ikommunernaVägverket,framför alltnämns ärtressenter som

miljöan-räddningstjänsten,ansvarig förväghållare,flera roller:
oftastAlarm. Manoch SOS nänmerPolisenplanering etc.,svar,

huvudalternativ. Detolika intressentermellansarnägande ettsom
heltbyggamotviljadel aktörerfinns hos mot att upp nyaenen

andrauppgifterkanskall eller överorganisationer ta somsom
godtagbartpåutför sätt.redan i dag ett

intressenågotkanskefinns störrestorstädernaUtanför ett av
ispindelnorganiserasvägtrañkledningscentralenda somatt en

spridning denna.informationsinsamling ochgällerdetnärnätet av
mindreharolika aktörernadenaturligt eftersomDetta är resurser

samordningsvinster.finnasoch det bör
endamindre förnågotintressetstädernaI de ärstörre cen-en

detåsikten ärtycksGenomgåendetral. att genomsnararevara
tillgodo-skallbehovenorganisationerolikasamspel mellan som

eller flerakanaliseras vägtra-sigi och förkanDet engenomses.
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fikledningscentraler, det måste ske i samspel med befintligamen
lednings- och infonnationscentraler SOS-centralen ocht.ex.som
kollektivtrafikens ledningscentraler.

7.2.3 Sammanfattande kommentarer

Antalet intervjuer genomförts inte särskiltär medstort,som men
tanke på den samstämmighet, framkommitstora kring flerasom
frågeställningar, kan följande konstateras:

intervjuerDe delegationen genomfört visar trafikanterattsom
i landet de befinner sig efterfrågaroavsett snabba, korrekta,var

tydliga och relevanta informationer trafiken i samband medom
störningar olika slag. liggerDet sedan i sakensav natur att om-
fattningen störningar iär storstäderna.större Därmed ökar kra-av
ven/behovet störningsinformation och vägtrafikledning i justav av
dessa.

Vägverket konstaterar också i sin undersökning vägtrafik-att
ledning har främst betydelse i storstäderna, där trängselproblemen

i växande.är Men nationelltäven övervakning ochattser man ev
styrning farligt gods angelägettransporter är problemav ettav att
beakta.

I dagsläget det bättre informationär trafiklägeten om som
efterfrågas trafikanterna. Andra aktörer önskar dettautöverav
också kunna utnyttja den teknikens dynamiska möjligheter tillnya

i ökad utsträckning och ledaatt trafiken. Det kanstyra gällat.ex.
ändra hastighetsbegränsningarna ochatt omleda trafikatt p. g.a.

störningar olika slag.av
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vägtrafikledningOrganisation för7.3

organisation förprincipförslag till väg-innehålleravsnittDetta ett
trafikledning.

uttalat behovdetfinns vägtra-tidigare harSom nämnts ett av
denna bakgrundstorstäderna. Motifikledning, inte minst anser

uppgiftervägtrafikledningenskringdelegationen ansvaretatt
vägtrafikledningbakgrundminstmåste klarläggas. Inte attmot av

myndighetsutövning.del innebärtill stor
och slutsatsernaför är väg-utgångspunktEn attresonemangen

roll i vägtrafi-spela centralförväntasframtidentrañkledning i en
organisatoriskamåsteförverkligasskall kunnaken. dettaFör att

teknik kommersaknas idag. Nyförutsättningar finnas. Dessa
ochstyrande, ledandeutföramöjligheternämligen skapa attatt

dynamiskt Etttrafiken påuppgifter i sätt.infonnerande ett mer
bli nödvändigt. Delega-därmedi trafiken kanbeslutsfattandenytt

förförutsättningartill skapasyftar främstförslagtionens attatt
påtillvaraskall kunnamöjligheterteknikenden ettatt tasnya

ändamålsenligt sätt.
princip-avlägger detdelegationenbakgrunddennaDet är mot

i dettaredovisasVägtrafikledningorganisation förförslag till som
avsnitt.

7.3.1 Angreppsätt

i tvâvägtrañkledning indelatförorganisation ärAvsnittet om
delar.

motiverande delresonerande ochdelenDen första är somen
förslag. Avsiktenföreliggandebakom ärbeskriver resonemanget

vägtrafikledningförhuvudmarmaskaplämpligtringaatt ett
två första avsnittenorganisation. Dehållbarlångsiktigtsamt en

första del.dennautgör
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Den andra delen beskrivningär förslaget. Beskrivningenen av
uppdelad i vägtrafikledningensär uppgifter, informationshante-

ring, organisation gränssnitt omgivningen. De fyrasamt sistamot
avsnitten denna andra del.utgör

Föreliggande förslag skall del i långsiktig lös-ses som en en
ning till organisation för vägtrañkledningen. Hur vägtrafikledning
hanteras idag under övergångsperioden fram till dennasamt att

organisaiton etableras måste ytterligare klarläggas se avsnittnya
7.5. Delegationens förslag till organisation för vägtrañkledning
skall principförslag. Det frågan förstaett är be-ses som om en
dömning i enlighet med delegationens direktiv.

För framtagandet förslaget till organisation för vägtrafikled-av
ning har delegationen anlitat konsultgrupp bestående kon-en av
sultföretagen Informatics och CARTA. Dessa har avlämnat en

på vilken föreliggande bygger.rapport text

7.3.2 Val huvudmanav

Utgångspunkten för kring val huvudmanresonemanget är attav
finna organisatorisk hemvist för vägtrafikledningen. Med dettaen

dels val huvudman för verksamheten, dels val grund-menas av av
läggande organisation för utföra uppgifterna.att

Identifieringen organisatorisk hemvist därför uppdelatärav en
i två delar nedan: val huvudman val organisation.samtav av

Målet finnaär vägtrafikledare kanatt ansvarig fören som vara
de uppgifter preciseras för vägtrañkledningen. Med vägtra-som
fikledaren inte nödvändigtvis organisation,separatmenas en ny
det kan lika väl sig friståenderöra funktion inom någonom en
befintlig organisation. Utgångspunkten hittaär lämplig formatt en
för organisation vägtrafikledningen. Detta behöver nödvändigt-av
vis inte innebära helt organisation skapas, de kanatt en t.ex.ny
också sig nätverksorganisation.röra om en

Det kommer också finnas antal till vägtrafikledningenatt ett
närliggande eller samhörande verksamheter. Det torde finnas ett
betydande intresse för exempelvis radioföretag uppträdaatt som
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meningvägtrañkledare i denvägtrafikinfomzatörer attutan vara
vägtrafikledarenviktigt förkommer blihär Det attattavses.som

vägtrañkinfomiatörer.till dessaklara relationerordnade ochha
vägtrañkledningsystemettillanknytningmedAndra aktörer

inforrnatio-utnyttjavillintressen,kommersiellakan rent somvara
affärsverksamhet.förvägtrañkledningenfrånnen

för organisationlämplig strukturfinnagäller såledesDet att en
betydande svårig-erbjuderRedan dettavägtrañkledningen.av

frâ-och skära in ikommerVägtrañkledningenheter. att tangera
samhälleligaolikafleraidag hanteras organ.avsomgor

vägtrafikledningenförMöjliga huvudmän

bli berördakommerintressenochantalEtt attstort av engrupper
kan sche-och intressenutbyggd vägtrafikledning. Dessa grupper

vägtrañkled-delta iintresseharindelas i dematiskt attavsom
tillden kommerintressehareller åtminstoneningen attett avsom

vägtrañkledning.konsumerardestånd samt som
huvud-benämnassammanhangi dettakanförstaDen gruppen

hem-dennaideteftersom ärnärmastintressenter engrupp som
benämnasandra kansökas. Denkanvägtrañkledningenförvist

ocksåhuvudintressentSjälvfallet kaneller kunder.avnämare en
avnärnare/kund.vara
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lntressentbllden

Huvudintressenter Avnämnarelkunder

Privattrafik
väghållare
Vägverket- Kollektwaf‘.kommuner Vägtrafikledare-

V

Räddningstjänst
väghållare

Kommersiella
intressen

-;é-gr:aT|a-re:hä‘- s,uOvriga informationsgivare °°handra
"samhällsbyggare"I ,underlagsinlo‘ ’. .

Figur 7.2 Huvudintressenter för vägtrañkledning och dess avnä-
mare/kunder.

En viktig faktor vid val huvudman det inflytande offentligaärav
myndigheter måste ha verksamheten. Här kanöver nämnas rege-
ring, statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, polisen m.fl.
i deras egenskap både regelutfärdare på området kanskeav men
framförallt företrädare för allmänt intresse trafikenett attsom av
fungerar väl trañksystem, också den det medgörattsom men
hänsynstagande till mycket antal andra intressen.ett stort

Nedan analyseras antal huvudintressenter deras respek-ett samt
tive intresseområden kopplat till vägtrañkledning.
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Kommuner

bred samhällelig rolluppbär ochEn organisation somsom en
delar vägtrafiksystemetsamtidigt närhet till olikahar äraven

grundläggande uppgifter och iblandharkommunen. Kommunerna
fysisk samhällsplanering, inklu-också det inomprimära ansvaret

för kollektivtrafiken, ifrågasive vägbyggande, på miljöområdet,
intressen, Pâ ochvämandet eftersatta väg-gruppers m.m.om av

trafikföreskrifter,för lokalatrafikonirâdet kommunernasvarar
fallinkluderande befogenheten i vissaparkeringsövervakning att-

minst viktigt i det här aktu-flytta felparkerade fordon Intem.m.-
roll bärare det demo-kommunernasella sammanhanget är som av

lokala planet.inflytandet på detkratiskt representativa
i dess allmänna roll. KommunenkommunerHär sommenas

punkt nedan.väghållare behandlas under separaten
allmänt kommunalt intressesjälvfallet starktDet är att tra-ett

effektivt och smidigtfiken inom fungerarkommunen sättett
harutnyttjas effektivt. Kommunenliksom ävenvägnätet ettatt

utveckla kollektivtrafiken.ochstarkt intresse värnaatt om
starkt intresse tillgodose kra-härutöverKommunen har attett

emissioner, buller och be-på miljö både vad gällergodven en
perspektiv. Säkerhet i bl.a. trafikenbyggelse/livsmiljö i vidareett

sällan har kommunenockså kommunalt kämomrâde. Inteär attett
i trafiken och intressetmellan framkomlighetenavvägningargöra

andra Slutligen har givet-fysisktatt utrymme arrangemang.ge
få del det erfarenhetsun-starkt intressevis kommunen attett av

vägtrafikledningen kanför bebyggelseplaneringderlag m.m. som
tillhandahålla.

Länsstyrelser

bred samhällelig roll länsstyrelser-medEn intressent ärenannan
Även omfattande uppgifter inom den fysiskahardessa sam-na.

trafik- och mil-inklusive vägbyggandet, inomhällsplaneringen
förskillnad från vad ofta falletjöoinrådena Till ärsomm.m.
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kommunerna dock länsstyrelsernasär uppgifter inom dessa om-
råden ärendeprövande och fastställande karaktär ochmera av
mindre initiativtagande och operativ Länsstyrelsernaart.av ut-
färdar dock lokala trafikföreskrifter i vissa fall.

Väghållare

Andra självklara huvudintressenter Väghållarna;är Vägverket och
kommunerna. Kommunerna uppträder således i denna frarnställ-
ning i tvä roller, företrädare för breda allmänna intressen ochsom

väghållare. Vägföreningar och privata väginnehavare bortsessom
från i detta sammanhang.

Vägverket central förvaltningsmyndighetär för frågor väg-om
hållning och trafiksäkerhet. Vägverket bl för väg-statenssvarar a
hållning har sektorsansvar för vägtrafiken i Sverige.samt ett

Kommunerna i allmänhet väghållare förär och vägargator
inom kommunen. Vägverket dock oftast väghållareär för genom-
gående i kommunerna.vägar

Väghållarnas intressen naturligen knutna tillär de ochväg-
trafiknära frågorna: effektiv trafikavveckling, effektivt vägut-ett
nyttjande, säker trafik, trafikens miljöpåverkan, kollektivtrafiken
på Väghållarnaväg har också starkt intresseettm.m. av en er-
farenhetsâterföring från vägtrafikledningssystemet underlagsom
för exempelvis vidare infrastrukturinvesteringar.

Polisen

Polisen ytterligareär självklar intressent i sammanhanget. Poli-en
allmänna uppgift upprätthålla allmän ordning och säkerhetattsens

och tillförsäkra allmänheten skydd och hjälp gälleratt själv-annan
fallet också i trafiksystemet. Detta polisen deträtt närattger en
erfordras ingripa dirigerande i Polisen har också,systemet. ge-

trafikpolisen, i uppgift till trafikreglerna efterlevs.att attnom se
Något uttalat för framkomligheten i vägtrafiken åvilar inteansvar
polisen den har ändå enligt praxis kommit i detta syfte.attmen agera
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kunna följa trafiken förPolisen starkt intressehar att attett av
elleringripa för förebygga, utreda beivravid behov kunna att

så erfordras. hareller skydd Polisenbrott för kunna näratt ge
möjligheternakunna säkerställaockså starkt intresseett att attav

ingripa vid dessa tillfällen.

Räddningstjänsten

har vissintressent räddningstjänsten. DennaEn utgör enannan
olyckssituationer olika slag. Räddnings-anknytning till ivägen av

situationer ochtjänsten kan i vissa avspärra väg.utrymma en
trafik och har inte någothar inte dirigeraDäremot den rätt att

Poliseni samband med olyckor.för framkomligheten äransvar
det biträde behövs. Tillskyldig räddningstjänstenlämnaatt som

föras också ambulans-räddningstjänsten i detta sammanhangkan
tjänsten.

främst intresse kunna säkerställaRäddningstjänsten har attav
nöd-former i samband med faro- ellereffektiva ingrepp i olika

situationer.

Kommersiella intressen

medi form olika företag sysslarKommersiella intressen av som
spela roll med anknyt-trafikinformation kan komma storatt en

den utgående informationentill vägtrafikledningen. Delarning av
gälla sådan informationbeläggas med avgift. kankan Det som

effektivtgenomföra vägtrafikledningenvital förkan attanses vara
exempelvis formkan ha värde iför trafikanten ett avsommen

friståen-bekvämlighet. också gälla informationökad Det kan som
kommersiella aktörer kan förädlaväginforrnatörer och andrade

Även de informationskanalersäljbara tjänster.till kommersiellt
till sitt förfogande kan utnyttjasvägtrafikledningen har avsom

andra aktörer betalning.mot
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De kommersiella intressenterna har intresse kunna be-attav
driva kommersiell verksamhet i anslutning till vägtrañkledning
eller trafikinformation.

Faktorer påverkar valet huvudmansom av

Givet vilka de huvudsakliga intressenterna och vilka derasär
kärnverksamheter kan gäller det klart vilkasägas göraattvara
faktorer bör påverka valet huvudman.som av

Dessa faktorer kan olika slag. Dessa kan delas invara av
enligt följande:

Direkt trafikanknutna

Framkomlighet, vägutnyttjande, säkerhet och trafikens0 miljö-
påverkan

Omgivningsrelaterade

Tillvaratagande andra samhällsintressenO av

Organisatoriska

Legitimitet och ingripaO att styra
Nära anknytning till trafikmiljönO
Utvecklingskraft
Förmåga hantera kommersiella intressenO att

Faktorernas kan analyseras för sig avseende deras betydelsevar
och huvudintressenternas förmåga tillvara dem.att ta
Framkomlighet, vägutnyttjande, säkerhet och trafikens milj0pdver-
kan

Huvudmannen måste uppleva det huvudintresse verkaett attsom
för god framkomlighet i trafiken och eflektivt utnyttjandeetten av
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miljöpåverkanminskad negativtrafiksäkerhethögvägnätet, samt
från trafiken.

faktorernadirekt trafikanknutnatillvarata deVad gäller att
säkerhet i trafi-effektivt vägutnyttjande,framkomlighet,såsom ett

trafiken måste dettamiljöpåverkan frånnegativken minskadsamt
Både kom-kärnverksamhet.väghållarensligga mycket näraanses

också åtminstone allmäntnaturligtvisoch polisen har ettmunerna
deras kärnverksamhet.inte delintresse härav, detta är avenmen

andra samhällsintressenTillvaratagande av

trañkrelaterade.de direktstarkt andra intressenTrafiken berör än
ellersig inte baramiljöfrågorna. Detkan rörHär nämnas om mer

påverkar ocksåtrafikenoch bullermindre skadliga utsläpp utan
bebyggelsemiljön. måste detoch Härhela boende-starkt vara

och andramellan trafikenprioriteringarmöjligt tydligagöraatt
trafiksys-också inommåste kunnaintressen. Prioriteringar göras

temet.
kollektivtrafiken detförutsättningar förRimliga är även ett

illvaratagande eftersattabredare samhällsintresse. T gruppersav
Ävenframkomligheten.ställasockså iblandintressen kan mot

prioriteradeochupplevas angelägnaslag börfrågor detta somav
vägtrañkledningen.förhuvudmanav en

bredare samhällsintressentillvarata andragällerNär det att
kommunala kärn-direkt del dendettamiljön är en avsom m.m.

