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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 medatt uppgift frå-utredaatten

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

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

december 1994 ordförande förre statssekreteraren i Kommu-som
nikationsdepartementet Per Egon Johansson.

Som sakkunniga förordnades den 13 februari 1995 professor
Bengt Holmberg, Lunds tekniska högskola, arkitekt Måns-Karin

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

Göteborg.toret,
Som förordnades den 18 april 1995 departementssek-experter

Helen Källberg, Finansdepartementet,reteraren sekreteraren Eva
Mittermaier, Näringsdepartementet, departementssekreteraren Ha-
rald Perby, Miljödepartementet, departementssekreterarensamt
Anders Wärmark, Kommunikationsdepartementet.

Från uppdraget entledigades den 5 november 1995expertsom
sekreteraren Eva Mittermaier och förordnades den 21 november
1995 departementssekreteraren Stefan Cairén, Näringsdepartemen-
tet.
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januarientledigades den 30Från sakkunniguppdraget som
bitr.förordnadesdagTorring. Samma1996 tekn. direktör Hans

Vägverket.avdelningschef Wenner,Per
Björnmaj 1996 hovrättsassessorden 6förordnadesSom expert

Kommunikationsdepartementet.Hansson,
1996 de-den oktoberentledigades 2Från uppdraget expertsom

ochFinansdepartementet,Källberg,Helenpartementssekreteraren
Finansde-Bengt Toresson,departementssekreterarenförordnades

partementet.
fil.kand.februari 1995denförordnades 1Till huvudsekreterare
civ.ing.1995augustiden 21till sekreterareMarika ochJenstav

Hedin.Johan
Delegationen för Transportte-antagitDelegationen har namnet

lematik.
del-februari 199616överlämnade denDelegationen ett

SOU 1996:17.väginformatik"medtrafikbetänkande Bättre
slutbetänkandet Transport-härmedöverlämnarDelegationen
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1997januariStockholm den 7
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HedinJohan



SOU 1996:186

Innehåll

Till statsrådet och chefen för
Kommunikationsdepartementet 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Innehåll 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sammanfattning 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Summary 23. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .

Uppdrag1 slutfört 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.1 Delegationen för Transporttelematik 35
. . . . . . . . . . .Frågeställningarna1.1.1 i direktivet 35

. . . . . . . . .1.1.2 Delegationens arbetsprogram 36

. . . . . . . ..1.1.3 Delegationens arbete 39
. . . . . . . . . . . . . . .1.2 Delbetänkandet Bättre trafik med väginformatik" 41

.1.2.1 Delbetänkandet i korthet 41
. . . . . . . . . . . .1.2.2 Remissutfallet 44

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .1.3 Slutbetänkandet läsanvisning 44en- . . . . . . . . . . . .1.4 Underlag till slutbetänkandet 45
. . . . . . . . . . . . . . . .

2 Trafikpolitik för informationssamhället 47
. . . . . . . . . . . . .långa2.1 Det perspektivet 47

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.2 Bakgrund hållbar utveckling 48mot en— . . . . . . . . .2.3 Delegationens vision 50
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .2.4 Transportinforrnatik strategiskt medel iett tra-som

fikpolitiken 52
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1996:186SOU

55transportinformatikenoch3 Användarna .. . . . . . . .. . . . .
55transportinformatikVilka användare3.1 är av . .. . . .
56och behovolika kravtrafikanter harOlika3.1.1
57äldreFunktionshindrade och3.1.2 . . . . .. . . . .
58finnsteknik intestudera3.2 Att som .. . . . . . . .. . . .
60transportinformatikAttityder till3.3 . . . . .. . . . . . ..

Transportinfonnatik3.3.1 ettur
61användarperspektiv .. . . . . . . .. . . . . .. 69studiernågra andramedJämförelse3.3.2 .. . . .

transportinformatik 72påGymnasieelevers3.3.3 syn
75försökpraktiskaAnvändarstudier3.4 ur . . . . .. . . . . .
75brukarstudierfrån svenskaResultat3.4.1 .. . . .
83brukarstudierfrån utländskaResultat3.4.2 .. . .

transportinformatikensibrukarkravenbeakta3.5 Att
85olika faser . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . 87FUD-insatser3.6 Behovet av .. . . . .. . . . .. . . . . . . 88bedömning3.7 Delegationens . . . . .. . . . . .. . . . .. .

93transportinformatikEffekter4 av . . . . .. . . . . . .. . . . . .. 93andra länderEffektstudier i4.1 . . . . .. . . . . . .. . . . . 94projektInventering4.1.1 av . . . . .. . . . .. . . . 98och slutsatserAnalys4.1.2 .. . . . . . .. . . . .. . 102kostnadseffektivitetTransportinformatikens4.2 . . . ..
kostnadseffektivi-kringstudieJämförande4.2.1

102tet . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . 106analysSammanfattande4.2.2 . . . .. . . . .. . . 108Kollektivtrafik4.3 . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . 111Godstransporter4.4 . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. . 113effekterNegativa4.5 . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . 115bedömningDelegationens4.6 . . . .. . . . .. . . . .. . . 116hållbarhetEffektstudiemas4.6.1 . . . .. . . . .. 1184.6.2 Slutsatser . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . 123arbete4.6.3 Fortsatt . . .. . . . . .. . . .. . . . . .



SOU 1996:186

5 Transportinfonnatik medel i trafikpolitiken 127som . . . . . .5.1 Trafikpolitiska utgångspunkter 127. . . . . . . . . . . . . .5.1.1 års1988 trafikpolitiska beslut 127
. . . . . . . .5.1.2 Trafikpolitiken efter 1988 129

. . . . . . . . . .5.2 Transportinformatikens roll i trañkpolitiken 131
. . . .5.3 Att skapa förutsättningar för transportinfonnatik 132

.5.3.1 Transportinformatikåtgärder skall värderas-
jämsides med andra infrastrukturåtgärder 133

5.3.2 Grundläggande infrastruktur för transportin-
fonnatik 133. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..5.3.3 Ett utvecklat beslutsunderlag 135

. . . . . . . .5.3.4 Kunskapsbehov och kunskapsspridning 138
.5.4 Transportinforrnatik och de trañkpolitiska målen 139
.5.4.1 Tillgänglighet 140. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.4.2 Effektivitet 140. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.4.3 Trafiksäkerhet 143. . . . . . . . . . . . . . . . . ..5.4.4 Miljö 148. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.4.5 Regional balans 149. . . . . . . . . . . . . . . . . .5.5 Transportinforrnatik för 150persontransporter . . . . . .5.6 Bättre lokal och regional kollektivtrafik med trans-

portinfonnatik 154. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.6.1 Transportinforrnatikens möjligheter för
kollektivtrafik 154. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.6.2 Läget i dag 157. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.6.3 Behov insatser 157av . . . . . . . . . . . . . . . .5.7 Godstransporter och transportinfonnatik 160

. . . . . . .5.7.1 Transportinforrnatikens möjligheter
för godstransporter 161. . . . . . . . . . . . . . .5.7.2 Olika transportslag 161. . . . . . . . . . . . . . .5.7.3 Läget i dag 163. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.7.4 Behov offentliga satsningar 163av . . . . . . .5.8 Att sammankoppla transportslagen med transport-

infonnatik 165. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.8.1 Persontransporter 166. . . . . . . . . . . . . . . ..5.8.2 Godstransporter 169. . . . . . . . . . . . . . . . . .



SOU 1996: 186

1715.8.3 Gemensamma system . .. . . . . . . . . . . .
transportinformatiken 176och5.9 Kommunerna . .. . . . .

i kommunerna i dag 176Transportinforrnatik5.9.1
kommunalttillämpningar i5.9.2 Intressanta ett

177perspektiv . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..
178Behov insatser5.9.3 av . . . . . . . .. . . . . . . .

grundläggandeinvesteringar iFinansiering5.10 systemav
179transportinformatikför . .. . . . . . . . . . . .. . . . .

korthet 180ñnansieringssystem i5.10.1 Dagens .. .
181Resursbehov5.10.2 . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .

bedömning 182Delegationens5.10.3 . .. . . . . . . . .
183bedömning i sammandragDelegationens5.11 . .. . . .

189Vägtrañkledning . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . 1896.1 Bakgrund . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .
189principförslagDelegationens6.1.1 . .. . . . . . .
192synpunkterRemissinstansemas6.1.2 . .. . . . .
194propositionerRegeringens6.1.3 . .. . . . . . . .
194utredningUtgångspunkter för fortsatt6.1.4 . ..
196långsiktigt perspektivVägtrañkledning i6.2 ett . .. .
196i dagVägtrafikledning6.2.1 . . . .. . . . . . . . .

på lång sikt 200betydelseVägtrafikledningens6.2.2
vägtrafik-kringutvecklingsfaser6.2.3 Olika

204ledningen . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . 208omfattningVägtrañkledningens6.3 . . . . .. . . . . . . .
208vägtrafikledningenMål för6.3.1 .. . . .. . . . .

förAvgränsning6.3.2 ansvarav
209vägtrafikledningen . . . . . . .. . . . . . .. . vägtrafikled-operativtaktisk och6.3.3 Strategisk,
218ning .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . 219Verksamhetsform6.3.4 . . .. . . . . . . . . . .. .
224Resursbehov6.3.5 . .. . . . . . . .. . . . . . . . ..

vägtrafikledningenför6.4 Organisation
228övergångsperiodunder en . .. . . . . . . .. . . . . . .
228bedömningDelegationens6.4.1 . . . . . . . .. . .