Även idel engageradelänsstyrelserna till vissverksamheten. är
sådan verksamhet.

sammanhangbredareuppträda iPolisen har ettattstor vanaen
dock ivarandra. Detta skeroch olika intressenväga ettmotatt

mång-det bredare ochoch inte alls ipolisiärt perspektiv mera
Även väghållar-företräder.kommunenfacetterade perspektiv som

och trafik-de direktandra intressenhar tillvarata vägeänattna
breddske medinte helleranknutna detta kan sammaansesmen

och djup kommunerna gör.som
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och ingripaLegitimitet att styra

mån den innefattari denkan, åtminstoneVägtrafikledning styran-
riktad trafikan-maktutövningformde inslag, motsom en avses

för dennabådeallmänintressestarkt gränsernaDet är attettterna.
makten upplevs haoch denklara och enkla utövarär att som

legitimitet.
polisen för-trañksystemet harlegitimitet iGällande ett stort

Även harväghållaren och kommunernabåde rätt attsteg. om
legitimitet hos allmänhetenhar ingeni vägtrafikenstyra samma

oberoende ställningpolisen. Denstyrandeingripaatt somsom
i detta sammanhang.också för polisentalarpolisen upplevs ha

trafikmiljönanknytning tillNära

det önsk-berör legitimitetenockså är ärfaktorEn attannan som
och löpande itydligvägtrañkledaren har närvaro tra-värt att en

informations- ochlegitimitetdetfiksystemet. Förutom att ger
godnaturligtvis ocksåstyråtgärderframförallt närvaron enger

erfarenhet och kun-trafikförhållandena ochkännedom en avom
trañkmiljön.skap om

övriga delar kontinu-trafikpolisen ochPolisen bådeär genom
mycketbådeoch får deti trafikenerligt närvarande sättet en

Äventrafiksituationen.ochtrafikförhållandena väg-insiktgod om
underhålla och säkerstäl-uppgifternahar bl.a.hållarna attgenom

vägtrafiken.kontakt medfortlöpandestark ochvägen en

Utvecklingskraft

förhuvudmannensammanhangetfaktor i vägtra-viktig årEn att
utvecklingenförutsättningar drivagodamåste hañkledningen att

potentialen i vägtrafik-tillvaratakunnaområdet.på För rättatt en
omfattande och långvarigtförmodligen bådeledning behövs ett

personal måste hu-attraherakunnautvecklingsarbete. För rättatt
utvecklingsinriktad.upplevasbåde ochvudmannen somvara
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huvudman-vägtrafikledningenocksåMycket viktigt är att av
periferfårkärnverksamhet. Denupplevs vara ensom ennen

fårBiverksamheterandraikommerverksamhet, rummet.som
utvecklas.möjlighetersällan reella attytterst

kraftfullt drivaförutsättningarnaochgäller förmåganVad att
då främst Väg-väghållarna ochområdet måsteutvecklingen på

finnsväghållarrollenförsteg. Ihaverket storsägas ett stort en
investeringar. Ettlångsiktigt ochtänka göravid att storaattvana

ocksåfinnssatsningarochutvecklingsarbeteobetydligtinte nya
inte ikommunernaPolisen ochväghållarkulturen. ärdel isom en

förhâllningsätt.dettakultur ochdennabärarelika hög grad av

kommersiella intressenhanteraFörmåga att

bådemåste kunna hanteravägtrañkledningenförHuvudmannen
Trovärdig-kommersiella relationerna.och demyndighetsansvaret

förenasmåste kunnafunktionernamyndighetsutövandeheten i de
Dettatrovärdigkommersielltmed rollen partner. senareensom
utvecklings-affärsmässig,huvudmanneninnebär bl.a. äratt

resultatinriktad.ochbenägen
kommersiella intressenade ärhanteraOjämförligt bäst att

väghållarna,övrigtIkommersiella aktörerna. ärnaturligtvis de
polisen. Detlämpadebättrelänstyrelserna änochkommunerna

polisensförenligt medöverhuvudtagetdetifrågasättas ärkan om
områdepåoberoende aktörtrovärdighet ettatt somagerasom en

detta.kommersiella inslagstarkafå såkan som

värderingSammanfattande

bedömningsamladkangjortsanalysUtifrån den enovansom
huvudman förlämplighethuvudintressentsvarjegöras somav

omgående.uteslutasaktörer kanVissavägtrañkledning.
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Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har anknytning till vägtrafiksystemet endasten
i nödsituationer och har inte heller i övrigt den bredd dengörsom
lämplig handha de myndighetsutövande delarna. Förutsättning-att

för räddningstjänsten hantera de kommersiella delarna fårattarna
betraktas direkt låga och egentligen strida räddningsverk-motsom
samhetens intressen.

Kommersiella intressen

kommersiellaDe intressenterna uteslutna redanär deattgenom
kan handha de myndighetsutövande delarna vägtrafikledningen.av

Länsstyrelser

Vad gäller länsstyrelserna företräder de visserligen breda sam-
hällsintressen dettagör prövande och fastställan-ettmen ur mera
de perspektiv. länsstyrelsernaAtt skulle handha så operativen
verksamhet vägtrañkledning kan inte stå isägas överensstäm-som
melse med deras roll och uppgifter i övrigt.

Som möjliga huvudmän återstår således kommunerna, väghål-
larna och polisen. Det bör då erinras kommunerna förattom

skull uppträder i två roller, dels väghållareresonemangets som
och dels lokal myndighetsutövare.som

Polisen

Polisen har mycket stark legitimitet i trafiken närasamten en
anknytning till trafikmiljön. Däremot uppvisar polisen ganskaen

position vad gäller övriga faktorer beaktas. Trañkfrågorsvag som
tillhör inte de högst proriterade områdena inom polisens arbete.
Polisen kan därför inte upplevas naturlig huvudman försom en
vägtrafikledningen.
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Kommunerna

för tillvaratagandetfördel intressetfrämstaharKommunerna som
påverkaskommakansarnhällsintressenbredare att avsomav

tillför demräcker dock inte göravägtrañkledningen. Detta att
allt saknarvägtrafikledning. Framförförlämpliga huvudmän

utvecklingsfrågor-drivaförutsättningarkommunerna att ensamma
kraft.tillräckligområde meddettana

Väghállarna

de faktorerförmåga hanteragoduppvisarVäghållare att som
utveckling-kraft drivatillräcklighardirekt berör trafiken attsamt
visar påovanstående analys ärbristerområdet. De somen
andratillvaratagandetingripandenlegitimiteten i samt av sam-

huvudintressentdenväghållareSammantagethällsintressen. är
vägtrañkledningen.förhuvudmanbäst lämpadär att varasom
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Värdering tänkbara huvudmänav

Framkom-
lighet FörmågaNäraAndra Legmmne U’9°k4 anVägutnytt- anknytning hanterade§amh5"s- Ings-s§yra.°ohjande tilltrafik- kommersiella

Intressen kraftSäkerhet manna miljön intressena

väghållare +++ + + +++ +++ ++

Kommuner + +++ + + +

Polisen + + +++ +++

Värderingefter: Mycketväl lämpad, väl lämpadeller+++ lämpad++ +
Figur 7.3 Värdering huvudintressenter för vägtrañkledning.av

Slutsats

bakgrundMot ovanstående analys föreslår delegationen attav
väghållarna den huvudintressentär bör bära huvudmanna-som
skapet för vägtrañkledningen. Väghållarnas styrkor deras klaraär

för de trafikpolitiska intentionerna tillatt tasansvar samtvara
deras koppling till trañkmiljön.nära Väghållarna bedöms också
ha utvecklingskraft förmåga hantera kommersiella intres-samt att

Resonemangent framgår ovanstående figur, vilken be-sen. av
skriver den sammanvägda bedömningen huvudintressenternaav
och dess lämplighet till olika intressen.att ta vara
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organisation7.3.3 Val av

för Vägtrafikledningenväghållare huvudmanGivet valet av som
verksamheten ocholika organiserafinns det flertal sätt attattett

avgränsa ansvaret.
aktuella huvudmän:finns två väghållaraktörerDet ärsom som

från vägföreningar ochhär bortsesVägverket och kommunerna
väginnehavare.privata

geografiska nivåer ellerutskiljs olikaFortsättningsvis tre om-
för Vägtrafikledningen.råden vad gäller ansvaret

vägtrafik-övergripande förNationell vägtrafikledningO ansvar
ledning i Sverige
Storstadsregionerna0

ochnationella lands- motorvägarDet övriga vägnätet0

sig olika för de olikakan formeraOrganisation och geog-ansvar
nivåerna.rafiska

visats,vägtrafikledning tidigare harBehovet störstär, somav
trafikproblemen. HärHär finns dei storstadsregionerna. största

komplicerade och trafiksituationen.finns den väg-även mest
helastorstadsregionernaTrafiken bildar i överett ytan samman-

trafikenTrafiken i kommun påverkar direkthängande system. en
relation råder mellan det natio-Sammai angränsande kommuner.

kommun kan inte vidtakommunala Ennella och det vägnätet.
effektertrafikströmmarna det fåråtgärder för påverka utan attatt

Vägtrafikledningen måste ske samlatför närliggande kommuner.
området.för hela det geografiska

analysen olika organisatoriska alternativDärför kommer attav
vägtrafikledning i storstadsområdena.koncentreras kring

organisationFaktorer påverkar valet avsom

VägtrafikledningenOrganisationsform för kanVid valet ettav
påverka detta val. till vissantal faktorer bör Dessabeaktas ärsom
analysen huvudmannaskap:del i den tidigare avsamma som
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Koppling för trafikentill gällande ansvar
Omgivningsrelaterade faktorer
Demokratiskt inflytande vägtrafikledningenöver
Tydlig ansvarsfördelning

utvecklingskraftOrganisationens

Faktorerna analyseras för sig.var

Koppling till gällande för trafikenansvar

Vägtrafikledning kan aldrig något helt frikopplat frånärvara som
övrigt inom vägtrafiken. Vägtrafikledningen kommer haattansvar
starka band med omgivande aktörer vilket organisationsalternativ

väljs.änsom
viktig del i detta naturligtvis väghållaransvaret ochEn är en

påklar koppling till övriga åtgärder bör Dettagöras vägen.som
berör främst Vägverket och kommunerna.

Vägverkets sektorsansvar för vägtrafiken i landet ocksåär en
viktig koppling. Vägtrafikledningen måste samverka med Väg-

förverket denna skall i samklang med Vägverkets över-att vara
gripande för vägtrafiken. Likaså gäller detta den övergri-ansvar
pande skyldigheten bedriva trafiken i enlighet med de trafik-att
politiska målen, Vägverket såväl kommunernavilket gäller som
och vägtrafikledningen.

Omgi vningsrelaterade faktorer

Vägtrafikledningen kommer beröra andra intressen deänatt
direkt trafikrelaterade. därför vikt vägtrafikled-Det år stor attav
ningen har koppling till de organisationer fören som ansvarar
sådana intressen. kan gälla miljöfrågorDetta i vidaret.ex. ett
perspektiv, boende- och bebyggelsefrâgor, eftersatta gruppers
intressen, m.m.

Främst kanaliseras dessa intressen kommunerna, läns-genom
styrelserna och landstingen.
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Demokratiskt inflytande vägtrajikledningenöver

Vägtrafikledning kan inte tjänstemannamässigtett rentses som
utförande direktiv. vägtrafikledningen kommerInom det attav
finnas kontinuerligt behov fatta beslut betydel-ärett attav som av

för samhället helhet. Trafikpolitiken går alltmer mot attse som
involvera de lokala och regionala politiska i planerings-organen

Därför det vikt demokratiskt inflytan-är stor att ettprocessen. av
de också vägtrafikledningen möjliggörs. Många beslut,över frä-

styrande karaktär, bör underordnas demokratiskt in-mst ettav
flytande.

Kravet på inflytandedemokratiskt vägtrafikledningen kanöver
tillgodoses aktivt deltagande något politiskt lokaltstyrt,genom av

främstDetta berör kommunerna, länsstyrelserna och lands-organ.
tingen.

Tydlig ansvarsfördelning

För för vägtrañkledningen skall kunna tillvaraatt ansvaret tas
måste detta tydligt och tillföras angiven organisationgöras meden
klara mandat utföra vägtrafikledning. En situation däratt ansvaret
för vägtrafikledningen delat eller oklart inte önskvärd.är Dettaär
ställer kravet på bördet organisation bäratt ansvaretvara en som
för vägtrafikledningen.

Likaså måste ansvarsfördelningen tydlig inom vägtrafik-vara
ledningen och dess olika nivåer nationellt regionalt. Organisa--
tionsvalet får inte innebära oklarheter uppstår inom vägtrafik-att
ledningens organisation och ansvarsfördelning nationellt regio--
nalt.

Organisationens utvecklingskraft

Vägtrafikledning viktigt område för vägtrafiken och förär ett
utvecklingen väginformatiken. Området förväntas i fram-växaav
tiden och allt viktigare del trafiksystemet. Därförutgöra ären av
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organisationen för vägtrafikledningdet också vikt harstor attav
området. Vidare behövskraft driva utvecklingen på vägtrafik-att
många tillämpningar Väginfor-ledningens information för att av

Organisationen måste ha styrka ochmatik skall kunna i bruk.tas
förnödvändiga förutsättningarnaincitament skapa de väg-attatt

fortsätta utvecklas.trafikledningen skall att
möjlighetermåste ha ekonomiska drivaOrganisationen även att

området.utvecklingenvägtrafikledingen samt

Sammanvägd analys

för val organisation leder frambeskrivna faktorernaDe avovan
fristående organisation för vägtrafik-förslaget skapatill att en ny

huvudmannaskap mellanstorstadsområdena med delatledning i
bedömningDelegationensVägverket och kommunerna. är att

angivitsuppfyller alla de kravdetta förslag det endaär somsom
ovan.

delar huvudmannaskap för organi-Vägverket och kommunerna
storstadsregionerna. Viadre föreslårvägtrafikledning isationen för

skall bära huvudrnannaskapetVägverketdelegationen att ensamma
ha detpå det nationellaför vägtrafikledning vägnätet över-samt

övrigavägtrafikledning i Sverige. Igripande för tätorteransvaret
lika varförvägtrafikledning intebedöms behovet stortvaraav

uttalat huvudmannaskap förföreslår någotdelegationen inte väg-
behov uppstår i andraområden. Närtrafikledning i dessa tätorter

för vägtrafikledningen applicerashuvudmannaskapbör delat även
för storstadsregionerna. Unerhär, dvs. modell ensomsamma
vägtrañklednande karaktär lösasfrågorövergångsperiod bör av

och kommunerna i berördamellan Vägverketsamarbetegenom
områden.

tillfrämst det kan leda svåraNackdelarna med förslaget är att
traditionellavägtrafikledarrollen och detgränsdragningar mellan

gränsdragningsproblem kommer emel-väghållaransvaret. Sådana
Organisationsform väljs.lertid uppstå ävenatt om en annan
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praktiken andra alter-föreligger idetta förslagVid sidan treav
Vägverketfördela sig mellanhuvudmannaskapet kannativ för hur

och kommunerna:

vägtrafikledningen.huvudmän förKommunerna ärO ensamma
för vägtrafikledningen.huvudmänVägverket är0 ensamt
Vägtrafikledning lösesskapas.organisationIngenO genomny

befintliga aktörer.mellanöverenskommelser

flertalrealiseras påentydiga. kaninte DealternativDessa är ett
förslagdelegationensytterligare belysa görsolika Försätt. att

rimlig tolkningalternativ givetrespektivenedan analys enaven
kanhur alternativen ut.seav

huvudmanKommunerna

för vägtrafikled-huvudmanAlternativet med kommunerna som
uppfattning förändringenligt delegationensförutsätterningen en

skallstorstadsområdena. kommunernaFörväghållningen i attav
områdenvägtrafikledningen i dessaförhelakunna ansvaretta

Vägverkets iväghållningen för vägarkrävs övertaratt om-man
nationellt och detvägtrafikledningenrådet. förAnsvaret na-

på Vägverket.alternativi dettationella ligger ävenvägnätet
ansvarsfördel-mycket tydligfåralternativMed detta man en

storstadsornråde-Vägtrafikledning iochväghållningning för både
tätortsproblematiken ochkringVägtrafikledning koncentrerasna.

profil.regionalfår klarten
demokratiskadetomgivningsrelaterade faktorernaDe samt

ställning.starkhärinflytandet även enges
trafikenför genomövergripandetill detKopplingen ansvaret

Vägverket intebli dåriskerarVägverkets sektorsansvar att svag
liknandestorstäderna. Envägtrafikledningen iaktivt deltar i orga-

harkollektivtrafiken där Vägverketemellertid förnisation finns
kollek-för utförandethuvudmannaskapetsektorsansvarett avmen

och kommuner.landstingtivtrafiken ligger på
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Ytterligare nackdel kommunernaär idag inte har denatten
ekonomiska kraft behövs för vägtrañkledningen skallattsom
kunna utvecklas på tillfredställande Detta alternativsätt. kom-ett

kräva överföring och kompetens tillatt kommu-mer av resurser
nerna.