SOU 1996:186

6.4.2 Plan för genomförande 230
. . . . . . . . . . . . .6.4.3 Utredning vägtrañkansvaret i framtiden 232av

6.5 Delegationens samlade bedömning 233
. . . . . . . . . . .

Införandestrategi7 för transportinformatik 237
. . . . . . . . . . . .7.1 Vad införandestrategiär 237en . . . . . . . . . . . . . . .7.1.1 Begreppet införandestrategi 237

. . . . . . . . .
7.1.2 Varför behövs införandestrategi 238en . . . .
7.1.3 påKrav införandestrategin 240

. . . . . .. . . .
7.1.4 Införande inomIT andra sektorer 240av . . .
7.1.5 Svensk agenda för väginformatik 241

. . . . .
7.2 Införande i andra länder 242

. . . . . . . . . . . . . . . .. .
7.2.1 Inledning 242

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.2 Europa 242

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.3 USA 246

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
7.2.4 Japan 249

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.5 Jämförelse med Sverige 251

. . . . . . . . . . . .7.3 Aktörer införandeprocesseni 253
. . . . . . . . . . . . . . .

7.3.1 En modellgemensam
transportinforrnatiksystemet 253av . . . . . . . A7.3.2 Exempel modellen för

några olika tillämpningar 256
. . . . . . . . . . .Övriga7.3.3 aktörer kring införandet 259

. . . . . . .
7.3.4 Användare 261

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
7.3.5 Tjänsteleverantörer 263

. . . . .. . . . . . . . . .
7.3.6 Infrastrukturhållare 265

. . .. . . . . . . . . . . .
7.3.7 Teknikleverantörer 267

. . . . . . . . . . . . . . . .
7.3.8 Myndigheter 269

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
7.3.9 Sekundära aktörer 271

. . . . . . . . . . . . . . . .
7.3.10 Analys 272

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .7.4 Dagens ansvarsstrukturer 274
. . . . . . . . . . . . .. . . .

7.4.1 Vägtransportsystemet 274
. . . . . . . . . . . .. .

7.4.2 Järnväg 276
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

7.4.3 Sjöfart 277
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

7.4.4 Luftfart 278
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .



1996: 18610 SOU

2807.4.5 Analys .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . 281tidsaspekter7.5 Införandets .. . . . . . . . . .. . . . . . .
282Ordningsföljd7.5.1 . .. . . . . . . .. . . . . . . .. 284utvecklingeni7.5.2 Faser . .. . . . . . . .. . . .
286tillämpningarOlika7.5.3 . .. . . . . . .. . . . . .
288införandetRiktlinjer för7.6 . . . . .. . . . . . .. . . . . . 288marknadtillMöjlighet7.6.1 en . . . . . .. . . . .
288iAnvändarna7.6.2 centrum . . . .. . . . . . . ..
289i konkurrensUpphandling7.6.3 . .. . . . . . . .
289skalalitenBörja i7.6.4 .. . . . . . . . .. . . . .. 289Utprovning7.6.5 systemav . .. . . . . . . .. . .
290Infonnationsinfrastruktur7.6.6 . . .. . . . . . . .
290Generella IT-system7.6.7 . .. . . . . . . .. . . .
290IT-visionIntegrering7.6.8 mot .. . . . . . .. . .
291bedömasbörTillämpningarna7.6.9 separat ..
291Interoperabilitet7.6.1O .. . . . .. . . . . . .. . . . . 292insatserBehov7.7 av . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . 292FUD-satsningsamordnadEn7.7.1 . . . . .. . .
293Pilotförsök7.7.2 . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . 294Systemarkitektur7.7.3 . .. . . . . . . .. . . . . .. 295beslutsunderlagUtvärdering7.7.4 - . .. . . . . .
296Standardisering7.7.5 . .. . . . . . . .. . . . . .. . 296samarbeteInternationellt7.7.6 . .. . . . . . .. .
297samverkanför7.7.7 Forum . .. . . . . .. . . . .. 298regelverkmedarbete7.7.8 Fortsatt . .. . . . . .
298informationochUtbildning7.7.9 .. . . .. . . . .

301transportinformatikJuridik och8 . .. . . . . . . .. . . . .. . . 301trafiksektominomNormgivning8.1 .. . . .. . . . . .. 302fordonUtrustning i8.2 . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. 304Utrustning vid8.3 väg . . .. . . . . . .. . . . . .. . . .. . 306Integritetsfrågor8.4 . . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . 308frågorövriga8.5 Vissa . .. . .. . . . . . .. . . . .. . . . 309bedömningDelegationens8.6 . .. . . .. . . . . .. . .. .



1996:186SOU 11

Transportinformatik9 Sverigeför 311
. .. . . . . . . . . . . . . . .

9.1 påEn nationell satsning transportinformatik 311
. . . .

9.1.1 Ett nationellt förprogram
transportinformatik 312

. . . . . . . . . . . . . . .
9.1.2 förRiktlinjer transportinformatik i Sverige 317

9.2 Delegationens bedömning för olika tillämpningar 319
9.2.1 Myndighetstillämpningar 320

. . . . . . . .. . .
9.2.2 Servicetjänster till trafikanterna 322

. . . . . . .
för transportföretag9.2.3 Tillämpningar 325

.. . . .
Manövreringsstöd 3269.2.4

. . . . . . . . . . . . . . . .

Särskilt yttrande 329
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bilaga Delegationens direktiv 331
.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bilaga 339Terminologi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

359Bilaga Referenser
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





131996:186SOU

Sammanfattning

analy-uppdragtransportinformatik har haft iDelegationen för att
inför-ochanvändning, konsekvensertransportinformatikenssera

utifrån trafikpolitisktande i det svenska etttransportsystemet per-
också haftuppgifter har delegationenspektiv. utredandeFörutom

transportinformatikens möj-informationuppdraget spridaatt om
ståndfå debatt.tillligheter och begränsningar samt en

slutbe-och med dettasitt arbete iDelegationen har avslutat
tänkande.

trafikdelbetänkande BättreDelegationen har tidigare lämnat ett
behandladei huvudsakmed 1996:17,väginformatik SOU som
vägdatabasnationell digitalföreslogsväginformatik. dettaI att en

presenteradeVidarehuvudman.skulle med Vägverketskapas som
vägtrafikledning.organistion förprincipförslag tilldelegationen ett

nationelltväginfonnatikutvecklingenbehandladesDessutom av
trafik-möjligheter iväginformatikensoch internationellt, ett
föroch problemanalys hinderpolitiskt perspektiv ettsamt aven

Slutligenomfattning i Sverige.väginfonnatik iinförande störreav
utformningockså gällerförslag vadlämnade delegationen ett av

väginformatikutrustning i fordon.
fokustransportslag,behandlar alla ävenSlutbetänkandet ärmen

vägtrañkområdet.informatik fördetta betänkandei

Informationsaktiviteter

delegationenharoch skapa debattsyfte informationI spridaatt
nyhetsbrev,givitkonferenser,medverkat seminarier ochi flera ut

ITitvå Vägval fördebattskrifter;författat publiceratartiklar samt
den förstakollektivtrafik. ITransportinformatiktrafiken ioch

med detta, vadanvändas, riskerbeskrivs ärhur tekniken kan som
skriftenandrautifrån aspekter Denönskvärt olikainföraatt m.m.
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har delegationen tagit fram tillsammans med Svenska Lokaltrafik-
föreningen. Den behandlar transportinforrnatikens möjligheter för
och hur den i ökad utsträckning kan införas i kollektivtrafiken.
Skriftema ocksåhar utgjort underlag för slutbetänkandet.

Delegationen ocksåhar knutit till sig referensgrupp meden
från myndigheter, kommuner, företag forskar-ochrepresentanter

samhället. Vidare har delegationen seminiarier,arrangerat egna
Öppetbl.a. forum kring på frå-transportinformatik, vilket olika

geställningar förknippade med införande transportinformatikav
behandlades.

Användarna och transportinformatiken

Användarna dvs. trafikanter såhar hittills inte ägnats stor upp-
märksamhet. Några användarstudier olika slag har emellertidav
genomförts och antalet i ökande. Delegationen har deltagitär av
flera studier initierat åttasvensk attitydundersökningsamt en om
tillämpningar transportinformatik.av

Det tydligt skilda användargrupper har olika krav ochär att
behov påolika transportinformatikens utformning ochsamt ser

Sålunda finns det skillnader mellan och kvinnor,männytta. unga
och gamla, bilförare och kollektivtrañkresenärer flestadeIetc.
studier framkommer positiv inställning till olika tillämpningaren

transportinfonnatik.av
Brukama önskar produkter/tjänster löser problemderas isom

trafiken. ocksåDet tydligt användare prioriterar sådana till-är att
lämpningar ökar säkerheten och tryggheten i samband medsom
resandet. I den svenska attitydundersökningen detta mycketär
tydligt. Den tillämpning i främsta nämligensattes rummetsom var
automatisk områdenhastighetsanpassning i med hastighetsbegräns-
ningen 30 km/tim.