Det kan också ifrågasättas vägtrañkledningen i sig självtom
motiverar sådan omfattande förändring i för väghåll-en ansvaret
ningen.

Vägverket huvudman

Alternativet med Vägverket huvudman för vägtrafikledningensom
innebär Vägverket hela för de uppgifteratt ingårtar ansvaret som
i vägtrafikledningen i storstäderna.även Kommunernas roll blir
endast handha väghållningsuppgifter t.ex. Snöröjning,att rena
underhåll, m.m.. Dock kan kommunerna roll i vägtrafik-ges en
ledningens styrelse för säkra visst demokratiskt inflytandeatt ett

verksamheten.över Vägverket blir huvudman föräven övrig väg-
trañkledning i landet.

I detta alternativ uppfylls kravet på tydlig ansvarfördelningen
väl. Likaså har Vägverket kompetens och kraft driva utveck-att
lingen på området. Vägtrañkledningen får dessutom klar ochen
tydlig koppling till trañkansvaret och Vägverkets sektorsansvar
för trafiken. Vägtrafikledning kan på detta få nationellsätt en mer
prägel kommunerna har helaän ansvaret.om

Däremot får både det demokratiska inflytandet och de omgiv-
ningsrelaterande intressena ställning med Vägverketen svagare

huvudman. Vägverket statligtär verk och fungerarettsom ensam
inte på organisationsätt direkt politisktärsamma som en som
styrd. Vägverket skall i kraft sitt sektorsansvar beakta trafikensav

effekter. innebärDet ändå Vägverkets påexterna trafikenatt syn
del i skiljer sig från kommunernastransportsystemetsom en syn

på trafiken del i stadsmiljön. Detta gäller ävensom en ettom
demokratiskt inflytande kan tillgodoses med politisk styrelseen
för vägtrañkledningen. Det blir inte lika naturligt invägaatt
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vägtrafikledningens utföran-trañkmässiga ideandra intressen än
de.

Vägtrafikledningenoch förförVidare kommer vägenansvaret
hamna ikommerKommunernainte attöverensstämma. enatt

väghållningförharde endastundanskymd roll där samtatt svara
inte fallerområde där deVägverket inommedsamverka ettatt

kompetens.dem bygganaturligt försig att upp en egen

organisationIngen ny

speci-identifierar någonintealternativet innebärDet sista att man
lösaförsökerIställetVägtrafikledningen.fik huvudman för man

Vägverket och kom-mellanöverenskommelseruppgifterna genom
Alternativetregionala planet.på detandra aktörerochmuner

i reglernaändringarmindrevissainnebära görkan även att man
den-utförandetunderlättaförVägtrafikledningenkring att av

i huvud-åligger liksomVägtrafikledningennationellaDensamma.
förslaget Vägverket.

genomförabehöverförslagmed detta ettfördel ärEn att man
fårVägtrafikledningenförändringar.organisatoriskaminimum av

hittills.den har gjortungefärpåutvecklas vidare sätt somsamma
överenskommelserpåskulle byggaalternativdettaSamarbetet i

få tillFöroch andrakommunernaVägverket, attmellan parter.
tvingan-någon formtroligtvismåstesamarbeteönskvärtstånd av

till.åtgärderde
trañkpolitiskatill detklar kopplingfås vidare ansvaretDet en

Vägverket ochbådeintressenomgivningsrelateradeoch attgenom
imedkommunerna är processen.

blir svårareinflytandedemokratisktbehovettillgodoseAtt av
dettaforumvilkethelt klartkommerdå det inte att somvara

riktasinflytande skall mot.
emellertidorganisationsfonnmed dennaproblemenDe stora

utvecklingskraftnågonfinnaskommer ettdet inte samtattatt
organi-dennaVägtrafikledningen. Medföransvarstagandetydligt

"mellan stolarna",hamnaruppgiftervissafinns risksation att
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eller det dubbelarbetas kring vissa uppgifter. Skall vägtrafik-att
ledningen kunna utvecklas och för vägtrafikledningenansvaret
klargöras detta inte något godtagbart alternativ.är

Eftersom detta alternativ inte lika tydligt de föregåendeär som
kan det tänkas det utvecklas något de andra alternati-att emot av

med tiden. Det inte orimligt det kommerär övergå iatt attven
alternativet med Vägverket huvudman Vägverket självasom om
med kraft driver på utvecklingen, samtidigt kommunernasom
håller sig tämligen passiva. Samma i Vägverks-resonemang som
alternativet gäller i så fall.ovan

Sammanfattande värdering

Vid sammanvägd analys föreliggande fyra alternativ fram-en av
står det första, skapandet regional organisation för väg-av en ny
trañkledning det ändamålsenliga, inte minst med tankemestsom
på den framtida utvecklingen vägtrañkledningen. Alla övrigaav
alternativ medför svårigheter uppfylla de krav formuleratsatt som
ovan.

Även organisation skapas för vägtrañkledningenom en ny
kommer denna ha mycket stark koppling till väghållarna.en
Dessa kommer ha direkt inflytande vägtrafikledningenöveratt ett
och därmed kunna använda den flera medel i sin verk-ettsom av
samhet.

Förslaget grundar sig i övertygelsen vägtrañkledning äratt en
viktig del i trañksystemet, betydelsen vägtrafikledningenatt av
kommer öka i framtiden vägtrafikledning inte i läng-att samt att
den kan bedrivas både kommuner och Vägverk aktivtutan att är
delaktiga i och delansvariga i processen.
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i formbedrivsVägtrafikledningenföreslårDelegationen att
med Väg-storstadsregionernaiorganisationregionalen nyav

huvudmän.kommunerberördaochverket som

förhuvudman vägtra-Vägverketföreslår ärDelegationen att
ochlandsvägs-nationella motor-vägnätetpå detfikledning

vägsnätet.

för över-Vägverketföreslår ettDelegationen att ansvarges
Sverige.ivägtrafikledningsfrågorgripande

övrigaregioner tätorter,övrigaivägtrañkledningVad gäller
huvud-specifiktingetdelegationenförslårvägarprivata

dessaföruppträdervägtrafikledningbehovDåmannaskap. av
mel-samarbetetlösasvägtrafikledningenområden bör genom

huvudmannaskapdelatellerväghållareberördalan genom
"storstadsmodel1en".enligt

uppgifterVägtrafikledarens7.3

vägtrafikled-skall åliggaföreslårdelegationenuppgifterDe som
förvaltshemvistorganisatoriskadenberoendeningen somär av

VägtrafikledningenssammanställningDenverksamheten. upp-av
tillförslagdetavhängigsåledeshär ärgifter presenterassom

föreslåsorganisationgrundläggandeochhuvudmannaskap som
andra aktöreravgränsningVägtrafikledningens gentemotovan.

varitförslagetannorlunda annat.etttroligtvisskulle ut omse
definitivtnågot överinteuppgifternaskallLikaså somses

mycketkanbefogenheterochVägtrafikledningenstiden. ansvar
teknikerochmetodermedtaktiändras attväl komma nyaatt

användning.tillkommer
uppfattasintesåledesbörföljandedetiBeskrivningen som

iinnefattasbörvadbeskrivningdetaljerad övernågon upp-som
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gifterna, bestämningutan vägtrafikledningenssnarare en grov av
huvudsakliga ansvarsområden.

Uppgifterna kan delas in i tvâ delar: de åtgärdergrovt ärsom
riktade trafiksystemet och informationshantering.ut emot

Det första är uppsättning riktade åtgärder ochexternt där-en
med Det de internaär uppgifteransvar. nödvän-senare som anses
diga för uppfyllandet de uppgifterna förexterna andraav samt
applikationer nyttjar väginforrnatik.som

Externt riktade uppgifter

Vägtrafikledningens uppgifter innehållerexterna antal åtgärderett
syftar till vägtrafiken skall bedrivas utifrånatt desom trafikpoli-

tiska målen. Detta kan gälla ökad framkomlighet, minskade nega-
tiva miljöeffekter såväl ökad trafiksäkerhet. Vägtrafikledning-som

är flera verktyg för uppnåett de trafikpolitiskaen att målen.av
Vägtrafikledningen skiljer sig från åtgärder t.ex. vägbyggan-

de vilka i detta sammanhang kan åtgärder syftar tillses som som
skapa förutsättningar föratt vägtrafiken. Gemensamt för de upp-

gifter ingår i vägtrafikledningen nämligenär de syftarsom tillatt
påverka trafiken. I dettaatt fall kan uppgifterna myndig-vara av

hetsutövande karaktär. Dessa åtgärder har varierande karaktär
beroende på vilka tekniska, och andra, hjälpmedel står tillsom
buds. Nedan de uppgifter rimliga givet tillgäng-anges som anses
lig teknik idag och under den framtiden.närmaste

Samordna åtgärder för säkerställande vägenav

I detta ingår för initiera och samordnaatt Snöröjning, halk-ansvar
bekämpning, omedelbara behov underhåll, avveckling stör-av av
ningar i samband med olyckor flyttning fordon m.m. samtav
andra åtgärder syftar till hålla klarvägen och trañkerbar.attsom
Utförandet dessa uppgifter behöver inte ingå i vägtrafikled-av
ningen. Vägtrafikledaren kan dock ha insatsfordon i trafikenute
för samordning insatser på vägen.av
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möjligheterökadebörvägtrafikledningenochVäghållarna ges
polisiär insatsdärsituationerifordonflyttningbeordra enatt av

avslutade.uppgifternapolisiära ärdeellerbehövsinte när

trafiksituationenochtrafikanterna väg-Informera om

ochaktuellinformerastrafikantertillingårI detta att omatt se
skickaskanInformationentrañksituation.ochkommande väg-

tidningar,TV,radio,andrasellermedia,olikafleraöver egna
Vägtrafikledningenm.m..internet,skyltar,variablaRDS-TMC,

trafikanter-tillnårinformationnödvändigtill utaktivtskall attse
val trafiken.ibättreskall kunna göradessaför attna

tillgängligfinnstrafikinformationochSäkerställa väg-att

tillgängligochbearbetain, görasamlauppgift innebärDenna att
vägtrafikled-andrainformation änochbasinforrnation somannan

navige-väginforrnatikapplikationer t.ex.föranvändakanningen
förbokningscentralertransportledningscentraler,ringssystem,

m.m..färdtjänst,

vdgtrafikenledaochStyra

ochförövergripande styrainnebär attuppgiftDenna ett ansvar
vägtrafik-skalltrafiksituationenochUtifrånvägtrafiken. väg-leda

den be-såvägtrafikenoch leda attaktivtkunnaledningen styra
omgiv-andraochmålentrafikpolitiskamed deenlighetidrivs
sådanauppgifter ochpolisiäragällerVadfaktorer.ningsrelaterade
initierakunnavägtrafikledningenskallutförräddningstjänstensom

arbetei derasräddningstjänstochbistå poliskunnainsatser samt
trafik-ingåsiktpåuppgift kan även attdennai trafiken. I anpassa

trafiksituationen.efterdynamisktföreskrifterna
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Samverkan

Alla dessa uppgifter innebär nära samarbete måsteatt ett etableras
med flera angränsande organisationer och myndigheter. Vägtrafik-
ledningen kan innebäraäven det direktaatt för fleraansvaret
befintliga trañkstyrande eller inforrnerande kan kommasystem att
övergå till vägtrafikledarens kan fast ocht.ex. varia-ansvar vara
bel skyltning, trafrksignaler, m.m.. Den exakta utformningen av
detta kommer inte specificerasansvar att närmare här. Dessa frå-

måste behandlas i samband med bildandetgor organisationen.av
Vidare måste vägtrafikledningssystemen samordnas med andra

i trafiken kan förekomma,system planerade biltullssys-som t.ex.
i Stockholm ochtem Göteborg.

Strategiskt, taktiskt och operativt ansvar

Vägtrafikledningen kan delas in i nivåer beroende på tidshori-tre
i verksamheten. Det finnssonten strategisk, taktisk ochen en

operativ nivå. Ansvaret för olika uppgifter kommer varieraatt
beroende på den planeringshorisont med vilken aktiviteterna ge-
nomförs. Tidshorisonten och verksamheterna ställer också varie-
rande krav på samarbete med andra organisationer och myndig-
heter.

Strategiskt ansvar

Vägtrañkledning på strategisk nivå innebär för initieraattansvar
forskning och utveckling, fastställande riktlinjer, övergripandeav
organisation, integrering olika verksamheter m.fl. aktiviteterav

syftar till utveckla vägtrafikledningenatt på längresom sikt samt
samordna verksamheteratt på olika geografiska nivåer.
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Taktiskt ansvar

faststäl-innebärvägtrafikledningen t.ex.förtaktiskaDet ansvaret
vägtrafikled-utförandetförorganisationochplanerlande avav

denförförberedaochplaneratillsyftarAktiviteterna attningen.
ingåransvarsområde ävendettaIvägtrafikledningen.operativa

motsvarande,ellervägtrañkledningscentralerrealiserande av
informationsinhämtning m.m.

Operativt ansvar

utföran-självaliggervägtrañkledningföroperativadetI ansvaret
vidfattasbeslutdevägtrafikledningen endet somgenomav
gatan".påsker "uteaktiviteterdesituationspecifik samt som

hanteringendirektadenvägtrafikledning är avOperativ m.a.o.
trafiken.uppstår isituationer som

huvudsakligavägtrafikledningens upp-Delegationen attanser
skallgifter att:vara

säkerställande vägenföråtgärdersamordna avO
trafiksituationenochväg-trafikanternainformeraO om

tillgänglig,trafikinformation finnsochsäkerställa väg-att0
samt

vägtrafiken.ledaochO styra

åläggasmåstevägtrafikledningen attDelegationen attanser
vilkatrañksystemet,iaktörerandraflertalmedsamverka ett

vägtrafikledningen.medsamverkaåläggasmåste attäven
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7.3.5 Informationshantering

Vägtafikledningens interna uppgifter bör enligt delegationen frä-
bestå i infonnationshanteringen.mst Detta berör information

kring ochväg- trafiksituationen. Infonnationshanteringen består

insamling,0
bearbetning,O
lagring,0
presentationO samt
utsändning0 informationav

Vägtrafikledningen måste säkerställa informationenatt håller ien
förväg fastställd kvalitet. För detta krävs, förutom vägtrafikle-att
daren råder inflödetöver information i konsekventav systemet,
arbete med kvalitetssäkring.

Tekniskt kan utformas på olikasystemen Densätt. erforderliga
systemtekniska infrastrukturen erfordras för utövasom att vägtra-
fikledning kan bestå bl.a.:av

Databaser förO infomiationslagring
TekniskaO stödsystem för operativa samband och beslut
TelematiksystemO för datafångst från detektorer, mätutrustning
m.m.
System för insamling0 information från trafikanter och andraav
intressenter
TelematiksystemO för spridning information till trafikanterav
och andra intressenter
System förO bearbetning informationenav
System förO statistik, planering, simulering och prognoser

Dessa kan ägassystem vägtrafikledaren själv eller tillhandahål-av
las andra, andra offentligat.ex.av och kommersiella före-organ
tag.