De olika undersökningarna visar transportinfonnatik haratt en
möjlighet underlätta resandet. Det delegationensärstor att upp-

fattning de olika användargruppema måste komma in tidigare iatt
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FUD behövs denanvändareytterligare samt attatt omprocessen,
liknande under-följas medbörsvenska attitydundersökningen upp

sökningar.

kostnadseffektivaTransportinformatikåtgärder är

utifrån s.k.detytterligare analyserlåtitDelegationen har göra
TOSCA-projektetz. transportinforma-visaranalysernaDe attnya

åt-trafikpolitiskarelativt andratikåtgärder kostnadseffektivaär
gärder.

kostnads-vad gällerFrån blir rangordningensäkerhetssynpunkt
Trafiksä-Trafikstyming, 2åtgärder:olika 1effektivitet mellan

vägavgifter ochdynamiskakerhetsåtgärder Informationssystem,3
Vägvis-och 5Väginvesteringar4hastighetsanpassningssystem,

ningssystem.
Trafikstyming,ordningenframkomlighetssynpunkt blir 1Från

3vägavgifter,dynamiskavägvisning ochInformationssystem,2
Hastig-underhåll bärighet och 5ochDrift,Väginvesteringar, 4

trafiksäkerhetsåtgärder.ochhetsanpassningssystem
vägavgifterdynamiskaTrafikstyming,Från miljösynpunkt: l

Informations-beteendepåverkande åtgärder, 2ochattityd-samt
4Hastighetsanpassningssystem,3vägvisningssystem,ochsystem

iInvesteringarriksvägar och 5 stamvä-ochInvesteringar i läns-

gar.
studier,utländskaradtagit delDelegationen har somenav

under-positiva effekter. Detransportinfonnatikensockså visar
i olikapå olikautfördaemellertidredovisats sätt,sökningar ärsom

medmåste tolkasResultatenomfattningolikamiljöer, är etc.av
bedömningdelegationensemellertidviss försiktighet. attDet är

transportinformatiken harpotentialstudierna den attvisar stora
miljövänligareochsäkrareeffektivare,bidra till skapa trans-att ett

portsystem.

DemonstrationFUD Utveckling,Forskning,-
2 Göteborgsregionentransportinformatik iSamhällsekonomisk utvärdering av
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Transportinformatik strategiskt trafikpolitiskt medelett-

nåFör målende trafikpolitiska används i dag i hög grad tradi-att
tionella medel investeringar i infrastruktur och regel-statiskasom

för utnyttjandet infrastrukturen Utnyttjandetsystem etc.av av nya
medel transportinfonnatik och andra åtgär-"mjukat.ex.som mera
der" har sånaturliga skäl inte vikt i trafikpolitiken.ännu storav
Sådana har inte funnits särskilt länge. delegationens be-Det är
dörrming utveckling i trafikpolitikensynsättatt ärmot ett nytten

och det möjliggörs teknik. ändradeMenväg ävenatt av ny
värderingar sådantspelar in. I handlar det i första handsynsättett

med hjälp medel transportinformatikatt t.ex. ut-om av nya som
effektivare.nyttja den befintliga infrastrukturen Det blir i stor ut-

sträckning fråga påverka, hjälpoch leda trafiken medatt styraom
teknik och realtidsinforrnation handlartrafikläget. Detav ny om

således i mindre grad investera i traditionell infrastruktur.attom
En utveckling i denna riktning pågått luft-har redan tid inomen
farten.

åskådliggörsDetta nedanståendei figur, där den delenvänstra
dagens situation och den den färdriktning-högrarepresenterar nya

en.

NysynUtgårfråninformation
ochstyrning
I

Mjuka Information ledningochåtgärdar A

vDynamiskustyrmedel
"""-W"..j

statiskastyrmedel g
underhållDriftoch infrastrukturav i iHårda infrastrukturByggandeav iatgärder

TraditionellsynUtgårIranbyggande
ochunderhåll.
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frånsina har utgått gällande trafikpolitikI analyser delegationen
och utifrån olika delmålen.värderat olika tillämpningar de De
förslag pålämnas skall detvägensteg tra-motsom ses som nya
fikpolitiska förhållningssättet. Förslagen handlar skapaattom

ändamålsenligtförutsättningar för användande transportin-ett av
forrnatiken möjliggöra satsningar tranportinformatik-attgenom
åtgärder bl.a. finansieringssystem.Vidare handlarutvidgatgenom

sådanadet tillämpningar harsatsningar olika slagom somav
målen. återgesgod effekt trafikpolitiska Förslagen i samladde

i för transportinforrnatik.form det nationella programmet
ocksåUtifrån utgångspunkter delegationentrafikpolitiska har

några riktlinjer kopplade till införandet:format

Så långt principer gäller för andramöjligt bör samma somsom-
vid bedömningmedel i tillämpas trans-transportsystemet av

portinformatikåtgärder.
måste åtgärder upphovDet säkerställas eller inteatt system ger-

trafik-till negativa effekter och/eller motverkar infriandet deav
målenpolitiska innan de införs i skala istörre transport-

systemet.
Utgå från analyser olika användares behov och krav.av-

funktionshindradeoskyddade trafikanterna äldre ochDe samt-
bör uppmärksamhet i införandeprocessen.ägnas större

fårolika byggas iNya barriärer för transportsys-grupper-
resultat införande transportinformatik.temet ett av avsom

véigtrafikledningOrganisation för

principförslag tillDelegationen delbetänkandetpresenterade i ett
vidareutvecklats iorganisation vägtrafikledning, vilket harför

slutbetänkandet.
vadDelegationen delvis visionärhärgör ansatsmeren ny,

trafikpolitiskagäller utgångspunkt i detvägtrafikledning med nya
förhållningssättet. åtgärder ochdeInledningsvis konstateras att

grad präglasfinns i kring vägtrafiken i högdag avansvar som



1996:186SOU

underhållaoch vägåtgärder byggahårda samtolika attsom
Delegationenvägtrafiken.kringreglerotympligaocholika statiska

förfå stå tillbakaframtiden kommeråtgärder idessa attatttror
ochstyrningledning,information,åtgärder med ettmjukare mer

aktiviteterdessaAllavägtrafiken. ärkringregelsystemdynamiskt
anordnatillsyftar vägtra-vägtrafikledningrelaterade kring attsom

grundsyniskifteunderhålla Ettoch väg.byggafik än attsnarare
påverka valdadelegationen,också, enligtmåstevägtrafiken an-

vägtrafiken.iorganisationoch valdsvarsstrukturer
däri faser,utvecklingvägtrafikledningensDelegationen treser

vägtrafikledning inte avgrän-ärkännetecknasnulägetfas 0 attav
vägtrafikledningendärläge1otydligt. Fas åroch ettansvaretsat

då vägtrafik-inträffar2Fastydliggjortavgränsad ochär ansvar.
dettaIbeskrivsså viktigablivitåtgärder harledningens ovan.som

ochvägtrafikledningbåde väg-förorganisationsamladbehövs en
storstadsregionema.hållning i

k
FnFu 21FnO lörvågtralikenlörVTL SamlatVTL OrganisationOrydliqransvarlör ansvarnMjukare..

åtgärder vvIVinformera. VTLleda

tonviktfrånFörskju av atgärder"harda""mjuka"lill

"âzlgááfdüåf" vigtrallkorganlsatlonerväghållare väghållare Regionala
bygga. runderhålla Tid



SOU 1996:186 19

Delegationen vägtrafikledningens huvudsakliga uppgifterattanser
är att

åtgärdersamordna för säkerställande vägen- av
informera trafikanterna och trafiksituationenväg-0 om
säkerställa och trafikinformation finns tillgänglig,väg-att samt0

och leda vägtrafiken.styra0

Delegationen föreslår Vägverket i uppdrag tillsammansatt attges
med berörda kommuner i storstadsregionema inleda förhandlingar
kring hur vägtrafikledningen skall hanteras i regionerna. Viktiga
förutsättningar båda skall ha inflytandeär överatt parter processen

så såoch utförs.del uppgifterna möjligtatt stor snarten av som
Vidare föreslås Vägverket huvudman för vägtrañkledningvara
det nationella och ha det övergripande förvägnätet väg-ansvaret
trafikledningsfrågor i Sverige.

Vidare bör utredning tillsättas med uppgift komma medatten
förslag hur framtida regional organisation för vägtrafiksys-en

fas 2 bör utformad.temet vara

Införandestrategi för transportinformatik

bakgrund slutbetänkandets kring vadMot somav resonemang
skall behandlar kapitlet införandestrategier hurgöras trans-om
portinformatiken skall införas och delvis det sker. Ettnärav vem

ocksåunderlag för dessa bedömningar Svenskhar utgjorts av
agenda påför väginformatik, vilken delegationens initiativ har
utarbetats bestående för myndig-representanterav en grupp av
heter, industri högskolor/universitet.och

Med införandestrategi här övergripande plan för huravses en
införandet inför-transportinformatik i Sverige bör till. Medav
ande införskaf-både införandebeslut och privataoffentligamenas
fanden produkt ellersåväl användarens inköpsysternav av ensom
tjänst.
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Inledningsvis införandeanalys i andra länder, inför-görs en av
ande IT inom andra sektorer och hur de olika aktörernaav agerar
kring införandeprocessen. Till denna analys fogas modellen av
transportinforrnatiksystemet med de grundläggande aktörerna:

infrastrukturhållare,användare, tjänsteleverantörer, teknikleveran-
och analyseras införandets tidsaspektermyndigheter. Vidaretörer

och transportslag.dagens ansvarsstrukturer inom olika

Myndigheter
Raglnhg,Rikldag,Slutligavuk

Lagarochregler
AnvändareTramramar AnvändareOrganisationer- -Bilislar,cyklislur,Ialglngan, Godslrnnrporror,kollak1iv1nl:k,Ina’,yrkufdrnro, komlmnør,sulligayollçalc. nc.

ESG GTjänster

Tllnsteleverantörer Teknlldevorambnr
Statligavork,Taric,kommun", Combnoch,Von/o,Puk.kollckliwnlilddrullg. Ericsson,Hugh,arc mTeknik

QInfrastruktur Infrastruktur

...illarølntom-ratlonslntrastmktu.
Sflliglverk,kamrnunn,Talia.LMV.Inlornol,bankar,alc.

vad gällerAnalysen leder fram till antal slutsatserett processen
viktigaste dessakring införandet transportinformatik. Den äravav

problem-införandet transportinfonnatik inte haratt en ensamav
måste utifrån sinasamverkamängd aktörerEnägare. stor egna

villkor.
samlingbestår därför iInförandestrategin i slutbetänkandet en

förnödvändiga insatserriktlinjer antalför införandet och attett
följande:bl.a.stödja införandeprocessen. riktlinjerSom anges

måste finnas möjligheter till marknadDet° en
iAnvändarna bör isättas centrum processen-
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Upphandling bör ske i konkurrens-
Införandet måste kunna börja i liten skala-
Systemen de införs.skall innanutprovas-

informationsinfrastrukturEn bör skapas-
Generella bör utnyttjas till delIT-system stor-

framtidenSystemen bör integreras IT-vision imot° en
Olika tillämpningar bör bedömas separat-

nyckelfråga förInteroperabilitet är systemen- en

återges nationella förInsatsema nedan i det programmet trans-
portinforrnatik.

Delegationens bedömning tillämpningarolikaav

också sammanställning sina bedöm-Delegationen har gjort aven
tillämpningsområden transportinfonnatik. Iningar olika förav

lång tillämpningarstället för lista alla görsöveratt enange en
områden:uppdelning fyra grundläggandedessa iav

till effekter deMyndighetstillämpningar kan leda tra-stora
berördamålen. måste aktivt och ledasfikpolitiska Dessa styras av

delegationen detmyndigheter. Speciellt viktigt att satsavaraanser
dynamiskaFörsöksprojekt kringtrafikstyming för väg-tätort.

potentialfastställa dessaavgifter viktigt för kunnaär systemsatt
efterfrågestyming.för

syftar till för trafikanterna.antal tillämpningar serviceEtt stor
så trafikpolitiska effekterhandlar det inteHär stora men sys-om

härviktanvändarna kan dra Av är attstor nytta stortem av.som
privat, lämnaoffentligt ochklargöra mellangränsen utrymmeatt

informationsinfrastrukturtillhandahållaför privata initiativ samt att
fråninformationtransportdatabas ochformi nationell digitalav en

vägtrafikledningen.
transportföre-tillämpningar förDet finns vidare antalett stort

sinkan effektiviseragodstransportföretagKollektivtrafik, taxi,tag.
kunderverksamhet service för sinaoch skapa bättre trans-genom

branschen självaportinforrnatik. främsthandlar detHär attom
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skapar bra lösningar. Staten kan dock stödja viss försöksverksam-
het.

Transportinformatik för manövreringstöd kan stöd förutgöra
Mångaföraren och trafiksäkerhet. dessa tillämp-medföra ökad av

ningar för införande i skala. Här harinte färdigaär ännu stor
fordonsindustrin vikt delegationenledande roll. Av stor anseren
det för automatisk hastig-utföra försök medstörreatt systemvara
hetsanpassning, vilka kan effekt trafiksäkerheten.ha stor

nationellt transportinformatikEtt förprogram

Utifrån hartrafikpolitiska och införandestrategiska bedömningar
delegationen nationellt för transportinforma-föreslagit ett program
tik innehåll punktforrn:med följande i

Etablering nationell digital transportdatabas- av en
Etablering regional nationell vägtrafikledningoch° av

trafiksignalerSatsning intelligenta°
Finansiering via utvidgat LTA-anslag.ett-

hastighetsanpassningFUD-projket kring automatisk-
FUD-projekt kring dynamiska vägavgifter°

kring transportinforrnatik för landsbygdenFörsök-
Satsning på kollektivtrafik-
Försök med reseplaneringssystem°

medUtredning övervakning och styrning transporter° avom
farligt gods
Ett samordnat nationellt FUD-program°
Pilotförsök anknytningmed lokal°
Utvärdering och utvecklat beslutsunderlagett°

systemarkitekturUtredning skapande- av av en
standardiseringsarbetetAktiv medverkan i det internationella°

internationella samarbetetDeltagande i det°
Forum för samverkan-
Utbildning kompetensutvecklingoch-
Informationsinsatser.-
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Summary

the taskTelematics has hadDelegation forThe Swedish Transport
policy, theofof analysing, in the transportcontext use, conse-

Swedishinformatics in theofand introduction transportquences
Delega-investigative tasks, theaddition itsIntransport system. to

information thedisseminatinghas charged withtion also been on
and with brin-telematicspotentialities limitations ofand transport

ging about debate.a
completion ofmarks thethis finalThe presentation of report

Delegation’s remit.the
interimsubmittedpreviouslyThe delegation has report,an

withImproving roadmed väginformatiktrafikBättre transport
with road1996:17, dealing mainlyinfonnatics, SOU transport

recommended theDelegationthat theinformatics. In set-report,
organisationalroad database. Andigitalised nationalting ofup a
and theoutlined,of trafficscheme road reportmanagement was

bothinforrnatics,roaddevelopment ofalso addressed the transport
of roadpotentialitiesintemationally, thenationally and transport

analysis ofandof policy,inforrnatics in the context transport an
of roadimplementationrelating theobstacles and problems to

Finally, theSweden.wider scale ininformaticstransport on a
design ofconcerning theforward proposalsDelegation put on-

informatics equipment.board road transport

Information activities

debate, theandinformationorder disseminateIn to encourage
conferences,several seminars andDelegation taken inhas part

pub-debateand compiledarticlesissued publishedbulletin, twoa
infomiaticstrafiken "Transportlications, namely Vägval för Ti

"Tra-kollektivtrafikTransportinformatik ithe andcrossroads"at



24 SOU 1996:186

informatics and public transport". The first of these des-nsport
cribes how the technology be used, the risks entailed, desi-can
rable from various points of view, The publi-secondetc.measures
cation, compiled jointly by the Delegation and the PublicSwedish
Transport Association, deals with the potentialities and further
implementation of informatics the transittransport sector.mass
Thee publications also provided input documentation for thetwo

finalpresent report.
The Delegation has affiliated itself referenceto a com-group

prising representatives of national and authorities, businesslocal
enterprise and the research community. addition, DelegationIn the
has arranged seminars of its including "Open forumown, an on

informatics" which various topics discussedtransport at were
relating the implementation of informatics.to transport

Users and informaticstransport

tillUp little attention has been paid i.e. road users,tonow, users
but studies have been undertaken and the numbersome user
growing. The Delegation has examined several such studies and
has initiated Swedish attitude with reference eighttoa survey
applications of informatics.transport

Clearly, different categories have different needs and de-user
mands and also different views regarding the design and benefits
of informatics. Thus there differences in thesetransport are re-

between and old, drivers and pub-andspects men women, young
lic and The majority of studies revealtransport passengers so on.

positive attitude applications of informatics.various transporttoa
The trafficproducts/services which will solve theirwantusers

problems, enhancingand they clearly give priority applicationsto
the safety and of travel. This clearly broughtsecurity outvery
by the Swedish attitude which the application accordedsurvey,
pride of place automatic speed control in with km/h30was areas
speed limits.
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informaticsThe shown havevarious have transport tosurveys
of Dele-big travel. the opinion thepotential for facilitatinga

gation categories be involved in thethat the various mustuser
neededthat additional RDfrom earlier stage,process useran

should followed throughand that the Swedish attitude besurvey
further studies of similar kind.in a

cost—eflicientTransport informatics aremeasures

basedDelegation andFurther commissioned by theanalyses, on
project’, informaticsshownthe so-called TOSCA have totransport

policycost-efficient relation otherbe transportto measures.
follows:ranking order 1From viewpoint, thesafety asa

Information3Traffic control, Traffic safety2 sys-measures,
Roadcontrol 4road pricing and automatic speed systems,tems,

and 5 guidanceinvestments Route systems.
control, Informa-ranking order: Traffic 2The flow 1traffic

pricing, Road invest-guidance and road 3tion systems, route
andcapacity,and load carryingOperation, maintenance4ments,

and traffic safetyspeed control5 Automatic systems measures.
roadTraffic control,ranking order: lThe environmental

behaviour-conditioning 2pricing and attitude and measures,
Automaticguidance 3Information and systems,systems route

nationalandinspeed control 4 Investments countysystems,
in trunk roads.highways and 5 Investments

international studiesexamined ofThe Delegation has numbera
informatics.positive effects ofwhich also point the transportto

procedures inemployed differingThese studies, however, have
forth.and Evendiffering varied inenvironments, have soscope

thein they demonstratethe Delegations opinion poten-greatso,
efficient,for helpingtial of informatics createtotransport more

environment-friendlysafer and systems.transportmore

‘ Got-Goteborginformatics in theA evaluation ofsocio-economic transport
henburg region.
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policyofTransport informatics strategic instrument transporta-

being pursued much byTransport policy objectives todayare very
investments and statictraditional such infrastructuremeans, as

of instru-regulatory of infrastructure Useetc.systems newuse
inforrnatics and other, "softer"suchments, transport measuresas

roleimportanthas, understandably, acquirednot yet a very
fairly ori-of this kind ofpolicy. Instruments recenttransport are

moving towardsbelief that thingsgin. the Delegation’s aare
butfacilitated by technology,view of policy,transport newnew

approach primarily concernedalso Theby value changes. new
of the existing infrastruc-efficient utilisationwith achieving more

informaticswith instruments,the aid of transportture amongnew
guidingof conditioning,muchthem. This will be matteravery

real timeof technology anddirecting traffic with the aidand new
ofand muchinformation traffic conditions, matternot so aon

develop-civil aviation,investing traditional infrastructure. Inin
already.direction for timemoving thishave beenments some

left hand offollowing figure, theThis illustrated by the part
theright handtoday and thewhich the situation partrepresents

perspective.new

Newvlew
InformationBasedonandmanagement

Softer Informationmeasures

Dynamiccontrol

Staticcontrol

InfrastruktureMaintenanceofthe

Buildingof intrastrukture‘Harder’ 4
measures

ViewTraditional
buildingBasedonandmaintenance
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delegationThe has its analyses existing policy,based transporton
evaluating different applications in of the various sub-objec-terms
tives. The be lookedproposals forward stepstoput are on as
towards the policy. They concernedapproach to transport arenew
with facilitating of informatics by makingtransportgreater use
possible throughinvest informaticsinto transport measures, eg.