Informationen kan delas i slag medtre avseende på dessupp
relevans i trafiken:
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basinforrna-tillgängligallmäntskallInformationO varasom -
tion.

intetrafikanternaförunderlättarInformation sommenO som
kostnadsfritt.tillhandahållasbehöver

grunder.kommersiellatillhandahålles rentInformation0 som

informationOlika typer av

informationFunktioneroch som avgiftsbeläggamöjligär atttillgänglig Informationallmäntskall somvara
kommersiellaRentvägval.information 0Styming om-- OmmeddelandenhastighetlämpligkrävsInformation mmsom- finnsfyrakilometerförunderlättarvägtrañksyste-föratt som SverigesstörstatrafikanternafungeratiII-skall sommenmet Sommarland"förnödvändigaärfredsställande

skalltrañksystemetatt
tillfredsställ-fungera

ande

tjänsterKompletterandeVägtrafikledning
vägtrafikledningen.fråninformationOlika7.4Figur typer av

skall fun-trañksystemetförnödvändig attInformation ansessom
delegatio-enligtbasinforrnation, börs.k.tillfredsställande,gera

vägtrañkledningenavgifttillhandahållasuppfattning utan avnens
kvalitets-fastställdförvägihållaochspridningstor ensamt ges

n1va.
tillriktadinformationövrigför vissmöjlighetbörVidare ges

kankostnadsfritt. T.ex.tillhandahållaskunnaspeciella attgrupper
förp-platserinformationtillspeciellhandikappade omaccessges

någonfinns inteinformation. Detliknandeellerhandikappade
alla,förtillgängligskallinformation görasdennatillanledning att

kost-börinformationexempel pådettasamtidigt är varasomsom
användaren.nadsfri för
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Informationssystemet

Information Användare

r;~ Vägtrafikledning

gägâltiâertasá,Underlagför Ö ägt fk5-- f-k üt ~ vngav ratV;%,:nIg -Inf0"n3t|0nr infonnatorer

Underlagförsam-V hällsbyggande

I
F59d3Annat Annan E:k°"fe’5°"underlag information aV".V

o

Figur 7.5 Informationssystemet kring vägtrañkledningen.

Annan information vägtrafikledaren fram kan hanteras påtarsom
olika sätt:

Den kan kostnadsfrittO överlåtas till kommersiella intressen för
på så stimulerasätt framväxtenatt marknad kring väg-av en

trañkinformationstjänster
Den kanO överlåtas till kommersiella intressen betalning förmot

bidra till finansieringenatt systemetav
Den kan säljasO vägtrafikledaren direkt till slutkund.av

Vilket dessa alternativ skall väljas måste preciserasav i rikt-som
linjer för vägtrañkledningen.
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vägtrafikledningen skall åläggasDelegationen attattanser
trafikanter och andra aktörer i trafik-kostnadsfritt informera

och trafiksituation.aktuell väg-systemet om

vägtrafikledningen basinfonna-Delegationen utöverattanser
god kvalitetsäkerställa informationtionen skall att av om

tillgänglig för trañksystemetsfinnsoch trafiksituationenväg-
information bör preci-betalning för dennaaktörer. Eventuell

vägtrafikledningen.riktlinjer föriseras

organisationVägtrafikledningens7.3.6

grad olikautveckling beror i mycket högVägtrañkledningens
teknik kommerorganisatoriska förutsättningar. Ny att ge nya

klaraändamålsenlig organisation ochmöjligheter, utanmen en
användas påinte tekniken kunnaansvarsförhållanden kommer ett

effektiv sätt.
vägtrafikledningenuppfattning börEnligt delegationens orga-
på motsvarandeansvarsområden fördeladeniseras i olika tre orga-

tidigareAnsvarsområdena preciserasnisatoriska enheter. som
uppdelning:enligt geografisken

för vägtrafik-övergripandevägtrafikledningNationell0 ansvar
ledning i Sverige
Storstadsregionerna0

lands- och motorvägarövriga nationellaDet vägnätet0

föreslås uppdel-organisationsstrukturSom övergripande enen
organisatoriska enheter:ningen i tre

Övergripande vägtrafikledningnationellO
Vägtrafikledningsorganisationer i storstädernaO

nationellaVägtratikledning på det vägnätet0
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Vägtrafikledningens organisation

Vägverket
: Övergripandenationellvägtrafikledning

Nationell
vägtrafikledningsenhet

åvägiiéikéiliååñiiåiihéi""""""

55.53 595
Regionala Regionala

vägtrafikledningsenheter vägtrafikledningsorganisationer
iVâgtratikledningpádetnationellavägnätet Vägtratikledningi storstäderna

Figur 7.6 Vägtrafikledningens organisation.

Övergripande nationell vägtrafikledning

Med övergripande nationell vägtrañkledning centralt,ettavses
övergripande för vägtrañkledning i Sverige. Dettaansvar ansvar
bör enligt delegationen ávila Vägverket och kopplas till verkets
sektorsansvar för vägtrafiken.

Vägverkets centralförvaltning bör därvid för bl.a. över-svara
gripande strategisk utveckling, teknisk utveckling,gemensam
nationell samordning och internationellt samarbete kring vägtrafik-
ledning. Det bör således åligga den nationella vägtrafikledaren att

för huvuddelen de strategiska uppgifterna inom vägtra-ansvara av
ñkledningen för den långsiktiga utvecklingensamt att svara av
vägtrafikledning i Sverige.

Denna centrala enhet måste naturligtvis etablera näraett samar-
bete med de regionala vägtrañkledningsorganisationerna samt
andra intressenter delaktiga i den långsiktigaär utvecklingensom
på området. Den nationella vägtrañkledaren bör mycketäven vara
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deltaga i internatio-internationelladenaktiv pâ attarenan, genom
internationellt tillSveriges talanföranellt samarbete, samt ta vara

vägtrafikledning.utländska erfarenheter av

Vägtrajikledningsorganisationerna i storstäderna

framgått, särskildatidigareförslag väg-Delegationens är, attsom
storstadsregionerna.skall inrättastrañkledningsorganisationern i

intensivt medkommer arbetaenheterDet dessaär mestattsom
vägtrafikledningorganisationernavägtrafikledning. För svarar

region.i respektivetilsammansoch kommunernaVägverket
enligt delegationensorganisationer börregionalaDessa upp-

deuppgifter angivits Ialla defattning för ovan. om-somsvara
skall vägtrafikledningorganisationer inrättatsråden där särskilda

Vägtrañkledningsorgani-trañksystemet.funktion icentralvara en
kring itrafiksystemet kretsarskallsationerna utgöra navet som

medverka strategiskai denOrganisationerna bördessa regioner.
bör taktis-på denhuvudinriktningenvägtrañkledningen, varamen

verksamheten.ka och operativa
med olika organi-antalmåste etablerassamarbeteEtt ettnära

vägtrafikled-anknytning tillharoch myndighetersationer som
Sverige.vägtrafikledning iningen med övrigsamt

nationellapåVägtrafikledning det vägnätet

förorganisationstorstäderna krävsvägtrafikledning iUöver en
i lands- ochövrigtnationellapå detvägtrafikledning vägnätet

Vägverket.dennamotorvägar. För svarar
inrättas ombe-delegationenenligtRegionala enheter bör som

ochinformationpåsamordning insatsersörjer vägnätet samtav
vägtrafikledningfalldetta inteoch trafiksituationen. I ärväg- en

regionalaDei storstadsregionerna.angelägenhetlika central som
taktisk ochdelegationen främstenligt förenheterna bör ansvara

lämplig formEnrespektive områden.vägtrafikledning ioperativ
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kan vidarebygga de vägtrafikledningscentralerattvara som
Vägverket redan har börjat etablera i landet.

Den regionala vägtrafikledningen på det nationella vägnätet
måste etablera kontakter med andra organisationer och myndig-
heter har anknytning till vägtrafikledningen. Det gäller intesom
minst kommunala väghållare. mästeDe ha aktivtäven ett samar-
bete med den vägtrafikledningennationella Vägtrafikledni-samt
ngsorganisationerna i storstäderna.

Regler och för vägtrafikledningenramar

Enligt den organisation delegationen förordar måste vägtra-som
ñkledningen omfattas uppsättning lagar och reglerav en som
beskriver vad skall utföras de olika organisationerna,som av men
också hur huvudmännen skall förhålla sig till vägtrafikledaren. Av
särskild vikt Vägverkets och kommunernas inflytandeär att reg-
leras tydligt sätt.ett

Nedan hur delegationen olika myndigheter skallattanges anser
förhålla sig till vägtrafikledningen.

Riksdag och regering

Riksdag och måste självfalletregering för den grundläggan-svara
de regleringen formi nödvändiga författningar, instruktionerav

Ävenoch dylikt. andra bestämmelser både inom och vägtra-utom
fikornrådet kommer för och påverka Vägtrafikle-utgöraatt ramar
darens verksamhet.

Polis och räddningstjänst

Polis och räddningstjänst försvaretsamt bör kunnaäven ställa
krav på vägtrafikledningen i fonn reglerad kunnarätt attav en
ingripa i vissa situationer. Vägtrafikledningens befogenheter skall
i dessa lägen kunna berörd myndighet.övertas av
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Ramar för vägtrafikledningen

Riksdag och Regering
Centrala myndigheter

Länsstyrelser

Lagar
Författningar FP‘;i:.i:|:;fl;;lPolitiskamál
Riktlinjer PoliciesStyrelseochledning Önskemä

vägtrafikledningenav

POWSVägverket

Vägtrafikledningen Räddning

UKommuner l Försvar

Önskemål Flegleradrättingripa
i vissalägen

Andra intressenter

vägtrafikledningen, inflytandeförochFigur 7.7 Regler ramar
från huvudaktörerna.

Kommuner

åtminstone ikommer kommunerna,förslagI delegationens stor-
huvud-i kraft det deladedirekt inflytandestäderna, haatt ett av

skall ingå ivägtrafikledningen. Kommunernamannaskap över en
storstädernavägtrafikledningens arbete istyrelse ledersom

påverka vägtrafikledningenbör kunnaBerörda kommuner även
utfärda lokalasin befogenhetbl.a.på flera andra sätt, attgenom

gränsvärden för emissionertrafikföreskrifter, sättaatt avgenom
för miljöfarligautpeka omledningsvägarolika slag, attgenom

för vägtrañkledaren ochsamrådsskyldighettransporter, genom en
utföras.vägtrafikledningen börönskemål hurhaattgenom om
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gällerDetta vägtrañkledning i storstäder såväl i det övrigasom
landet.

Kommunernas inflytande över

vägtrafikledningen

Kommunalaföreskrifter angáendeochgränsvärden trafikmângder.emissionerrnm

Styrelserepresentation

lOperativtgenomförande Operativtgenomförande

Regionalavägtrafiklednings- Regionalavägtrafikledninge-
organisationer enheterinomVägverket

Figur 7.8 Kommunernas inflytande vägtrafikledningen.över

Vägverket

Vägverket har det övergripande nationella för vägtrafik-ansvaret
ledning delat huvudmannaskap föräven vägtrafikledningen isamt
storstäderna. Därigenom kommer naturligtvis Vägverket ha ettatt
mycket inflytande hur vägtrafikledningen bedrivs.överstort

Vägverket bör dessutom påverka vägtrafikledningen sittgenom
sektorsansvar för trafiken i Sverige, och därmed förett ansvar
samordning med andra väginforrnatiksystem i trafiken.

Andra intressen

Andra intressen, länsstyrelser, länstrafikhuvudmän,t.ex.som
kommersiella aktörer, bör möjlighet kunnaäven kommaattges
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Vägtrañk-verksamheten skall bedrivas.önskemål på hurmed
olikaför sådan dialog medledaren bör självklart öppenvara en

bedöma sådan dialogdelegationen kan börintressenter. Såvitt en
erfordras formell regleringkunna komma till stånd detutan att en

avtal.kan lösasutan genom

vägtrañkledningen organiseras iföreslårDelegationen treatt
olika nivåer:

Övergripande vägtrafikledningnationellO
storstädernaVägtrañkledningsorganisationer iO

nationellaVägtrañkledning på det vägnätetO

inflytandetdet demokratiskaDelegationen föreslår överatt
tillförsäkras lokala ochvägtrañkledningen skall attgenom

i ledningen verksam-deltarregionala politiska instanser av
heten.

räddningstjänsten och för-föreslår polisen,Delegationen att
i vägtrafikledningen.ingripai vissa situationer rättsvaret ges

omgivningenGränssnitt7.3.7 mot

sina uppgifter krävsskall kunna utföravägtrafikledarenFör ettatt
organisationer relaterade tillflertal andraaktivt samarbete med ett

vägtrafikledning.
andra organisationersmåsteVägtrañkledningen avgränsas mot

Vidarepå klart och entydigtbefogenheter och sätt.ettansvar
organisationen klar-gränssnitten andramåste de nödvändiga mot

vägtrafikledning före-aktivbör beaktas ärDetgöras. att en ny
förutsäga. betydandeutveckling svår Ettteelse är utrym-attvars

måste därför finnas.för sig framprövaattme
uppgifterutifrån deGränssnittsproblematiken analyseras nedan

tidigare avsnitt.för har angivits ivägtrañkledningen som
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Samordna åtgärder för säkerställande vägenav

Gränssnitten andra organisationer och myndigheter vad gällermot
uppgiften samordna åtgärder för säkerställande gälleratt vägenav
främst följande aktörer:

VäghållarnaO
PolisenO
RäddningstjänstenO
SOS Alarm0
AmbulanstjänstenO
BärgningsföretagO

Beträffande alla direkta åtgärder på Snöröjning,vägen halk-
bekämpning, omedelbara behov underhåll, m.m. måste ettav
aktivt samarbete med väghållarna etableras. börDet åligga väg-
trafikledningen informera väghållaren situationenatt snarast om
på vägen eventuellt behov åtgärder. Vägtrafikledaren börsamt av
enligt delegationens uppfattning ha beordraäven insatserrätt att
från Väghållarna gällande tllgänglighet, framkomlighetvägarnas
och säkerhet.

Beträffande åtgärder för avveckla störningar måste aktivtatt ett
samarbete etableras med: Väghållarna, polisen, Räddningstjäns-

SOS Alarm, ambulanstjänsten bärgningsföretagen. Detten, samt
kommer krävas effektiva och samordnade insatser från allaatt
dessa aktörer för kunna avhjälpa störningar på effektivtatt ett

Dessa aktörer bör åläggassätt. informera vägtrafik-att snarast
ledaren förändringar i och trafiksituationen.väg- Specielltom
viktigt aktivt samarbete med polisen.är ett

Informera trafikanterna och trafiksituationenväg-om

Gränssnitten andra organisationer och myndigheter vad gällermot
uppgiften informera och trafiksituationen gällerväg- enligtatt om
delegationens förmenande främst följande aktörer:
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Väghållarna0
Informationslämnare0
Informatörer t.ex. radio, TVO

För få fungerande för infonnationsinhämtning måsteatt ett system
vägtrañkledaren etablera omfattande organisation för insamlingen

information. Infonnationslämnare kan bl.a. väghållare,av vara:
allmänheten, SMHI, SOS Alarm, polisen, räddningstjänsten, Luft-
fartsverket, .Sjöfartsverket kommunerna, länstrafikbolag,

distributörer, SJ, Banverket, Telia, bärgningsföretag, åke-vatten
rier, m.fl. Vidare bör vägtrañkledningen samarbeta med andra
informationsinhämtare, RadiosSveriges trafikredaktion.t.ex.

På bör vägtrafikledaren etablera samarbetesätt medettsamma
de viktigaste informatörerna kring och trafik. Dessa b1.a.:väg är
radio, TV, tidningar, ledningscentraler för andra transportslag,
m.fl. Vägtrañkledaren skall till andra väginformatik-även attse

skall kunna använda informationen gäller navi-system t.ex.
geringssystem, ställer krav påm.m.. Detta samarbete med vissa
teknik- och systemleverantörer.

Vägtrafikledaren skall den informationgarantera att som av-
lämnas skall hålla viss kvalitet. vissa fallI kan även vägtra-en
fikledaren påställa krav hur informationen skall användas av
informatörerna, gäller information styrande och ledandet.ex. av
karaktär.

Säkerställa och trafikinformation finns tillgängligväg-att

Resonemanget för uppgiften säkerställa och trafikin-väg-att att
formaiton finns tillgänglig i princip det förär samma som ovan-
stående punkt information kring och trafik.vägom
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vägtrafikenStyra och leda

och myndigheter gällerGränssnitten andra organisationer vadmot
vägtrafiken berör främst följandeuppgiften och ledaatt styra

aktörer:

Kommunerna
Väghällarna
Länsstyrelser
Polisen
Räddningstjänsten

utryckningsorganisationerAndra
ÖCBFörsvaret

trafikenAndra ledningssystem i
farligtspeciella godsAktörer bedriver t.ex.transportersom

trafikmässigtrafiken inte baraoch ledaAtt är rentstyra en upp-
medmåste i hög grad utföras i enlighetgift. Trafikstyrningen
skallUtifrån och trafiksituationenomgivningsrelaterade krav. väg-

sådant den bedrivs i enlighetVägtrafikledningen ske på sätt attett
andra omgivningsrelateradetrafikpolitiska målen ochmed de

flerakrav på etablerat samarbete medfaktorer. ställerDetta ett
väghållare, kommuner och länsty-olika lokala myndigheter som:

relser.
bör Vägtrafikledningenpolisiära uppgifterVad gäller m.m.

bistå polis och räddningstjänst i derasinitiera insatserkunna samt
Vägtrafikledaren måste samarbeta med dearbete i trafiken. även

använda Vägtrafikledningen vidmyndigheter kan komma attsom
polisen, räddningstjänsten, organisationerspeciella situationer:

försvaret.har utryckningsfordon ochsom
samarbete medVägtrafikledningen bör vidare etablera ett

trafiken. kan gällaandra ledningscentraler relaterade till Detta
tunnelövervakning, övervakning mil-trafiksignalövervakning, av

kollektivtrafikinformationscentraler, de planerade biltull-jözoner,
m.fl.systemen,
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företagsamarbete medinitierabörVägtrafikledningen även ett
specialbehand-måstetrafikbedriverorganisationeroch somsom

ellervägtrafikledningen,las transportertransportertungat.ex.av
kollektivtrafikföretag.farligt gods ochav

skall åläggasvägtrafikledningenföreslårDelegationen attatt
instanser.myndigheter ochandraflertalsamverka med ett

myndigheter och instan-andravissaföreslårDelegationen att
vägtrafikledningen.medsamverkaåläggasskall attser

kringfrågeställningarJuridiska7.4

vägtrafikledning

områden/frågeställningartillsyftarFöreliggande avsnitt att ange
krävakan kommavägtrafikledning,tillmed anknytning attsom

fåhar begärtDelegationenjuridisk bedömning.fördjupad atten
visat sig svårtemellertidVägverket. harunderlag från Det att

vägtrafikledning. Detaspekterna på ärjuridiskakonkretisera de
kringfrågeställningarnade juridiskauppfattningVägverkets att

konkretautifrån defortsättningsvis mästevägtrafikledning göras
önsk-bli möjliga ocheller kunnamöjligaåtgärder, bedömssom

områden,dock någragenomföra. avsnittetvärda Iatt somanges
juridisk synvinkel.studerasframdeles behöver närmare ur

vägtrafikledningförOrganisation

inrättas ivägtrafikledningorganisation försärskildOm stor-en
legalochorganisationsforrnen bestämmasmåstestadsområdena en

lagstiftning, instruktionsärskildplattform eventuellt med etcen
huvudmanna-huruvida delatutredasläggas fast. Vidare bör ett
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skap mellan kommuner och också föranleder ändringar isaten
lagstiftning.annan

Vidare måste naturligtvis bl.a. organisationens för väg-ansvar
trafikledning slås fast liksom de uppgifter höra tillsom anses
vägtrañkledning. frågaVidare blir det klargöranärmareattom
organisationens myndighetermandat m.fl. liksom degentemot
ekonomiska förutsättningarna för verksamheten.

vägtrañkledning finns i dag inte iBegreppet någon de för-av
vägtrafiken.ordningar, reglerar Det finns heller inte in-som

skrivet Delegationen hari Vägverkets instruktion. tidigare i detta
inkluderas begreppetkapitel angivit vad kan i vägtrafikled-som

specifik definition.ning, angivit Delegationens påmen en syn
vägtrafikledning bör emellertid kunna användas utgångspun-som
kt, då vågtrafikledningens preciseras och kopplas tillansvar en
instruktion för den organisation, skall huvudman försom vara
verksamheten.

för fasta och dynamiska budskapSamma regelverk i vägtrafiken

medel kan komma till användning för vägtrafikledningDe som
kan sådana redan finns i dag vägskyltar ocht.ex.vara som som
trafiksignaler. Hur dessa skall utformas finns reglerat i Vägmär-
kesförordningen Regelverket bör iVMF. grunden likavara oav-

det fråga "fasta" eller dynamiska budskap ochärsett om om
bör därför kompletteras med avseende på dynamiskaVMF med-

delanden. Vissa variabla förbud saknar sannolikt stöd ityper av
nuvarande regler. det här sammanhanget måste detI interna-även
tionella regelverket på området beaktas.

Delegationen föreslår Kommunikationsdepartementet såatt
möjligt såinitierar VMF, reglernaöversynsnart attsom en av

till dynamiska budskapanvändning vägskyltar.anpassas av
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Felaktig trafikantinformation

vägrañkledningscentralerFör bedriva sin verksamhet kommeratt
olika verktyg för blbehöva arsenal samla in, be-attatt av aen

förmedla inforrnation. Informationsinhämtningen kom-arbeta och
med hjälp automatiska detektorerskeatt system tmer av som ex

olika slag, satelliter, övervakningskameror bygga pâetc samtav
organisationer, myndigheter fl. flestafrån olika I derapporter m

fall användas för reglera informationsutbytettorde avtal kunna att
informationslänmandemellan vägtrafikledaren och organ.

Då informationen skall användas i styrande och ledande situa-
tillförlitlig. de fall fel i informatio-tioner måste den absolut Ivara

felaktigti sin leder till olycka eller handlande ietttur somnen en
kan skadestånd utkrävas.sin leder till olycka eller skada,tur en

Även kunna regleras i avtal mellanfrågan skadestånd börom
information. de fall fel ivägtrañkledaren och leverantörer Iav

tekniska utrustningen gällerinformationen beror på brister i den
allmänna skadeståndsrättsliga regler.

baserar sina uppgifter på informatörerFlera radioföretag egna
helikopterövervakning andra etablerade källoroch via utövert.ex.

Möjligheterna för andraAlarm, polisenVägverket, SOS etc.som
"Väginformation"vägtrafikledningscentraler samla in kanän att

förhindras. kan naturligtvis upphovoch bör sannolikt inte Det ge
information leder till olyckor ellertill problem i de fall felaktig att

känsliga bostads-trafiken på olämpligaleds in vägar t.ex.genom
Vilketområden med information störningar.i samband att ges om

ellerkan då åläggas radioföretagen, TV, Internet annanansvar
informationsgivare

vill vidare sin information "journalistiskt"Radioföretagen ge -
på Förmodligen kan i avtalsin speciella prägel den.sätta man

inom vilka det journalistiskamed radioföretagen de gränserange
den informationintressena kan till Kravet börtas attvaravara.

och det bör också ställas krav .på in-sprids korrekt närärsom
formation sänds viktig information kan inte vänta.-
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vägtrañkledning skall få önskvärd effektFör krävs korrektatt
trafikantema får förtroende förinformation och denna. Korrektatt

infonnation kan endast vägtrañkledningscentraler.garanteras av
Då dessa i ökande utsträckning kommer ha tillgång tillatt en
arsenal olika källor dynamiska styrinstrument och i medtaktsamt

centralernas verksamhet blir känd, kan troligen sigväntaatt man
sådan utveckling vägtrañledningscentralemas informationatten

blir den flesta kommer förlitade sig på. Utöver vadattsom som
kan regleras vägtrañkledningscentraleri avtal mellan och radio-
företag m.fl. informatörer, kommer det naturligtvis i praktiken
också handla etablera goda relationer och utbyteatt attom av
informationer. Vidare kommer kompetens utvecklas ochatten om
hur information från olika källor kan hanteras.

Detta enligt delegationen viktiga frågor, där olika angelägnaär
intressen bryts varandra och därför behövermot penetrerassom
ytterligare. Delegationen återkomma till detta i sitt slut-attavser
betänkande.

Rätt och/eller skyldighet sända trafikmeddelandenatt

Trafikinformation kommer bl.a. förmedlas från vägtrafik-att
ledningscentralen via RDS-TMC-kanalen. En fråga därvidsom
måste klargöras har och/eller skyldighetär rätt attvem som upp-
låta sändningstid för trafikmeddelanden. Trafikantinformation ses
i dag radioföretagen konkurrensmedel och det råder friettav som
konkurrens på radiomarknaden. därvidDet sannolikt såär att
infonnationen måste "ges" till samtliga intresserade radioföretag.

En fråga i sammanhanget sändningsrättighetenärannan om
skall regleras avtal eller statsmakterna föreskrivaskallgenom om

respektive vägtrafikledningscentral har under vissarättatt att
bestämda förutsättningar gå in och bryta pågående program.

Även dessa frågeställningar delegationen behandlaattavser
i slutbetänkandet.närmare
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och flyttning fordonBärgning av

spela viktig roll, det gällerVägtrafikledaren kommer näratt en
handlarstörningar i trafiken olika slag. Detav

trafik-övergivna fordon på ochmotorvägar
lång tid bärga eller flytta fordon.leder. dag det oftaI atttar

får beställa bärgning ochSpeciella lagregler gäller för vem som
för denna, oklarheterflyttning skall betalasamt menvem som

bärgningar och flyttningar börfinns. syfte snabbare åtgärdaI att
flyttningi följande lagstiftning Lagenregler över:ses om av

Förordning flyttning fordon ifordon i vissa fall LFF, om av
fal Trafikskadelagen TSL.vissa FFF samt

organisationvisserligen beröring med valetDenna fråga har av
bedömningemellertid delegationensför vägtrafikledning. Det är

förordnignarnaaktuella lagarna och bör kun-deöversynatt en av
finns bl.a. iUnderlag för sådanske likväl. översyn rappor-na en

flyt i trafiken" 1994:5.från "Bättre rapportTFKter t.ex.som
delegationen kommunikations-bakgrund föreslårMot denna att

närrmda lagar ochdepartementet initierar översynsnarast aven
förordningar.

överenskommelserInternationella

det förhållandet vägtrafiken blirSveriges EU-medlemskap och att
överenskommel-alltmer till internationellainternationell leder att

Vägtrañkled-och rekommendationer får allt betydelse.störreser
reglerad olika in-ningen redan i dag till sina grunderär genom

vad gäller trafikregler ochternationella överenskommelser t.ex.
då svensk lagstiftningvägmärken. innebär naturligtvis,Detta att

internationella regelverken.måste hänsyn till deöver tasetc.ses
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Obligatorisk fordonutrustning i

fallI det det skulle bli fråga obligatorisk väginfonnatikutrmt-om
ning i fordon RDS-TMC-mottagare, måste fordonskungörel-t.ex.

ändras.sen
Det enligt delegationens mening för tidigt ställ-är ännu att ta

ning till väginfonnatikutrustningviss i fordon skall obli-om vara
gatorisk. På längre sikt kan det emellertid inte uteslutas ävenatt
sådana regler bör och delegationen därförövervägas attavser

belysa denna fråga i sitt fortsatta arbete.närmare även

införande7.5 Mot ett

Det presenterade förslaget till organisation för vägtrafikledning är
första bedömning nödvändiga anpassningsátgärder för infö-en av

rande vägtrafikledning.. Ytterligare utredningsarbete krävs förav
utforma och organisationens verksamhets-närmare avgränsaatt

område. minst handlar det finnaInte institutionell formattom en
medför organisation delat statligt och kommunalt huvud-etten

mannaskap också förenlig med den myndighetsutövning,ärsom
den organistionen kommer sig åt.ägnaattsom nya

Delegationen finner det emellertid angeläget redan lågaatt nu
fram principförslaget för få det i vidare krets. Medprövatatt en
tanke på den vidd frågan har och dess starka beröringspunlcer
med trafikpolitiken i delegationen det rimligtstort attdagär anser vara

ställningstagande till vägtrañkledningens organisation längett
sikt slutligt i samband med samlat ställningstagande till degörs ett
fortsatta trañkpolitiska riktlinjerna.

7.5.1 Ytterligare utredning

Delegationen således förslagetutreda till organi-närmareattavser
sation för vägtrafikledning. någraHär de frågortas av upp, som

,amg
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konkretför kunnaytterligarebehandlas ettmåste presenteraatt
prin-på detvägtrafikledning baseratförorganistiontillförslag ny

delbetänkande.dettaredovisats icipförslag, harsom

formeninstitutionellaDen

mellanhuvudamannaskapdelatföreslåsstorstadregionernaFör ett
skallverksamhetenformvilkenIkommunerna.ochVägverket

också be-till dettaKopplat ärbedrivas har inte närmare.utretts
vägtrafik-ramverk kringjuridisktutredninghovet nyttettavav

ledning.

införandeTid för

inriktatvägtrafikledningorganisation är attFörslaget till av
den vi idagvägtrafikledningaktiv änlösa framväxten en merav

ibottnarvägtrafikledningförorganisation attFörslaget till nyser.
preciseratsuppgifteralla demedskall arbetaaktivtdenna som

vägtrafikledning,framtidenslösaprimärtskallFörslagetovan.
föreslageninförandeförTidpunktenidag.situationensekundärt av

arbetet.fortsattapreciseras i detskallorganisation

Finansiering

del-utredd i dettaintevägtrañkledningen ärFinansieringen av
beroen-ñnansieringsfrâganpå ärdelsberorbetänkande. Detta att

skallvägtrafikledningenvadtillheltäckande förslagde ett meraav
iinvesteringarnågrasig störredet intedels påutföra, röratt om

löpandeinfrastrukturinvesteringar. Denandramedjämförelse
förbrukakommerstorstädernavägtrafikledning idriften attav

resursförbruk-övrigaväghållarnastillförhållandeismå resurser
ning vägarna.
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Avgränsning ansvaretav

Vissa avgränsningarna kring för vägtrafikledning äransvaretav
inte preciserade i detta delbetänkande. Detta gäller några deav
styrande redan idag finns i vägtrafiken, fast ochsystem t.ex.som
variabel skyltning, trañksignaler, Enligt delegationens be-m.m.
dömning det inte central betydelse för det förslagär av som nu
lagts. Vidare kan det förutses det åligger vägtrafik-att ansvar som
ledningen kan komma utökas efterhand teknik introdu-att som ny

och vägtraiikledningens betydelse i trafiken ökar.ceras
Vidare måste delegationen också gränssnittennärmare överse

andra aktörer i vägtrañksystemetgentemot

7.5.2 Vägtrafikledning i den framtidennärmaste

Som tidigare framhållits delegationens förslag inriktat påär att
finna Organisationsform för vägtrañkledningen på längre sikt.en
Eftersom det kan tid innan organisationsförändring i enlighetta en
med delegationens förslag kan fullt genomförd finns detvara en
risk för utvecklingen i avvaktan på dennaatt stannar upp nya
organisation har hunnit etableras.

Delegationen emellertid det mycket viktigtäratt att ut-anser
vecklingen införandet vägtrañkledning kan fortgå fullmedmot av
kraft under perioden fram till etablerandet organisations-av en ny
form. Delegationen det därför mycket angeläget det klar-attanser

hur vägtrafikledningen skall bedrivasgörs under över-en
gångsperiod fram till dess Organisationsform införs.nyen

Mot denna bakgrund föreslår delegationen Vägverket iatt ges
uppdrag lämna förslag till hur vägtrafikledning skall drivasatt
under övergångsperioden med sikte den föreslagna lång-att
siktiga lösningen skall kunna underlättas och genomföras.

I Vägverkets förslag till regeringen bör framgå hur vägtrafik-
ledningen skall bedrivas under denna period vilka organisa-samt
tioner och myndigheter skall för olika delar i väg-som ansvara
trañkledningen. Vidare bör det hur samverkan med andraanges
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kräver några specielladettarealiserasintressenter skall samt om
bör komma medsida. Vägverketstatsmakternas äveninsatser från

ochåtgärder i lagstiftningomedelbaraförslag till eventuella an-
vägtrañkledningens verksamhetför underlättasvarsfördelning att

övergångsperioden.under
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Väginformatikutrustning i8

fordonen

Väginfor-kringproblematikenöversiktligtbehandlarkapitelDetta
väginformatiksys-deMed dettafordonen.imatikutrustning avses

körning. Av-underförarenmedinteragerarolikapå sätttem som
den-kring hurlagstiftningbehoveventuelltbelysasikten är att av

lagstiftningfinnsdetutformadskallutrustning samt omvarana
dessaväginformatiksystemvissainförandethindrar avavsom

anledningar.
från Väg-underlaginbegärtfrågadennahar iDelegationen

under-del på dettavisstillkapitel byggerdettaiverket. Texten
lag.

förreglerBehov8.1 av

väginformatikutrustning

Väginfor-påbaseradeapplikationerolikauppståidagbörjarDet
körning.undermed förareninteragerarolikapåmatik sättsom

navigationssystem,RDS-TMC,trafikinformationgällakanDet
visuellkanPresentationenliknande.ellerbokningssystem vara

ljudsignaler elleraudiell t.ex.ellerm.m.bildskärm,display,
under kör-oftaföraren,ocksåsigtal. Det attsyntetiskt rör om

påtryckainstruktioner, attmåste t.ex.ning, genomsystemenge
liknande.ellerknappar

antaltillledadesignade,dåligtde ettkan, ärDessa system om
be-förarenspåverkatrafikenieffekter attnegativaolika genom
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teende så trafiksäkerheten äventyras. Felaktigatt eller vilseledan-
de information kan leda till förarenäven fattar felaktiga beslutatt
i trafiken och därmed försätter sig själv och andra i fara. Vidare
kan påverka fordonets elektriska ellersystemet elektroniska sys-

negativt. Det därför vikttem är väginformatiksystem istor attav
fordonen utformade medär avseende på dessa säkerhetseffekter.