broadly They also concernedbased funding systems.more are
objectiveswith variety of in applications furthering thea measures

of policy. concise of the proposalsAtransport statement con-
tained in for informatics.the national transportprogramme

On Delegation has also laidprinciples of policy, thetransport
down number of implementing guidelines:a

far possible beTransport informatics shouldmeasures as as-
instruments of theassessed the other trans-termson same as

port system.
policyCare before introducingbe taken, systemsmust mea-or-

thatscalelarger in the transport system, to ensuresures on a
into conflictthey do negative effects and/orgeneratenot come

with the aims of policy.transport
of the needs andImplementation be based analysesmust0 on

demands of different users.
with func-Unprotected road elderly and persons- users, persons

thetional impairment should receive attention duringextra
implementation process.
Implementation of informatics resulttransport notmust new-
barriers different being built into the transportto sys-groups
tem.

Road traflic organisationmanagement

organisationalits interim Delegation outlinedIn thereport, an
elaborated infor This has beenroad trafficstructure management.

finalthe Delegation adopts partlyin which thereport, morea new,
visionary theroad traffic basedapproach management,to newon
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approach policy. First of all, remarked that theto transport
policy and responsibilities surrounding roadpresentatmeasures

ofcharacterised by "hard"transport to great extent measuresare a
maintenance anddifferent kinds, such road construction and aas

traffic. Thevariety of unwieldy regulations applying roadstatic, to
future these will haveDelegation believes that in tomeasures

controlyield of information,"softer"to management,measures
of road traffic regulation. Theseand dynamic system area more

traffic and concernedall activities relating road managementto
with thewith of road traffic thanthe construc-arrangementmore

Delegation changetion and of roads. themaintenance As sees a
choicebound affect thein the basic of road traffic alsoview to

for road traffic.and organisationof responsibility structures
trafficdevelopment of roadThe Delegation the manage-sees

of which thefalling three phases, phase 0into presentment as
unde-beingroad trafficsituation characterised by management
wheresituationfined and responsibility indistinct. Phase l a
clear.responsibility maderoad traffic defined andmanagement
haveroad trafficPhase 2 when management measurescomes

coherentThis demandsacquired described above.the importance a
and roadtrafficorganisation for both road management manage-

regions.in the metropolitanment

Delegationtheprincipal tasks of road trafficThe management, as
them, to:sees are

availableroad safe andfor keeping theco-ordinate measures
situationroad and trafficinform of theroad users

information availableand trafficthat roadensure
traffic.control and roadmanage

RoadSwedish Nationalrecommends that theThe Delegation
muni-metropolitantogether with theAdministration be instructed,

subject of regio-negotiations thecipalities concemed, to onopen
thatunderstandingthe importantnal road traffic management, on
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A
PhanZPhan1Phase0 tram:RTM CoherentresponsibilitylorroadOrganisationiorUnlcearresponsibilityk,Sonar

Vmeasures 7 V
RoadTraffic
Management

Shift fromaccenher‘harder’to"s measures

"Harder Authorities RegionalRoadTrafficAuthoritiesAuthorities RoadRoadmeasures
build.

" Time

both parties have in the and that the assign-toare a say process
be completed with the possible dispatch.ment to greatest

further proposed that the Swedish National Road Administration
be in charge of road traffic roadthe nationalput management on
network and in general charge of of road trafficmatters manage-

in Sweden.ment
addition, CommitteeIn should be appointed forwardto puta

proposals concerning the of future regional organisationstructure a
thefor road phase 2.transport system

implementationStrategy for the of informaticstransport

With reference the propounded finalin theto reportarguments
concerning chapterwhat be done, the implementingto strate-on
gies deals with the of informatics bequestions how transport to
introduced, by whom partly, when. Supportive documentationand,

thesefor included agendahas also Svensk för väg-assessments
informatik "Swedish agenda for road informatics",transport
compiled, by consisting ofthe Delegation’s initiative,on a group
representatives of national authorities, industry and universities.
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strategy" used here refers"implementationThe toterm as an
introduction roadfor the ofoverarching of procedureplan trans-

takenimplementation here beinginformatics in Sweden, toport
decisions and privateimplementationboth public systemsmean

service byof productwell the purchaseprocurement, a orasas
the individual user.

implementation otherbegins by analysingThe chapter coun-
of diffe-and the actionsin othertries, implementationIT sectors

implementation Towith theconnectionplayersrent process.
informaticsof theadded modelthis analysis systemtransporta

providers, in-serviceprincipal players:with thetogether users,
Time-and authorities.supplierstechnologyfrastructure managers,

wellanalysed,alsoimplementationoftabling aspects as asare
modes ofwithin variousresponsibilityofpresent-day structures

transport.

Authorities
Gavlmrmnl,Palinrrnnr,PublicAulhoriliol

tramewunLegal
Individuals UsersOrganisationsUsers --Travallars,Padusrrians, Fruighr,PublicDrivcrs, rrnnspon,Taxi,Publicnulhorilias,CommercialDrivers, ale.ulc.

äåü Services
Providers TechnologySuppliersSorvlco QTclocom Combinch,Volvo,PukPublicnnnoriliu, Ericuon,onrvpricu, Hogia,Oporalou,Privat: arc nlcTechnology

QInfrastructureInfrastructure
InformaticsInlrauruclurcTransport aullraritiu,Murricipnlilin,Publicin/rurructurv Burks,To/ocomOperators,/nlom-I, m.

theconclusions regardingofnumberanalysis leadsThe to pro-a
informatics, theofimplementationattending the transportcess

justhaveimplementation doesthatbeingimportant notmost a
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single problem large number ofA players will have toowner. co-
operate.

Accordingly, the implementing presented comprisesstrategy a
collection of implementing guidelines and number ofa necessary

in implementingof the Guidelinessupportmeasures process.
indicated include the following:

There be commercial possibilities.must-
The should the forefront of the- users occupy process.
Procurement should be competitive.-
Implementation be able small scale.must to start- on a
Systems be tested before introduction.must-
An information infrastructure should be created.-
Extensive should be made of general IT systems.- use
The should be integrated towards IT vision for thesystems- an
future.
Different applications should be appraised separately.0
Interoperability key issue for the systems.- a

The suggested stated below in the nationalmeasures are prog-
for informatics.transportramme

by the Delegation applicationsAssessment of various

The Delegation has also prepared of its ofassessmentsa summary
various fields of application for informatics. Instead oftransport
presenting long list of all the applications, these have been divi-a
ded into four main follows.areas, as

Authority applications have effects wheregreat transportcan
policy aims concemed. Thee applications be activelymustare
controlled and managed the authorities concemed. The Delega-by

urban traffic control.tion attaches particular importance Ex-to
perimental road pricing projects important withdynamic aare
view ascertaining demand control capability of suchtheto sys-
tems.
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aimed providingof applications servicesA large number atare
of import in ofroad such theyfor As great termsnotareusers.

derivefrom whichpolicy effectstraffic but systems users canare
lineachieve clear ofimportant heremuch benefit. to avery
privateleave forpublic and private,demarcation between to scope

in the form ofinformation infrastructureinitiatives and provideto
information from theand roadnational digital databasetransporta

traffic management.
of applications forlarge numberThere also transportare a

public taxiinforrnatics,Throughenterprises. transport,transport
operationsstreamline their andcompaniesfirms and freight can

thisAbove all,theirbetter services for customers.create means
solutions forgoodresponsibility of creatingbranch has theevery

aid.in for Statefield trialsitself, though certain comemay
providedriverinformatics for assistanceTransport suppor-can

theseoftraffic safety. Manyand enhancetive services for drivers
implementation. Thelarge-scaleripe forapplications not yetare

Delegationhere. Theplayvehicle industry has leading toparta
experimentation withlarge-scaleimportanceattaches togreat

effectsimportantwhich havecontrolautomatic speed systems, can
traffic safety.on

informaticsnational forA transportprogramme

and im-policyconcerningbasis ofOn the transportassessments
nationalproposedhasDelegationtheplementation strategy, a

follows:itemisedinformatics,for transport asprogramme

database.national digitalEstablishment of transporta
trafficnational roadregional andEstablishment of manage--

ment.
controlsignaltrafficin intelligentInvestment systems.°

allocation.fundingexpanded LTAFunding through an-
control.automatic speedconcerningRD projects°

road pricing.dynamicconcerningRD projects-
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Experiments relating informatics for- to transport rural areas.
An extensive for public° transportprogramme
Experimentation with trip planningv systems.
An investigation of the supervision and control of- the carriage
of hazardous goods.
A co-ordinated national RDv programme.
Locally based pilot experiments.0
Evaluation and input for decision-makingv support.
Investigation of the creation of architecture- Eu-systema on a

level.ropean
Active participation international work standardization.- on
Participation in international co—operation.-
An ITS forum should be established-
Training and competencedevelopment.0
Information- measures.
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Uppdrag slutfört

1.1 Delegationen för Transporttelematik

uppdragDelegationens har frågorvarit "utreda informa-att om
tionsteknologins trafikpolitiska konsekvenser och behovet attav
utforma regelverk kring informationsteknologins användning iett
trafiken bereda förslag till särskilda insatser för främjasamt att
användningen sådan teknologi i transportsektom Dir.av
1994:41.

Frågeställningamal 1l direktiveti
..

Enligt direktivet det delegationens uppgiftär att:

analysera införandet transportinformatik från trafikpolitiska- av
utgångspunkter
analysera den teknikens trafikpolitiska betydelse och kon-nya
sekvenser
lämna förslag hur transportinforrnatiken bäst kan utnyttjasom
för underlätta genomförandet riktlinjerna i den svenskaatt av
trafikpolitiken åtgärderoch vilka bör vidtas för säker-attsom
ställa sådan utvecklingen
lämna förslag åtgärder påskyndatill kan ianspråktagandetsom

olika former transportinformatik kan bidra till in-av av som
friandet målende trafikpolitiskaav

‘ återgesDirektiven i helhet bilagasin i
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ökatändamålsenlig förlagstiftningnuvarande är ettpröva- om
transportinformatikianspråktagande av

ändamålsenligorganisationsstrukturnuvarande ärpröva° om
avanceradformerolikainförandetstrategier förstudera avav°

transportinformatik
så långt möjligtindividsamhälle ochförbedöma vinster°

från olika aktörerinsatserresursanspråk kravochbedöma°
konsekvensernegativaeventuellabelysa°

integritetenpersonligafrågor denkringuppmärksammasärskilt°
internationelltnationellt ochområdetinomutvecklingenfölja-

transportinformatikinformationsprida om°
möjlig-transportinforrnatikenskringdebattbredareinitiera° en

begränsningarheter och
samt

forminsatser isärskildafrågorberedainitiativ till och avta om°
transportin-användningenfrämjapilotprojekt för att avt.ex.

målen.trafikpolitiskainfria detillbidraformatik kan attsom

delegationensityngdpunktenvidarekonstaterasdirektivetI att
skall idelegationenvägtrafikområdet,skall liggaarbete men
därvidbörDelegationentransportornrådet:beakta helasitt arbete

fleratransportinformatikfrågor röruppmärksammasärskilt som
transportsektom.helaförellertrafikgrenar är gemensammasom

arbetsprogramDelegationens1.1.2

arbets-tilldirektiven hartolkning ettDelegationens omsattsav
till femkoncentreratsfrågeställningarnaolikadär deprogram,

identifierats.aktiviteterochmålområden, för vilka satts upp
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Regelverket

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

Det handlar ochsätta stimulerargränserattom ramar som
utvecklingen inom området. Utan Spelregler hämmas utvecklingen.

Aktiviteter:

Nationell digital vägdatabas-
Organisation för vägtrafikledning0
Integrering transportinformatik i fordon- av
Framtida organisationsstruktur0
Juridiska hinder för införande transportinformatik- av

förstaDe aktiviteterna har i delbetänkandet.tre Deavrapporterats
övriga redovisas i detta slutbetänkande.

Trafikpolitik

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

Aktiviteter:

Begreppet transportinformatik0
Genomgång TOSCA-projektet samhällsekonomisk utvär-- av
dering transportinformatikav
Utländska erfarenheter och effektmätningar-
Transportinformatik i kollektivtrafik-
Transportinformatik och godstransporter-
Trafikgrensöverskridande transportinformatik-
Kommunernas roll i transportinformatiken-
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Ytterligareaktiviteterna.de förstadelbetänkandet redovisasI tre
vilket redo-effekter,transportinformatikensanalyser har gjorts av

aktiviteterna.de övrigabetänkande liksomvisas i detta

Införandestrategier

införandestrategieralternativaantalMål: Att utforma samt attett
belysa dessa.

Aktiviteter:

införandetproblem förHinder och°
länderi andraInförandestrategier-

införandestrategiDefinition- av
införandeperspektiviTeknisk utveckling ett-

införandeperspektivAktörsanalys i ett-
Användarstudier0

transportinfonnatikförnationell agendaEn-

transportinfor-införandeföroch problemanalys hinderEn avav
kringanalyserYtterligaredelbetänkandet.imatik presenterades

aktivite-övrigaoch deDessagenomförts.och problem harhinder
slutbetänkandet.redovisas iterna

utvecklingenFölja

utveck-kunskapskall ha godsekretariatMål: Delegationens om
försin kompetenssuccessivt byggalingen att vara ensamt upp

internationellt.ochnationellttrovärdig samarbetspartner
Aktiviteter:

utvecklingeninternationellaochsvenskadenKontinuerligt följa-
områdetinominternationellaochmed svenskaKontakter organ-

väginformatikPrograrnråd förVägverketsMedverka i-
StandardiseringförreferensgruppensvenskaMedverka i den av-

väginformatik
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efterStrax det delegationen inlett sitt arbete fick Vägverketatt av
regeringen i uppdrag stödja försöksverksamhet kring vägin-att
forrnatik. Programrådet för väginformatik bildades för detta ända-
mål. Mot denna bakgrund har delegationen själv initierat pilot-
försök, i stället aktivt medverkat prograrnrådet.iutan

Debatt och information

Mål: fåAtt gångi debatt samhälleligt perspektivett samten ur
därmed ökad kunskap transportinforrnatikens möjligheteren om

begränsningar.och
Aktiviteter:
Medverkan föredragmed och underlag vid konferenser, semi--
narier etc.
Informationsblad-
Artiklar-
Debattskrift och debattartiklar-
Anordna seminarier-
Referensgrupper0

1.1.3 Delegationens arbete

Delegationen har i huvudsak följt sitt arbetsprogram. Samtliga
identifierade aktiviteter har behandlats. De underlag förutgör
redovisningen och förslagen i slutbetänkandet. Då transportinfor-
matik tämligen företeelse ochännu är under utveckling haren ny
delegationen svårigheteremellertid haft det gäller bedömanär att
bl.a. resursbehov komma med rekommendationer och för-samt att
slag införande för många tillämpningar. kunnaFör välattom ge
underbyggda förslag i dessa delar erfordras fortfarande hel delen
ytterligare forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksam-
het.
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medhuvuduppgift sinaDelegationen har det attsett ensom
ändamålsenligtförförutsättningarförslag bidra till skapa ettatt

Sverige.införande transportinformatik iav

Många samarbetspartners

i samarbete medomfattning skettDelegationens arbete har i stor
semi-med ochsamarbeteandra organisationer. Utan gemensamma

Svenska Lo-Kommunförbundet,Vägverket,narier med t.ex.etc.
hadeindustrinforskningsstödjandekaltrafikföreningen, etc.organ,

delegationens be-fram förkunnatinte nödvändigt underlag tas
dörrmingar.

tagitdelegationen in-på brett samarbeteEtt exempel ett som
väginformatik.agenda för Isvensktill utarbetandetitiativ är av en

förmedarbetsgruppmindredetta fall etablerades representanteren
utarbe-delegationen,ochVägverketindustrin, högskolorna, som

agenda be-Förslaget tillagendan.utformningtade förslag till av
referensgrupptillfällen ivid flerahandlades dessutom störreen
myndigheter,intresseorganisationer,för fleramed representanter

dis-Såväl själva agendanindustrin.ochhögskolor, kommuner som
till dele-värdefulla bidraggivitharkussionerna i referensgruppen

arbete.gationens

debattochBehov fortsatt informationav

ochockså informationspridaingickdelegationens mandatI attatt
och be-möjlighetertransportinformatikenskringskapa debatt

sekretariat haroch dessordförandeDelegationensgränsningar.
informeratochkonferensermånga seminarier,medverkat i etc. om

två debattskrif-Vidare harartiklar.transportinforrnatik skrivitsamt
Transportin-trafikenVägval för ITiutarbetats, nämligen samtter

samarbete medfram ikollektivtrafik.formatik Deni togssenare
efterfrågan påvaritharLokaltrafikföreningen. DetSvenska storen

artiklarflera iockså underlag förbildatbåda de harskrifterna och
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facktidskrifter och dagspress. Skriftema också underlag förutgör
delegationens bedömningar och förslag i slutbetänkandet.

Delegationen har också givit återkommande nyhetsbrevut ett
med information pågående arbete.om

Det emellertid såfortfarandeär kunskapen och kännedomenatt
transportinformatik hos allmänheten mångahosävenom men

organisationer låg. Detta framkommer bl.a. i denär attitydunder-
sökning kring åtta tillämpningar transportinformatik dele-av som
gationen initierat och redovisas i slutbetänkandet. Enligtsom
delegationen det viktigt det fortsättningsvisär bedrivsävenatt
informationsverksamhet kring transportinformatikens möjligheter
och begränsningar.

1.2 Delbetänkandet Bättre trafik med

väginformatik

februariI 1996 presenterade delegationen delbetänkande: Bättreett
trafik med väginformatik SOU 1996:17. det behandladesI i
huvudsak väginformatik.

1.2.1 Delbetänkandet i korthet

Inledningsvis beskrevs i betänkandet tämligen ingående innebör-
den i begreppet transportinformatik redovisades transportin-samt
forrnatikens möjligheter.