Det finns denna bakgrund klart behovmot god kunskapett av
och eventuellt regler kring placeras i fordonen. Reg-system som
lering väginformatikutrustning kan emellertid få olika kon-av
sekvenser beroende på hur de utformade.är Alltför preciserade
regler kan hindra framväxt väginfonnatikapplikationer ochav
därmed leda till fördelarna med väginfonnatik inte kanatt utnytt-
jas fullt Alltför eller opreciserade reglerut. kan å andravaga
sidan leda till minskad trafiksäkerhet enligt resonemanget ovan.
Brist på tydliga regler kan också skapa osäkerhet lagstiftarensom
framtida intentioner och därigenom verka bromsande på utveck-
lingen olika tillämpningar.av

finnsDet exempel på informationssystemäven kan höjasom
trafiksäkerheten. Navigeringssystem kan medföra förarent.ex. att
inte behöver koncentrera sig på val färdväg kan koncen-utanav

sig fullt på körningen. Undersökningsreslutattrera ut indikerar att
många äldre förare upplever sådana mycket bra.system som

Kunskapen beteendefrägor kring väginformatiksystem iärom
dag begränsad. Beteendeaspekter har studerats i antal projekt,ett

dessa studier har oftast byggt på teknik inte färdig.men ärsom
Det finns behov ytterligare undersökaett beteende-stort attav
vetenskapliga aspekter på väginfonnatik i fordonen.

Skapandet regler kring väginfonnatik således ingenär lättav
uppgift.
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ochreglerSvenska8.2

dagirekommendationer

fordonutrustning iliknandeochfordonsdatorerPlacering om-av
1972:595fordonskungörelsen samtifinnsde kravfattas somav

bilaravsnitt 6.2,1994:5, samtVVFSföreskrifterVägverkets om
regleringafinns idagbilar. Detdrasefterfordonsläp- och avsom

i fordonen.väginforrnatikutrustninghandlarspecifikt omsom
reglersådanaönskvärtdethär attDelegationen att voreanser

basis.internationellpåskerdettautarbetas samt att
kringreglerbehövsdetärdettaSlutsatsen attresonemangav

dåinte lättreglertill sådana ärVägenfordonen.väginformatik i
internationellochområdet ävenstudierfortsattabehövsdet av

utgåmöjligEn väg ärskapas.regler attdeharmonisering somav
informa-förCEMTantagitsrekommendationerfrån de avsom

avsnittbehandlas i separatfordonen. Dessa ettitionssystem ne-
dan.

hindrarlagstiftningbefintlighävdasi dagkan inte attDet
inte såfinnsregler ärDeväginformatiksystem.införandet somav

väginfor-införandethindraföranvändasde kanprecisa att avatt
till/från föraren.informationfordonenimatikutrustning p.g.a.

gäller elektromagne-vadapplicerasdeltill vissdekanDäremot
utvecklasocksåbehöverdelfordonet. Dennaistörningartiska

fordonet t.ex.till/frånkommunikationelektromagnetiskm.a.p.
radiovågor.formerolika av

CEMT-rekommendationerna8 3
.

iutfärdadetransportministerkonferenseneuropeiskadenCEMT
rekommendationer för väg-ellerriktlinjergenerella1994april

In-vehicleand SafetyErgonomicsfordonen:iinfonnatiksystem
CEMT/CM9420.SystemsInformation
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För rekommendationerna gäller följande:

De vägledandeärO
De bör inte existerande lagstiftningO ersätta eller standarder
De gäller endast informationssystem0 i fordonen

gällerDe används då föraren kör fordonet.system som

dokumentetI lämnas rekommendationer till hur väginformatik-
i fordonen skall beskaffadesystem plan församtvara anges en

hur medlemsländerna bör sig problematiken. CEMT-doku-tas an
rekommendationernamentet är tillfälligatt attanger se som en

lösning innan ordentliga regler kan skapas. För detta rekommen-
derar att:man

CEMT skall initiera framtagningO sådana regler klart senastav
1998
Medlemsländerna skall undvikaO skapa regler innanatt egna
detta arbete klart iär utom de fall där vissa kan visassystem
ha oacceptabla säkerhetseffekter,
Forskning initieras kring området0
Metoder fram för mätningO och utvärderingtas systemenav
CEN uppdras fram0 standarder inom omrâdet.att ta

CEMT-rekommendationerna översiktligtär indelade i följande
delar:

The Scope of the Statement
Who Responsible for Safety
Responsibilities of the Designer and Manufacturer
Driver/System Interaction
System Instructions and System Literature
System Assessment
Responsibilities of the Supplier
Responsibilities of the Installer
Responsibilities of Employeran
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CompaniesVehicle HireResponsibilities of10.
of the DriverResponsibilities11.

kanhuvudsak utmärkta. DeiCEMT-rekommendationerna ärär
justeringar. Dessamed vissareglersvenskatroligtvis antas som

mellan tillver-ansvarsfördelningbeskrivningarnat.ex. avavser
på detal-vilketslutanvändare,och äruthyrarekare, säljare, en

lagstiftning.i svenskerfordrastroligtvis intejeringsnivå som

reglerför svenskaRiktlinjer8.4

i CEMT-arbetet.sittregler börEventuella svenska göra avstamp
bör Sverige iCEMT-rekommendationernabakgrund ettMot av

modifiering-vissaregler eftersvenskaförsta dessaantasteg som
för.Vägverketdelegationenbör enligtarbeteDetta svaraar.

införa detal-efterSverigebörandra strävaI attstegett mer
internationellt. Utgång-bedrivasarbete börjerade regler. Detta

kommerde reglerbörSverigepunkten bör attantaatt somvara
med svenskaförenligadessaförutsattCEMT, ärfram inom atttas

svenska reglerna intedelagstiftningsvenskochintressen samt att
handelshinder.framstår ettsom

efterarbete ochi dettaaktivt deltaga strävaSverige bör även
svensk trafik-enlighet medidessautformningenpåverkaatt av

väginformatikområdet.policy försvenskochpolitik en
nödvändigtintedet i dagbedömning ärDelegationens är attatt

baseradellerproduktför varjereglerspeciellaskapa system
det bör räckaDelegationenfram.väginformatik atttas ansersom

beskaffadskallutrustningenför hurriktlinjermed allmänna vara
trafiksäkerheten.för inte äventyraatt
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Delegationen föreslår Sverige i första böratt ett steg anta
CEMT-rekommendationerna svenska regler efter vissasom
modifieringar. För detta arbete bör Vägverket svara.

Delegationen utförliga regler bör framatt tasanser samt att
detta arbete bör bedrivas internationellt genom CEMT.

Delegationen Sverige aktivt bör deltaga i CEMTsattanser
arbete kring dessa frågor.

8.5 Behov fortsatt FUD-verksamhetav

Kunskapsläget kring väginfonnatikutrustning och hur den sam-
verkar med föraren under körning vilket tidigare påpekatsär täm-
ligen lågt. Det finns behov studera MMI Manett stort attav
Machine Interfaces beteendevetenskapliga aspekter påsamt väg-
inforrnatiksystem i och utanför fordonen.

Ökad kunskap kring detta viktigt dels förär precisaatt mer
regler skall kunna formuleras, dels för tillverkarna själva skallatt
kunna bygga inte inverkar negativt trafiksäker-system som
heten. Tillverkare väginforrnatiksystem måste göras uppmärk-av

pâ problematiken och deltaga i kunskapsuppbyggnadensamma
kring dessa frågor.

Det således viktär FUB-verksamhet initieras kringstor attav
beteendefrâgor och väginformatik. Organ för finansiering av
FUB-verksamhet Vägverket, KFB, NUTEK, m.fl., högskolor,
forskningsinstitut och industrin bör igångsätta verk-snarast
samhet området.
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initierarstatliga FUD-organendeföreslårDelegationen att
höjasyfteindustrin imedsamverkanFUD—verksamhet i att

frågeställ-beteendevetenskapligagällerkunskapsnivå vad
väginformatik.gällandeningar





3091996:SOU 17

överväganden förslagoch9

världentillväxt över.starkområde iTransportinforrnatiken är ett
viktigas-dedeni USAagenda, utgörpå EUsstår högtDen aven

Transportin-i Japan.liksomtransportpolitikeniingrediensernate
industripolitiskt intressestarktområdeocksåforrnatik är ett av

genomförtsnyligenharframtidsmarknad. JapanIväxandeoch en
fra-vilketlandetiföretagenbland de störreundersökning omen

tillfrågadedebetydelse. Avansåg störstmtidsornråde de vara av
därmed föreochviktigasttransportinforrnatik80%svarade att var

multimedia.områdeett som
i Eu-pågått längeFoU-aktiviteterhartidigareredovisatsSom

framkom-resultat harFlera intressantaflerai stora program.ropa
länderflestaI delångsamt.gåri Europainförandetmit, men

aktiviteterandraochdiskussionernärvarandefördärförpågår
iViktiga komponenterinföra.skalloch hurvadkring man

aktörer-förbeslutsunderlaggodabehovetdiskussioner ärdessa av
gällaskallramverkjuridiskavilkasidan,offentligapå den somna

aktörer.privataochoffentligamellansamarbetahur börsamt man
det finnsinförandet,ilångsamtocksådetgårSverigeI men

hand-i dag. Deti vårtväginformatiktillämpningar transportsystem
mindreikollektivtrafik ochförinformationssystemlar t.ex. om

såvälförinitiativLovandetrañksignaler.intelligentaomfattning
harDäremotstorstäderna.itagitsharbiltrafikkollektivtrafik som
inteväginformatiksystempåsatsningarlångtgåendenågra mera

gjorts.



310 SOU 1996:17

Förbättrat beslutsunderlag god grund för ökade satsningar

En anledning till införandet går långsamtatt i Sverige precisär
i många andra länder avsaknaden beslutsunderlagsom i formav

samhällsekonomiska kalkyler för applikationer och/ellerav sys-
Beslutsunderlaget hartem. emellertid på tid förbättrats ochsenare

utifrån det finns grund intensifiera införandet. Deatt redo-ovan
visade TOSCA-resultaten de resultat finns frånsamt andrasom
länder har befäst väginformatik viktig delatt är i trañkpoliti-en
ken. Resultaten från TOSCA-projektet och resultat från andra
länder visar det i dag samhällsekonomisktär lönsamtatt inve-att

i trafiksignalsystem ochstera i budskapsskiftandet.ex. skyltar.

Väginformatik för eflektivare trafikpolitiken

De hittills genomförda utvärderingarna väginformatiktillämp-av
ningars effekter på de trafikpolitiska målen har såväl i Sverige

i andra länder visat väginforrnatiken harattsom potential.storen
En del resultaten vilar på osäkerännu grund, de ändåav ärmen
sådana det klart framgår fortsattaatt satsningar bör skeatt och
fortsatt utveckling stödjas. Delegationen de positivaattanser
resultaten tyder på satsningar på väginformatik kanatt medföra att
investeringar i vägutbyggnader på sikt kan minska.

För nå de trañkpolitiska effekternaatt stora det ocksåär
nödvändigt och kommuner mycketatt stat aktiv del inför-tar en
andet. Det gäller bl.a konkretiseranämnare de trañkpolitiskaatt
målen på olika nivåer investera i den infrastruktur,samt att som
behövs för utvecklingen skall fart.att ta

Platçformar

Utöver förbättrade beslutsunderlag behöver också några plattfor-
skapas bygga vidare tillämpningar på.att Det har delegatio-mar
tagit fasta på och sina första uppgifternen sett skapasom att

förutsättningar för ökad introduktion väginformatik i Sveri-en av
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digitalnationellföreslagitdärförhar attDelegationen enge.
förskapasorganisation attetablerasvägdatabas attsamt nyen

storstadsområdena.ivägtrañkledninghandha

åtagandetoffentligadetPrövning av

särskildaochkommittéersamtligatill1994:23direktivetEnligt
kommitté:varjeskallåtaganden,offentligautredare prövaatt

verksamhet.varjeåtagandet ioffentligadetPröva0
verksamhet.genomfördeffekternaAnalyseraO av

minska-ellerutgifterökadeinnebärförslagRedovisa hurO som
finansierasskallde inkomster

väginfonnatik-varfördiskuteratbetänkandetiharDelegationen
Undersökningaroffentliga.detuppgift förbörfrågor envara

Vägin-medfinnsmöjlighetervilka attvisarredovisas, somsom
Slutsatsenmålen.trafikpolitiskauppnå detillbidraforrnatiken att
och kom-initierasväginformatiktillärnpningar, statavär somatt

minskatrafiken,isäkerhetenökapotentialhar attstorenmuner
effektivitetenökaochrestiderkortaremiljöpåverkandess samt ge

trañkpolitiskademedenlighetivilkettillgängligheten, äroch
ochbehöver görasinsatserutsträckningvilken vemmålen. I av

ytterligare.studerasdockbehöver
insatserytterligarebehovvilkaocksåDärför diskuteras av

definierasbetänkandetaktuella. Iområdet, närmastärinom som
väginforrna-förhinderdagi utgörproblemområden,antalett som

förfinnsinsatser attbehovvilketinförandetikens somsamt av
detdetta ärslutsats attDelegationenshinder.undanröja dessa av

kom-ochfrånmedverkankräver statåtgärderantalfinns ett som
skall kunnaeffektivtpå sättväginformatikenför ettattmuner

målen.trañkpolitiskadeuppfyllatillmedverka att
digitalnationellupprättandetförslagenEtt enavavserav

be-undersökningargenomfördadelegationenvägdatabas. Av om
det finnsvisarvägdatabasdigitalnationell att enhovet enav
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mängd användningsområden och behov digitalaett stort vä-av
ganknutna data. Argumenten för databas utvecklas i betänkan-en
det och dessutom diskuteras vilken organisation databasen bör ha

den bör i privat eller offentligsamt regi.om vara
Delegationens slutsats nationellär digital vägdatabas böratt en

byggas under offentligt huvudmannaskap. Delegationenettupp
databasen kommer effektivtatt medel i trafik-attmenar ettvara

politiken. Basens karaktär grunddatabas, den önskvärda omfatt-av
ningen såväl geografiskt innehållsmässigt, de många använd-som
ningsområdena och fördelarna med samordning talar också fören

den nationella digitala vägdatabasenatt bör tillskapas ettgenom
offentligt åtagande.

En beskrivning effekterna förslaget har diskuterats iav av
samband med behovet nationell digitalatt vägdatabas harav en

Så långtprövats. möjligt har de kostnaderäven och nyttor som
förslaget medför redovisats. Vidare har förslag finansiering av
de kostnader förslaget medför länmats.som

En nationell digital vägdatabas

Delegationens förslag såledesår nationell digital vägdatabasatt en
etableras skyndsamt i Sverige med Vägverket huvudman. Försom
ändamålet föreslås väl definierad enhet för dettaatt skapasen
inom Vägverket till vilken rådsgrupp med huvudintressenternaen
kopplas.

Organisationen skall bygga förvalta och âjourhâllaupp, en
vägdatabas innehåller samtliga i landet.vägar Databasen skallsom
på konkurrensneutrala villkor tillgänglig för såväl privatavara

offentliga aktörersom
Databasen skall innehålla vad kan rubriceras basdata,som som

dvs viss grundnivå, i sin olika intressenter kanen tursom av
kompletteras med ytterligare attribut. Basdata skallt.ex. ha en
garanterad kvalité. Data skall vidare kunna levereras enligt GDF-
formatet för tillgodose de krav väginformatiktillämpningaratt som
ställer.
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finansieras via Vägver-uppbyggnadenföreslårDelegationen att
initierauppdragVägverket iordinarie anslag.kets att snarastges

huvudaktörermed övrigasamverkanetableringsprojekt iett som
skogsindustrin.ochLMV, kommunerna

vägtrafikledningförOrganisation

nödvändigt klargöradet i dagDelegationen är attatt an-anser
aktivSverige. Behovetvägtrafikledning i vägtra-försvaret av en

storstadsområdena. Problemenii huvudsakfinns i dagfikledning
framträdande i Stock-framför alltslagolikamed störningar ärav

storstads-i de två andraomfattningi växandeholmsområdet, men
områdena.

bedrivs ivägtrafikledningenföreslår delegationendessaI att en
Vägverket ochhuvudmannaskap mellanmed delatorganisationny

VägverketvidareföreslårDelegationen ärberörda kommuner. att
nationellapå detvägtrafikledning vägnätethuvudman för samt

landet. Vadvägtrafikledningsfrågor iövergripandeförsvarar
delegationenföreslårövriga regionervägtrafikledning igäller

huvudmannaskap.specifiktinget
viktigt det demokra-bedömningdelegationensenligtDet attär

säkrasvägtrafkledningen kaninflytandettiska över attgenom
verk-ledningendeltar ipolitiskaregionalalokala och avorgan

vägtrafik-viktigtdetDelegationen ärsamheten. även attattanser
väghållningen. Dettraditionella ärtill denledningen knyts mer

Vägverket ochbådeofrånkomligtenligt delegationen,därför, att
verksamheten.deltar ikommunerna aktivt

hu-vägtrafikledningensböruppfattningdelegationensEnligt
uppgiftervudsakliga attvara

säkerställandeföråtgärder vägensamordna av
trafiksituationenochtrafikanternainformera väg-om

tillgängligfinnstrafikinformationochsäkerställa samtväg-att
vägtrafiken.och ledastyra
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Vägtrafikledningen skall således ha dels myndighetsutövande
uppgifter och dels sig informationshantering.ägna Vägtrafik-
ledningen skall kostnadsfritt tillhandahålla basinformation denom
aktuella och trafiksituationenväg- till trafikanter och andra aktö-

i trafiksystemet.rer
För vägtrañkledningen skall kunnaatt krävsutövas samverkan

mellan denna och flera andra aktörer polisen, rädd-t.ex.som
ningstjänsten, SOS Alarm m.fl. Det delegationensär uppfattning

vägtrafikledningen skall åläggasatt samverka med dessa. Pâatt
motsvarande skall desätt andra organisationerna åläggas att sam-
verka med vägtrafikledningen.