Delbetänkandet innehöll omfattande beskrivning utveck-en av
lingen väginformatik såväl i Sverige internationellt. Dele-av som
gationen konstaterade därvid Sverige haft framträdande rollatt en
i utvecklingsarbetet ansågoch delegationen Sverige fram-ävenatt

borde spela aktiv roll internationellt.gent en
I övrigt bestod innehålldelbetänkandet fem huvuddelar,av vars

återges här i förkortadstarkt form.
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belysningtrafikpolitiskVäginformatik i

med hjälpbelystesbetydelsetrafikpolitiskaVäginformatikens av
utvärderingsprojektet TOSCAfrån svenskadetpreliminära siffror

från antalochSCenario Assessmentsite OrientedTest ett euro-
på väginfor-pekaderesultatenredovisadeprojekt.peiska De att

ökadsåpotential; kantrafikpolitiskmatik har t.ex..enstoren
redu-antalet olyckormedförateknikenanvändning den attav nya

framkomlighet ochrestidsvinster, ökadväsentligt attsamtceras
ocksåkonstateradeDelegationenuppnås.miljöstömingarminskade

trafik-väginformatikåtgärderuppenbart ärdet redan är attatt nu
Enligtåtgärder imed andrajämfört vägsystemet.politiskt effektiva

regelmässigtsådana åtgärder prövasdärfördelegationen borde
tillbyggnader iny-ieller vägsystemet.sätt om-,samma som

Behovet insatserav

väginformatikinförandeförproblemochanalys hinderDen avav
behovfinnstill detframgenomförde leddedelegationen attsom

insatser:följande omedelbaraav

skapasvägdatabas behövernationell digitalEn
klargöras.behövervägtrafikledningförOrganisationen

etablerasspelreglerKlara
Kompetensutvecklingsinsatser

beslutsunderlagförbättratFramtagande ettav
transportinformatikföragendanationellSamling kring en

införandeorganisation.svenskEtablering enav

vägdatabasdigitalnationellEn

skullevägdatabasdigitalnationellDelegationen föreslog att en
Delegationenhuvudman.VägverketmedSverigeetableras i som

för ända-borde skapasVägverketenhet inomansåg särskildatt en
aktörernaviktigastemed derådgivandemålet till vilken gruppen
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borde kopplas. Organisationens uppgift skall byggaattvara upp,
förvalta och âjourhålla vägdatabasen leverera basdata medsamt
garanterad kvalitet såvältill offentliga privata aktörer påsom
konkurrensneutrala villkor. Vägdatabasen bör etablerad senastvara

l januariden 1999.
Regeringen har givit Vägverket i uppdrag skapa denatt na-

tionella digitala vägdatabasen.

Vägtrafikledning organiseradi form

delbetänkandetI ocksåpresenterades principförslag till organi-ett
sation för vägtrafikledning. Delegationen ansåg behovetatt av
vägtrafikledning storstadsornrådenai och för dessa före-är störst
slogs organisation med delat huvudmannaskap mellan Väg-att en
verket och berörda kommuner skulle bildas. Uppgifterna för väg-
trafikledningen bör att:vara

åtgärderSamordna för säkerställande vägenav
Informera trafikanter och trafiksituationenväg-om
Säkerställa och trafikinformation finns tillgängligväg-att
Styra och leda vägtrafiken.

denFör nationella vägtrafikledningen föreslogs Vägverket vara
huvudman.

Riktlinjer för väginformatikutrustning fordoni

Delegationen föreslog svenska regler för väginfonnatikutrust-att
i fordonenning borde utgångspunktsin i de rekommendationerta

utfärdats CEMT den europeiska transportminis-som av
terkonferensen. Vidare ansåg delegationen Sverige bordeatt vara
aktivt i det internationella arbetet inom området.
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Remissutfallet1.2.2

remiss-föremål bredfördelbetänkande har varitDelegationens en
möjligheterhar haftorganisationeromgång. mindre 120Inte än att

80-tal sig.hardessalämna sina synpunkter. Av yttratett
följande:remissinstansemaframfördekorthetI

väginformatik,beskrivninggodDelbetänkandet avengav
kanväginforrnatikområdet och hurutvecklingen inom an-av

vändas
trafikpolitiskainfria debidra tillTransportinformatik kan att

målen
utförligtbelystsAnvändaraspekter borde ha mer

till-vägdatabasnationell digitaletableraFörslaget att enom
remissinstanserså allastyrktes gott somav

detillstyrktesvägtrafikledningorganisation förFörslaget avom
flesta instansema

tillstyrktes.i fordonväginformatikutrustningFörslagen om

utgångspunkt för dele-värdefullutgjortharRemissyttrandena en
arbete.gationens fortsatta

läsanvisningSlutbetänkandet1.3 en-

slutbetänkandetdelegationeninlederför arbetetplattformSom en
kapitel 2.informationssamhälletpå trafikpolitiken imed sin syn

bedöm-för delegationensunderlagtvå viktigaföljande finnsdeI
användarstudiersålundabehandlas3förslag. kapitelningar och I

transportinformatik.kapitel effekteroch i 4 av
innehål-Kapitel 5förslag.delegationensåterfinnskapitel 5-7I

Kapitel 6 be-målen.trafikpolitiskarelaterade till deförslagler
delegationenkapitel 7vägtrafikledning och ihandlar presenterar

transportinformatik.införandestrategi försin
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Kapitel frågeställningar8 behandlar juridiska kring transport-
informatik.

Slutligen delegationen i kapitel sin9 samlade bedömninggör
olika tillämpningar transportinformatik. innehållerKapitletav av

vidare delegationens förslag samlat i nationellt ochett program
riktlinjer för transportinformatik.

1.4 slutbetänkandetUnderlag till

Arbetet har i huvudsak utförts inom sekretariatet. Slutbetänkandet
också form proposi-bygger underlag i externa rapporter,av

tioner framgår någrareferensförteckningen. fall harDessa Ietc. av
också från håll.underlag beställts De viktigaste dessaannat av

återfinnsnedan. I bilagedel till slutbetänkandet vidare deanges en
utarbetats delegationen eller utarbetatsrapporter, som av som

delegationens uppdrag.
Kapitlet och siganvändarna transportinforrnatiken baserarom

på åttatill del attitydundersökning tillämpningarstor en av som
genomförts Inregia delegationens initiativ och medABav

från ocksåfinansiering PåKFB. delegationens uppdrag har Inregia
gjort fokusgruppundersökning gymnasieleversavseendeen syn

i trafiken. Vidare har InstitutionenIT PM Elsa Rosenblad,en av
konsumentteknik, Chalmers brukarkravför tekniska högskola, om

transportinfomiatik, utgjort för kapitlet.underlag
Kapitlet effekter bygger kommande KFB-rapportom omen

utvärdering transportinformatikens effekter i dele-Europa,av som
gationen tagit initiativ till. har utarbetats TFKRapporten av -
institutet Vidare harför transportforskning och Transek AB. Tran-

på utifrånsek TOSCA-projektet gjortdelegationens uppdrag vär-
deringar ocksåtransportinformatikens kostnadseffektivitet, vilkaav

utförda TOSCA-studien.underlag liksom den tidigareutgör
Delegationen finansieringen studiehar bidragit till omav en

intelligenta för lastbilstrafik i Nordamerika,transportsystem som
utförts Detroit.Sveriges tekniska attachéer i Rapporten utgör ettav
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flera underlag till delegationens bedömningar i det trafikpoliti-av
ska kapitlet.

Som underlag för delegationens bedömningar kring organisa-
förtion vägtrafikledning frånhar bl.a. Interpares KBrapporten

och studie från Statskontoret avseende verksamhetsforrner fören
samverkan mellan och kommun tjänat.stat

Delegationen har vidare givit Sveriges tekniska attachéer i
Tokyo i uppdrag redovisa det japanska niopunkts-programmetatt
för transportinformatik. har varit underlagen för analysenDetta ett

införande utomlands i kapitlet införandestrategi.av om
Kapitlet juridik och transportinformatik har utarbetatsom av

Björn Hansson.experten
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förTrafikpolitik2

informationssamhället

transportinformatikensanalyseraDelegationens huvuduppgift är att
trafikpolitiskt perspektiv. Där-ibetydelse och konsekvenser ett

värdera elleringår delegationens uppdragdet inte i attemot om-
rörandeövervägandensådan. sinatrafikpolitiken Ipröva som

dele-införande harbetydelse,transportinformatikens effekter, etc.
mål rikt-trafikpolitiska ochutgått från befintligadärförgationen

transportinfor-varitutgångspunkt har därvidlinjer. viktigEn att
andra. förslagmedel bland Dematik skall behandlas ett somsom

nåockså grad inriktadei högdelegationen lägger fram är attnu
perspektiv.konkreta resultat i kortareett

fram inriktadedelegationen förVissa förslagde ärsomav
transportin-ochför trafik-skapa informationsinfrastrukturatt en

vidareutveck-stegvisallmän grund förforrnatik och lägga enen
förslag lyfts framför dessatekniken. Skälen ärdenling attav nya
strategiska investe-uppfattningde delegationensenligt utgöratt

betydandedennödvändiga kunna draförringar är nyttaatt avsom
transportinformatikenpotentialtrafikpolitiska rymmer.som

långa perspektivet2.1 Det

enligtinsatser detdessabetydelsenkunna värdera ärFör rättatt av
föreställningsigdelegationen nödvändigt göra trans-att omen

lång-ianvändningportinforrnatikens ochmöjligheter ett mera
siktigt perspektiv.

inledningsvis ochDelegationen därförvill närmast ensom
övrigatill sinaeller referensram övervägan-bakgrundsbeskrivning

miljötrafikpolitiska2000-taletsvisionsöka förmedla sinden av
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och hur IT kan bidra till förverkliga denna. Delegationens strä-att
har varit försöka anknyta sådenna vision möjligtnäraattvan som

till det trafikpolitiska utvecklingsarbete pågår i Sverigesom nu
och utomlands. Delegationens såledesbidrag handlar främst attom
försöka konkretisera bilden miljö, där transportinfonnatikenav en
kan spela avgörande roll för förverkligandet de trafikpoli-en av
tiska ambitionerna. Eftersom informatik central kompo-utgör en

i denna vision kan den sammanfattas under rubrikennent tra-en
fikpolitik för informationssamhället.