Det delegationen presenterade förslaget till organisation förav
vägtrafikledning betraktaär principförslagatt förettsom en
långsiktig lösning. Ytterligare utredningsarbete krävs för när-att

utforma och organisationensavgränsa verksamhetsområde imare
storstadsornrådena. Inte minst handlar det finna institu-attom en
tionell form för organisation med delat statligt och kommu-etten
nalt huvudmannaskap också förenligär med myndighetsutöv-som
ning.

Delegationen det mycket viktigtäratt utvecklingenattanser
införandet vägtrafikledning kan fortgåmot med full kraft underav

perioden till etablerandet organisationsfonn. Därförav en ny
föreslår delegationen Vägverket i uppdrag kommaatt medattges
förslag till hur vägtrafikledning skall bedrivas under övergångsti-
den med sikte på den föreslagna långsiktiga lösningenatt skall
underlättas och genomföras.

Delegationen har också översiktligt behandlat frågor juri-av
disk med anknytning till vägtrafikledningart och föreslår att
Kommunikationsdepartementet gör översyn Vägmärkesför-en av
ordningen sâ regelverk kan gälla för såvälatt fastasamma som
dynamiska budskap på skyltar. Vidare föreslår delegationen att
Kommunikationsdepartementet gör översyn de lagar ochen av
förordningar reglerar flyttning och bärgning fordon, såsom attav
sådana åtgärder kan utföras snabbare och effektivare vad falletän

i dag.är
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fordonVäginfomwtik i

för hurskapasregler börochriktlinjerDelegationen attanser
Svenskabeskaffad.börfordonenväginforrnatikutrustning i vara

tagitsCEMT-rekommendationerpå debyggaregler bör som
börförstaSverige iföreslårDelegationen antafram. ett stegatt

Vägverket.utförsdettaochmodifieringarvissadessa efter att av
framregler börutförligavidare samt attDelegationen tasattanser

börSverige aktivti vilketinternationellt,bedrivasdetta arbete bör
delta.

skapanödvändigtdet i dag inte ärbedömerDelegationen attatt
vagin-baserad påprodukt ellerför varjespeciella regler system

förriktlinjerallmännaräcka medbörfram. Detformatik, tassom
trafik-intebeskaffad för utgöraskallutrustningenhur att envara

säkerhetsrisk.

transportinformatikagenda förnationellEn

mel-samverkaninförandet måstekraft iochfartfåFör änatt mer
handlar det i förstacentral nivåPåförstärkas.lan olika aktörer

förnationell agendaindustrin. Enochmyndigheterhand om
samlatutformas sättSverige börtransportinfonnatik i ettsom

nationelltUtifrånbehöver gemensamtvad göras. etttar somupp
Delegatio-respektive insatser.sinadrivaantal aktörermål bör ett

medi samarbeteagendamed sådanpåbörjat arbetethar ennen
avsikt kom-har förm.fl. ochforskaremyndigheter, attindustrin,

kring detta.förslagmed senarema

införandeorganisationsvenskEn

organisa-speciellaländer hareuropeiskamångaochUSAI Japan,
transportinfonnatik bildats. Ettinförandetdrivationer för att av

industripolitiskt.ocksådessasyfte medbakomliggande ärviktigt
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Som exempel kan så den 13 decembernämnas att sent som
1995 bildades på den tyske kommunikationsministerns initiativ
"Wirtschaftforum Verkehrstelematik" med följande målsättning:

säkerställa konkurrensfördelarAtt framtidsmarknader0 ge-
samarbete mellan samtliga statliga nivåer och näringslivet.nom

optimera trañkstystemet omfattandeAtt användninggenom av
transporttelematik alla transportslag

användningsfärdiga telematiktjänsterAtt skall utvecklas målin-
riktat och under koordination i Tyskland.

Under 1996 bör förutsättningarna bilda motsvarandeatt en or-
ganisation i Sverige klaras ut.

Fortsatta satsningar på F UD

angeläget inteDet Sverige inom forsknings-är terrängatt tappar
området. periodDet har varit efter det DRIVEett atten vacuum
II-programmet och det svenska RTI-programmet upphörde vid
ungefär tidpunkt.samma

Kommunikationsdepartementet har emellertid uppdragit
Vägverket disponera minst 37,5 miljoner kronor under inne-att
varande budgetår till satsningar på väginfonnatik. Utifrån det
uppdraget har verksamhet kommit i gång inom det s.k. Pro-nu
gramråd för väginformatik. Vidare pågår fordonsforskning genom
Programrådet för fordonsforskning, också har anknytning tillsom
transportinformatik. Vad saknas sarnrnanhâlletär ettsom mera
forskningsprogram för transportinfonnatik.

Delegationen kommer diskutera forskningsbehov,närmareatt
vill redan påtala det angeläget med fortsatt forsk-ärattmen nu

ning vad gäller samhällsekonomiska utvärderingar olika trans-av
portinformatiktillämpningar, så beslutsunderlaget blir tillförlit-att
ligare. I samband med TOSCA-projektet har antal ytterligareett
forskningsbehov identifierats. handlar bl.a.Det om:
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EffektanalyserO
Modellutveckling

hastighetsanpassnings-avanceradeavseendestudierFortsattaO
system

hastighets-hureffekter ochverifieraFältförsök för t.ex.att0 se
miljöer"i "verkligafungerakananpassningssystem

Användarstudier/användaracceptans/beteendestudierO

forskning inom MMI-om-med ytterligareangelägetdetVidare är
ibör utrustninginteraktion: Hurmaskinmänniskadvs.rådet --

m.fl.säkerhetsriskblirden intesåbeskaffadfordon att envara
frågeställningar.tillhörande

kunskapsspridningochDebatt

såväl tilltänktaokänd hostämligenTransportinformatik är ännu
sprida kunskaperAttbeslutsfattare.användare transpor-omsom

därför viktigt.begränsningaroch ärmöjlighetertinformatikens
ifrågeställningartrafikpolitiskaangelägetocksåDet är att an-

politiskai olikaväginfonnatik debatterasinförandetillslutning av
sådan debattutanför dessa. Enocksåochförsamlingar gärna ger

skallSverige framgenttillämpningarför vilkaviktig grund somen
kraftfullt instrumentkanTransportinformatikenpå. ettsatsa vara

vill ha kanverktyg vi Densådantdeti trafikpolitiken, är ettmen
påminstmåste inteavvägningarsvåra görasockså medföra att

lokal nivå.
framtill vårenavsikt sär-därför förharDelegationen taatt en

transportinformatikens möjligheterbelyserdebattskriftskild som
frågeställningar.trafikpolitiskafram viktigalyftersamt
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yttrandeSärskilt

sakkunnige Wennerden Perav

på hur vägtrafikled-lämnas förslagdelbetänkandedelegationensI
sikt. Förslaget byggerpå långbör organiserasning i storstäder

berörda väghållare ochmellan stathuvudmannaskapdelatett
organisation skallorganisation. Dennaför friståendekommun en

myndighetsutövning.genomförakunna
redo-underlag och den analysdetMin bedömning är att som

dravarför det inte gårbrister,7.3 har vissavisas i avsnitt att
organisation i det här skedet.angåendenågra entydiga slutsatser

sitt sammanhang.vägtrafikledning imåstedet första sättasFör
uppnå de trafikpo-kraftfullt medel förVägtrañkledning är attett

näringspolitiska mål. Väg-beaktande vissamedlitiska målen av
flera syften integrerat ivägtrafikledning iidaghållaren använder

och ledaexempelvis förväghållarrollen,traditionelladen att styra
hela tiden kunnamåste avvägningardriftverksamheten. Vidare

såväl sub-Vägtrañkledning kanmedel.andra ettgöras mot vara
Exempelvis signal-andra medel.tillkomplementstitut ettsom

cirkulationsplatser.kontrareglerade korsningar
Sektors-uttalat sektorsansvar.Vägverketdet andra harFör ett

direlctivrättövergripandeäransvaret ett gen-som geransvar
utvecklathittillsSektorsansvaretandra aktörer. är mesttemot

meddet omöjligtEftersominom trafiksäker-hetsområdet. är att
antalbeslutskraften frånsamlaorganisatoriska ett stortgrepp

nätverkpå samverkan isektorsrollenpå ställe, byggeraktörer ett
besluts-respektive aktörsPå detta kanantalmellan sättett parter.

alla drarsäkrarsamtidigtmandat bibehållas att sam-som man
från olika samhällsintressendemokratiska inflytandethåll. Detma

detkan därmed säkras. Närvägtrafikledningenoperativai den
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gäller demokratiskt inflytande och inriktningöver förramar
vägtrañkledningen bör dessa inte hanteras läggas fastseparat utan
i den ordinarie planeringsprocessen.

Jag drar följande slutsats.-
En organisation kan innebära de ansvarsfrågorseparat mellanatt
väghållarna ska lösas bara lyfts in i den organisationen,som nya
samtidigt gränsdragningsfrågor uppstår mellan densom nya nya
organisationen och väghållarna. För undvika dessa problematt
skulle antagligen allmän väghällaransvaretöversyn behövaen av

vilket knappastgöras, kan ligga inom delegationens arbete.
Jag därför vägtrañkledning tills vidare bör hanterasattanser

inom nuvarande väghållaransvar. På frivillig kan då avtalväg
tecknas mellan såväl väghållare andra viktiga aktörer,som exem-
pelvis polisen och räddningstjänsten. För säkerställa det lokalaatt
demokratiska inflytandet kan regeringen så erfordras,om ange
tydliga tvingande direktiv för verksamheten. För utrönaatt om
denna lösning tillfyllest kan regeringenär efter års driftett par
låta oberoende utvärdering.göra en
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Bilaga
Kommittédirektiv

Informationsteknologins användning i Dir.

trañk- och 1994:41transportsystemet

Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 1994

Sammanfattning uppdragetav

En delegation frågor informationsteknologinsskall utreda om
trafikpolitiska konsekvenser och behovet utformaatt ettav
regelverk kring informationsteknologins trafikenanvändning i

bereda särskildaförslag till insatser för främjasamt att
användningen teknologisådan i transportsektorn.av

Delegationen skall

initiera bredare transportinformatikensdebatt kringen
möjligheter och begränsningar,

studera strategier för införandet olika formerav av avan--
cerad transportinformatik,

bedöma de vinster för miljö, samhälle och individ densom-
tekniken kan resursanspråken kravenoch påsamtnya ge

insatser från olika aktörer,

belysa eventuella negativa effekter införandetav av avan--
informationsteknologicerad i trafiken,
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lämna förslag hur transportinformatiken kan utnyttjasom-
för underlätta genomförandet riktlinjerna i denatt av
svenska trafikpolitiken,

det behövsöverväga eller kompletterande lagstift-om ny-
ning för reglera användningen den tekniken ochatt av nya
vid behov lämna förslag till sådan lagstiftning,

den nuvarande och arbetsfördelningenpröva om ansvars--
mellan olika myndigheter ändamålsenlig och lämnaär
förslag till de förändringar eller preciseringar kansom vara
påkallade, samt

initiativ till och bereda frågor särskilda insatser ita om-
form pilotprojekt för främja användningt.ex. attav av
informationsteknologi kan bidra till infriandet desom av
trafikpolitiska målen.

Bakgrund

liksom i bl.a. USA forsk-I Europa, och Japan, pågår stora
nings- och utvecklingsprogram syftar till underlagattsom ge
för ökad användning informationsteknologi. Avsikten ären av

modern informationsteknologi skapa säkrare ochatt genom en
miljövänlig trafik förbättrasamt att transportsystemetsmer

kapacitet och effektivitet. Med utgångspunkt i de resultat som
forsknings- och utvecklingsverksamheten hittills haravsatt
också omfattande standardiseringsarbete påbörjats.ett

begreppen och transportinformatik olikaI radväg- ryms en
tekniker, funktioner, och tjänster befinner sig isystem som
skilda utvecklingsstadier. Redan i dag finns det isystem som
princip färdigutvecklade, vissa informations-, naviga-är t.ex.

Äventions- debiteringssystem.och forsk-merpartenom av
ningen hittills inriktats vägtrañkenspå problem sker också ett
omfattande utvecklingsarbete järnvägens, luftfartens ochpå
sjöfartens område.
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informationsteknologi-Kunskaperna hur skilda typer avom
kommer påverkatillämpningar i trafiken for sig att trans-var

trafikpolitiskai därmed också de målenochportsystemet stort
Ännufortfarande bristfälliga. det denbedömaär svårare är att

samlade effekten de utvecklas. dockDet stårsystemav som
klart informationsteknologi i trafi-ökad användningatt en av

samtliga trafikpolitiska mål.ken kommer påverkaatt
for-Tillgången till transportinformatik i utvecklademera

underlätta infriandet dekan i hög grad komma att avmer
riksdagen Samtidigttrañkpolitiska mål har beslutat om.som

tekniken innebära möjligheter förbättrakan attstorasom
effektivitets-, miljö- och trafiksäker-trafiksystemet från bl.a.

hetssynpunkt storskalig användning också medförakan en
komplikationer. grundläggande frågabetydande risker och En

personligai sammanhang konsekvenserna för dendetta är
integriteten.

i högavancerad transportinformatikInförandet ärav mer
internationellamöjligheterna kringgrad beroende att enasav

transportministerkonferensen harlösningar. europeiskaDen
europeiskantagit rörande behovetfiera resolutioner av en

harmonisering område och i samverkan med bl.a.detta EUpå
särskild kommitté kartlägga de juridiskauppdragit atten

använd-sammanhänger medoch administrativa problem som
transportsektorn.telekommunikation iningen datorer ochav

1993/94:100prop.budgetpropositionenRegeringen har i
informationsteknologins använd-bil. 173-184 behandlat7 s.

detbedömt kan kommaning inom transportsektorn och attatt
organisatorisk anpassning förkrävas betydande mötaatten

tekniken.den nya
prop.budgetpropositionenVidare regeringen ihar

Utbildning och forsk-propositionen1993/94:100 bil. 1 och i
1993/94:177konkurrenskraft prop.ning Kvalitet och-

stimulerainitiativ kommer föranmält olika tas attatt att
Regeringeninfrastrukturen.utvecklingen den elektroniskaav

främjakommission skallsärskildhar också tillsatt somen
samhälletinformationsteknologi i det svenskaanvändningen av

IT-kommissionen.
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Uppdraget

Delegationen för transportinformatik skall analysera införandet
ochväg- transportinformatik från trafikpolitiska utgångs-av

punkter och studera den anpassning bl.a. regelverk ochav
institutionella förhållanden kan komma påkallasattsom av
utvecklingen inom området. Delegationen skall vidare pröva
möjligheterna främja användningen transportinformatikatt av
och bereda frågor särskilda insatser inom detta område.om

Delegationen skall följa forsknings-, utvecklings- och
demonstrationsverksamheten på området och analysera den

teknikens trañkpolitiska betydelse och konsekvenser. Denya
demonstrationer och försök genomförs och planeras inomsom

för RTI-programmetdetramen svenska och Vägverkets
försöksområde i Göteborgsregionen bör därvid särskilt beaktas
liksom resultaten från den samhällsekonomiska utvärdering

genomförs på Kommunikationsforskningsberedningenssom
uppdrag inom för detta Delegationen börramen program.

beaktaäven den utvärdering Närings- och teknikutveck-som
lingsverket låta verkets insatsergöra i det svenskaattavser av
RTI-programmet avseende åren 1991/92-1993/94.

Ytterligare utgångspunkt de europeiskaär fören program
införandet transportinformatik för närvarande arbetasav som
fram bl.a. inom för den europeiska transportminis-ramen
terkonferensen och förutsätter omfattande nationellasom
förberedelser. Delegationen bör därför följa den internatio-
nella utvecklingen på området med särskild tonvikt på de
samordningssträvanden finns Europanivå.påsom

Delegationen skall bl.a. denna bakgrund studera möj-mot
liga strategier för införandet olika former avanceradav av
transportinformatik med utgångspunkt i svenska förhållanden
och förutsättningar och därvid långtså möjligt bedöma såväl
de vinster för miljö, samhälle individoch den tekni-som nya
ken kan resursanspråken och kraven insatser frånge som

Ävenolika aktörer. eventuella negativa effekter införandetav

RTIRoad Transport Informatics Väginformatik
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belysas.i trafiken skallinformationsteknologiavanceradav
användningenbegränsningar iavvägningar ochDe trans-av

trafikanter-med hänsyn tillerfordrasportinformatik kansom
uppmärksammas.därvid särskiltintegritet börpersonliganas

lämpligtseminarier eller påDelegationen bör annatgenom
transportinformati-kringdebattstimulera till bredaresätt en

begränsningar.ochmöjligheterkens
delega-inhämtas skallinformationgrundval denPå somav

transportinformatiken bäst kanhurförslagtionen lämna om
denriktlinjerna igenomförandetutnyttjas underlättaför att av

vidtas foråtgärder börtrafikpolitiken och vilkasvenska som
uppmärksamhetSärskildutveckling.sådansäkerställaatt en

teknikendenvilka konsekvenserfråganbör åtägnas nyaom
trafiksystemetsinflytandetdemokratiskaför det överkan

mellan loka-böravvägningutveckling vilken görassamt som
europeiska/internationella behovochnationellala, regionala,

och intressen.
författ-gällandeskallDelegationen översyngöra aven

ändamåls-författningaravseende dessa ärningar med på om
förutsättningartill deenliga med hänsyn transport-somnya

ocksåuppgift ligger övervägadennainformatiken I attger.
lagstiftning förkompletterandeellerbehövsdet attnyom

behovvidtekniken ochanvändningen denreglera attnyaav
sådan lagstiftning.förslag tilllämna

nuvarandedenskall vidareDelegationen pröva an-om
myndigheterolika ärarbetsfördelningen mellanochsvars-

till deförslaglämnatydligändamålsenlig och tillräckligt samt
påkallade förpreciseringar kanförändringar eller attvarasom

Delegatio-ställer.informationsteknologinkravmöta nya som
börtrafikledningsansvaretsärskilt hurdärvidbör prövanen

hurväghållare ochocholika myndigheterfördelat på envara
säkerställaförskall kunna etableraseffektiv organisation att

trafik-trafik,informationgrundläggandetilltillgången om
principeroch vilkatrafikförhållandenanläggningar och som

olikamellaninformationsutbytetochbör gälla för data- par-
hursammanhang övervägaibör detta ävenDelegationenter.
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effektiv samverkan mellan olika aktörer i övrigt kan främ-en
jas.

Delegationen skall också lämna förslag till åtgärder som
kan påskynda ianspråktagandet olika former transport-av av
informatik kan bidra till infriandet de trafikpolitiskasom av
målen eller på främjasätt användningen informa-annat av
tionsteknologi i transportsektorn. Delegationen bör i detta
sammanhang särskilt uppmärksamma det för transportinforma-
tikens användning strategiska behovet insatser för attav orga-
nisera och installera for insamling, kommunikation ochsystem
bearbetning information, bl.a. geografiska grunddata,av om
trafik, tralikanläggningar och Ytterligaretransporter. ett
strategiskt insatsområde särskilt bör uppmärksammas ärsom
behovet storskaliga fältförsök och avancerade modellsimu-av
leringar för verifiera effekterna den tekniken.att av nya

I frågor särskildarör insatser för främja använd-som att
ningen transportinformatik skall delegationen också vidav
behov kunna bistå regeringen i beredningen ärendenav som
rör sådana insatser.

Såvitt kan bedömas torde kraven anpassning bl.a.nu av
regelverk och institutionella förhållanden till följd utveck-av
lingen transportinformatiken, åtminstone i kortareav ett

Ävenperspektiv, påstörst vägtrafikområdet. övrigavara
trafikslag berörs dock frågor detta slag. När det gällerav av
utvecklings- och försöksverksamheten på området detär
vidare angeläget redan på tidigt stadium till deatt ett ta vara
möjligheter kan finnas till trafikgrensövergripande lös-som
ningar bl.a. för underlätta ökad samverkan mellanatt en

Äventrafikslagen. tyngdpunkten i delegationens insatserom
kan behöva riktas vägtrafikområdet bör därför delegatio-mot

i sitt arbete beakta hela transportområdet. Delegationennen
bör därvid särskilt uppmärksamma transportinformatikfrågor

flerarör trafikgrenar eller är för helasom som gemensamma
transportsektorn. Om det finns informatikområden där trans-
portsektorn med fördel bedöms kunna samverka med andra
samhällssektorer, bör dessaäven uppmärksammas.
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bedrivandeArbetets

referensgrupper.eller flerabiträdasDelegationen skall av en
berördasamverkan medibedrivasArbetet bör nära myn-

skall under arbetetsDelegationenorganisationer.digheter och
vägtullarutformningutredningensamråda medgång om av
1993:40dir.klimatkommitténochTrafik-dir. 1994:27,

lT-kommissionen.samt
angåendedirektivregeringensskall beaktaDelegationen

utredningsverksamheteniEG-aspekterbeaktande av
konsekvenserregionalpolitiskaredovisa1988:43dir. attom

åtagandenoffentligaoch prövadir. 1992:50 attom
1994:23.dir.

avslutat före utgångenskallsin helhetUppdraget i avvara
arbete skalldelegationensdelredovisning1996. Enår av

delredovisning1995.september Dennadenlämnas lsenast
organisato-nödvändigabedömninginnehålla förstaskall aven

angivandeanpassningsåtgärder medadministrativariska och
genomförda förbördå åtgärdernatidpunkterde senast varaav

hämmasskallinfrastrukturteknik ochutvecklingeninteatt av
fördrö-områdetharmoniseringen påinternationelladeneller
bedöm-efterdelegationen frittjas. i övrigtDet står att egen

utredningstidenssitt arbete underdelresultatredovisaning av
gång.

Kommunikationsdepartementet
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TerminologiBilaga 2:

FörklaringTerm

häranvändareMed använ-Användare menas
byggda pâde tjänsterdare av

erbjuds.transporttelematik som
privatpersoneromfattar bådeDetta

organisationer.och

väginformatikförFörsöksomrädeArena
initierat Väg-Västsverigei av

underverket. Tidigare namnet
Försöksornråde Västsverige Test

imrymtSweden. HarSite West
svensk försöks-delenstörre av
väginformatik.verksamhet inom

upptäckaInnebär närvaronDetektering att av
vanligtvisi trafiken,något ett

detekteringAutomatiskfordon.
slingor,induktivabl.a.bygger

fotoceller,videoteknik,laser,

m.m.

för-har lagrats iKartaDigital karta ettsom
format. Möjlig-digtaltdefinierat

databeahandling kartin-gör av
formationen.



330 SOU 1996: 17

Elektronisk börs Förköpt värde lagrat på IC-ett
kort. Saldot kan räknas ned vid
köp och räknas vid köpupp av
värde till kortet.

Elektronisk körskola Tillämpning transportinforma-av
tik syftar till stödja fö-attsom

med information trafik-raren om
Över-regler under körning.m.m.

sättning frän engelskans "Elek-
tronic Tutoring".

Hastighetsanpassning Automatiskt i fordonet försystem
anpassning till gällande hasighets-
begränsning. Kan utformas tving-
ande eller stödjande.

IC-kort Plastkort med integrerad krets.
Har oftast mikroprpocessor, minne

specifik applikationspro-samt en
Se kort.smartagramvara.

Informatik Här används ordet informatik som
förkortning begreppet in-en av

fonnationsteknik. Kan även an-
vändas förkortningsom en av
begreppet informationsteknologi.

Informationsteknik Begreppet informationsteknik
används teknik för samlaattom
in, överföra, lagra, bearbeta och

ljud, bild och textpresentera
information automatiskt sätt.ett
Vanligen datorstödd be-menas
arbetning.
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infonnationsteknik.Informationsteknologi Läran Kanom
betydelsenanvändas i in-även

formationsteknik d tekniken iv s
själv.sig

betalsystem betalmedelbetalningssystem EttIntegrerat vars
kan användas för betalning av

från olika tjänsteleveran-tjänster
anslutna till Förut-törer systemet.

för "clearing" mellansätter system
deltagande företag.

för två olikaMöjlighetenInteroperabilitet systern
Innehållertillsammans.att operera

teknisk del kompabilitet samten
organisatorisk del kontrakten

mellan operatörer.

för styrningKolom1körning Avancerat system av
fordon på Innebärmotorväg. att

inordnas kolonnerfordonen i
kan därmedfordonstâg och
och med kor-framföras snabbare

fordonen.avstånd mellantare
på mycket avanceradeStäller krav

för kommunikation mellansystem
sinsemellen och mellanfordon

och vägsida.fordon

för församlingsnamnMotorvägsstyrning system
påstyrning trafiken motor-av

vägar.
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Navigeringssystem Fordonssystem för navigeringsstöd
till föraren. Systemet talar om
bästa mellanvägen två punkter.
kan statiska eller dynamiskavara
med eller hänsyn till aktuellutan
trañksituation.

Operatör Med här företagoperatörer menas
och organisationer som opererar

byggda på transportin-system
forrnatik. Dessa kan fungera som
underleverantörer till tjänsteleve-

ellerrantörerna ett systemoperera
på tjänsteleverantörernas direkta
uppdrag.

Positioneringssystem System för avgivande for-ettav
dons position ges i koordi-t.ex.
nater. Görs bl.a. med hjälp av
satelliter GPS.

Påfartsstyrning System för styrning påfarter tillav
Oversättningmotorvägar. av

engelskans "Ramp Metering".

Smarta kort IC-kort har möjlighet attsom
infonnation. Se IC-kort.processa

Telekommunikation Fjärrkommunikation. Oftast avses
överföring information viaav
elektromagnetiska system.
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tele-ordenSammanslagningTelematik av
informatik.kommunikationer och

del-kanTelematik ses som en
informatik-begreppet,mängd av

informationsteknik ochbådedvs.
telekommunikationer.

leveran-tillverkareMedTillverkare menas
och teknikutrustningtörer somav

transportinformatik.baseradär

härtjänsteleverantörerMedTjänsteleverantör menas
organisationerochföretag som

påbyggertjänsterlevererar som
transportinformatiktillämpningar.

oftaTjänste-leverantörerna är
och beställareköpare systemav

transportinforma-påbyggersom
tik.

inforrna-Transportinfonnatik ärTransportinfonnatik
påtionsteknik tillämpat transpor-

helatområdet. Avser transport-
området.

informa-Transporttelematik ärTransporttelematik
telekommunikatio-tionsteknik och
transportomrâdet.tillämpatner

transportområdet.helaAvser

Väginformation. KanDatabas överVägdatabas
vägkarta.digitalt.ex. vara en
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Väginfonnatik Väginfonnatik informationstek-är
nik tillämpat på vaägtrañkom-
rådet.

Vägtrañkledning Ett samlingnamn på åtgärder som
syftar till och ledaatt vägtra-styra
ñk.
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FörkortningarBilaga

UttølkningFörkortning

Telematics.Advanced TransportATT
områdetpåNamn ävensamt nanm

underpå DRIVE-programrnet
år.senare

Normalisa-Comité Européen deCEN
Europeisk standardiseringsor-tion.

ganisation.

Committee 278TechnicalCENCEN/TC278 —
Traffic Tele-Road andTransport

transportin-matics. Standardiserar
formatik i Europa.

Conférence Européenne des Mini-CEMT
Europeisktdes Transports.stres

samarbetsorgan för transportdepar-
hela bara EU-Europa,tement
Även kallat ECMT.länder.

standardiseringsorgani-EuropeiskCENELEC
elektronik.sation för

Cooperation in the fieldEuropeanCOST
Technicalof Scientific and Rese-

arch. FoU-samarbete mellan EU-
och EFTA-ländema.
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DG-VII Generaldirektorat VII Transport.-

DG-XIII Generaldirektorat XIII Telema--
tics.

DRIVE Dedicated Road Infrastructure for
Vehice Safety in Europe. Fortlö-
pande forskningsprogram kring
transporttelematik inom EUs
tredje Tre delar:ramprogram.
DRIVE-I 1989-91, DRIVE-
II/ATT 1992-94, Telematics for
Transport 1995-98

DRIVE/ ATT Se DRIVE.

ECMT European Conference of Ministers
of Transport. Se CEMT.

EDI Electronic Data Interchange. For-
för elektronisk öveföringmat av

data. I transportvärlden används
meddelandestrukturen EDIFACT.

ERTICO European Road Transport Tele-
matics Implementation Co-ordina-
tion Organisation. Europeisk orga-
nisation olika insatsersom genom
försöker stödja och påverka inför-
andet transporttelematik i Euro-av
pa.
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TelecommunicationsEuropeanETSI
EuropeiskInstitute.Standards

standardieringsorganisation för
telekommunikationer.

hög-samarbete kringEuropeisktEUREKA
utveck-forskning ochteknologisk

PROMET-Innehåller bl.a.ling.
HEUS-programmet.

förFile. FormatGeographic DataGDF
överföringochlagring av geogra-

information.fisk

fastighetsindelning. EnGeografiskGFI
referenskarta.digital

informationssystem.GeografiskaGIS
området.påSamlande namn

Sys-Positioning System.GlobalGPS
positioneringautomatiskförtem

satellit-hjälpmedfordon avav
kommunikation.

DatabasSverigedata.GeografiskaGSD
information.geografiskmed

Gräns-Interface.MachineHumanHMI
ochmänniskamellansnittet

informatikutrustning,maskin
audielltangentbord, display,t.ex.

information.
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ISO International Standards Organisa-
tion. Global standardiseringsorga-
nisation.

ISO/TC204 ISO Technical Committee 204 —
Transport Information and Control
Systems. Standardiserar trans-
portinformatik globalt.

IT Inforrnationsteknik vanligt är
uttolkningen infonnationste-även

knologi, används här.

ITS Intelligent Transport Systems.
Namn på omrâdet.

IVHS Intelligent Vehicle Highway Sys-
Amerikansk benämning påtem.

området tidigare påsamt namn
forskningsorganisation i USA.

LMV Lantmäteriverket.

MMI Man Machine Interface. Se HMI.

MMS Material- och mekanstandardise-
ringen. Svensk standardiseringsor-
ganisation.

PROMETHEUS Programme for European Traf-a
fic System with Highest Efficiency

Unprecedented Safety. Fortsk-an
ningsprogram initierat Eureka,av
1987-94.
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PROMETHEUS-påFortsättningPROMOTE
programmet.

TrafficSystemRadio DataRDS-TMC -
RDSChannel. ärMessage en

detskicka datametod överatt
TMC ärvanliga FM-nätet. en
trafikinforma-förkodningspeciell

ALERT-Cs.k.enligt dention
standarden.

Informatics.Road TransportRTI
dentidigareområdet,påNamn

påbenämningenvanligaste trans-
internationellt.portinformatik

Communication.Short RangeSRC
5-25 m,Korthållskommunikation

ochfordonmellan antennert ex
mikro-Vanligastportal. ärpâ en

kommunika-infrarödellervågor
tion.

Landskapsinfor-StandardiseringSTANLI
STG.Projekt inommation.

standardiseringsgrup-AllmännaSTG
standardiseringsorga-Svenskpen.

nisation.

Naviga-andInformationTrafficTANGO
kringProjektGothenburg.fortion

Arena.fordonsnavigering inom

transportforskning.förInstitutetTFK
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TMC Traffic Message Channel. Se
RDS-TMC.

TRIAD Trafflc Information and Route
Guidance Inter-Agency Database
of West Sweden. Projekt för att
bygga digital vägdatabas iupp en
Västsverige.

VERTIS Vehicle, Road and Traffic Intelli-
Society. Japansk införan-gence

deorganisation för transportin-
fonnatik i Japan.

VICS Vehicle Information Communi-
cation System. Japanskt projekt
for införande inf0rmati0ns-sys-av

baserade transportinforma-tem
tik.

VMS Variable Message Signs. Bud-
skapsskiftande skyltar vid vägsi-
dan.
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