Sverige på in i informations- och kunskapssamhället.är väg
Regeringen har mållagt fast för övergripande nationell IT-en
strategi i syfte rikta nationens samlade krafter informa-att mot
tions- och kunskapssamhällets krav och behov Prop 1995/96:125.
Huvudinriktningen stimulera användningen ITär sättatt ettav

befrämjar kreativitet, tillväxt och sysselsättning. Regeringensom
har prioriterat områden:uppgifter inom utbild-Rättsordningen,tre
ningen och samhällets infomiationsförsörjning. Det sistnämnda har

direkt koppling till transportinfonnatik. handlarDet nämligenen
bl.a. skapa informationsinfrastruktur för olika samhälls-attom en
områden bl.a för trafiksektom.

Regeringen anför vidare ökad anvädningen IT iatt trans-av
portsektorn påtagligtkan sikt komma underlätta genomfö-att
randet de måltrafikpolitiska riksdagen lagt fast, bidra tillav som

effektivare användning infrastrukturen och övriga transport-en av
höja kvaliteten de tjänster erbjuds trafikan-samtresurser som

och näringslivet".terna

hållbar2.2 Bakgrund utvecklingmot en-

Internationellt finns i dag de miljöhot finns ochen samsyn som
också nå långsiktigt hållbaröverenskommelser för utveck-att en
ling sustainable development. kändMest Agenda 21,är ärsom

omfattande handlingsplan miljökonferensFNs iantogsen som
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Rio 1992. Sverige har liksom 180 andra länder förbundit sig att
arbete enligt intentionerna i Agenda 21.

Det finns också bred på trafikens roll i dettaen samsyn sam-
manhang. Det handlar då till del reducera trafikensstor attom
negativa effekter miljön och på vår hälsa.

I Europa har flera pekat de trafikproblemrapporter som
finns och dessas konsekvenser. Färska beräkningar visar detatt
ineffektiva i Europa kostartransportsystemet till 2% denupp av
samlade BNP. Till det skall läggas kostnaderna för vägtrafikens
olyckor, vilka uppskattats till 1,5% den samlade BNP.av

Till den samstämmiga internationella bilden hör också lös-att
ningen inte längre enbart handlar bygga ytterligare infra-attom
struktur i form järnvägarvägar, Detta blir svårarealltetc.av att
genomföra olika miljöskäl. Till och med i USA, bil-av ärsom
landet framför andra framhålls i färdig-vägnätetatt ärstortnu
byggt

Man kan naturligtvis fråga sig dessa förhållanden rele-ärom
för Sverige. Här finns relativtvanta mark för byggagott attom

ytterligare järnvägarvägar, och våra trafikproblem inteetc. är av
svårighetsgrad i övriga Europa, USA och Japan. Intesamma som

desto mindre finns här färdriktning mot ett transportsystemen som
kräver mindre ingrepp i miljön och säkrare och effektivare.ärsom
För svenskt vidkommande det ocksåär angeläget åtgärdermed

bidrar till minska "avståndshandikappet" till övrigaatt Europasom
hänsyn till specifikt nordiskasamt tar problem lång-t.ex.som en

varig vinter.
Dessa slutsatser har redan dragits bl.a. i Kommunikationsko-

mmitténs delbetänkande Ny kurs i trafikpolitiken. föreslåsDär
bl.a. minskad satsning byggande infrastruktur ochen av en
ökad satsning på underhåll.
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visionDelegationens2.3

trafik-itrendernaredovisadedeslutsatsDelegationens ovanav
ökad gradgång iomsvängning är attmotpolitiken är att en

principskissNedanståendemedel.trafikpolitiskaanvända nya
fram-kanvision,delegationensillustreraförsöker ensomsessom

strömningama.aktuelladeskrivning av

NysynIraninformationUtgår
styrningoch

Mjuka rmationochledningInfoåtgärder

styrmedelDynamiska

styrmedelstatiska

infrastrukturunderhållDriftoch av

infrastrukturByggandeHårda av
åtgärder

TraditionellsynUtgårfranbyggande
underhåll,och

förhållningssätt.trafikpolitisk2.1 EttFigur nytt

förhåll-trafikpolitisktskifte nyttFiguren mot ettettrepresenterar
Delegatio-giltighet.generellhardelegationenningssätt, trorsom

kommer växaförhållningssätt attdettauppfattning är att nyanens
ochsamhälletivärderingarändradebåderesultatfram ett avsom

fallet intedetiverktygtrafikpolitiskatillgången till senarenya -
transportinforrnatiken.i formminst av

ochtyngdpunktenbådeförenklatpå sättillustrerarSkissen ett
medel. Dentrafikpolitiskaolikaanvändningenisekvensen av

denhögraoch densituationdagensrepresenterardelen nyavänstra
färdriktningen.
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I dagens trafikpolitiska verklighet investeringarär i och under-
håll trafikanläggningar de trafikpolitiska medlen kom-av tyngsta
binerade med olika statiska styrmedel i form trafikreglerav som

utnyttjandet infrastrukturen,styr regler för fordonsutformningav
Informationen trafik- och däremotm.m. transportsystemet ärom

fortfarande förhållandevis outvecklad. I övergången till informa-
tionssamhället transportinformatiken del bör detärsom en av- -

naturligt skifta Fokus såledesbordesynsätt. liggaattvara mera
påverka trafiken utgångspunktmedatt i aktuell och detaljerad

information vad verkligen händer i trafiksystemet. Attuteom som
informationensätta och styrning i skulle kunna innebäracentrum

helt trafikpolitiskt åtgärderett där åstad-nytt angreppssätt, för att
komma rationell användning trafiksystemet i förstasättsen av

och föregår dyra investeringsåtgärderrummet trafikpolitisktsom
medel. På det här kan trafikpolitikensättet också i högre grad iän
dag formas utifrån människors behov och krav. Vidare ger en
sådan politik också individer och företag ökad valfrihet medatt
hjälp god information fatta beslut i trafiken.av egna

Man kan också välja figuren illustrationatt se som en av en
utveckling trafiksystemet gradvis ökad mognad. Eftermotav en
hand trafiksystemet utvecklas och färdigställs det såledesärsom
naturligt perspektivet skiftar från självaatt anläggandetöver av

underhållet och användningensystemet mot En ratio-systemet.av
nell användning förutsätter naturligtvis information vadom som
faktiskt sker i trafiksystemet.

En utveckling detta slag har pågåttredan tid inom luft-av en
farten. Det anläggs i fådag flygplatser. Däremot utvecklas kapa-
citeten med hjälp IT.av

Parallellt med den här skisserade utvecklingen sker också en
utveckling farkoster och fordon. fårDessa allt IT-utrust-av mer
ning. Farkostema integreras också med andra IT-system. Samver-
kan mellan farkoster, infrastruktur och människor ökar.
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strategisktTransportinformatik2.4 ettsom

trafikpolitikenmedel i

transportinforma-innebär detdelegationen synsättetEnligt attnya
målentrafikpolitiskanå demedel förstrategisktblirtik att omett

ieffektivtochmiljövänligt samt ettsäkert, transportsystemett
utveck-hållbarlångsiktigttillbidraförsammanhangstörre att en

ling.
påframtidensbyggerdet transportsystemdelegationenSom ser

roll.centralhartransportinforrnatikenhömpelare, därfem en

allaförEtt transportsystem

ha behovdagiliksomkommer atttrafikanterFramtidens att av
ha val-villManbekvämt.ochbilligtenkelt,snabbt, säkert,resa

kvalitet,flexibilitet,ökadkravställaoch kommerfrihet att
naturligt-kommerresandetmiljövänlighet. Synenochsäkerhet

kansamhället. Dettaiivärderingarnapåverkasvis stortatt av
medtillkommaför rätta trans-bredgälla attacceptanst.ex. en

utsträckningi ökandeITmedtaktmiljöstömingar.I attportemas
naturligtblidetkommersamhällssektorerintåg olikai attsittgör

också försådanakrävaoch/eller attIT-lösningartill sigtaatt
resandet.effektivisera

underlättajustmöjlighetertransportinfonnatik attMed storages
individanpassas.kanTransportsystemetför allaresandet grupper.

förtillviktigminstinte ärpotential att taDetta varaär somen
rörlighetöka derasdärmedochfunktionshindradeolika grupper av

samhället.i
skiftande kravställamotsvarandepå sättkommer attVaruägare

ochprecisionkvalitet,höghandlarDetpå godstransportema. om
låter sig inte görasDetta utantransportlösningar.skräddarsydda

transportinforrnatik.
förut-transportinformatiken äranvändningutveckladEn enav

tillgängligtochflexibelt transportsystemkundanpassat,försättning
alla.för
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Ett säkert transportsystem

Trafiken våra absolutär hälsoproblem.största Inomett vägsek-av
dödas och skadas årvarje myckettorn antal människor.ett stort

Nollvisionen där siktet inställt trafik dödadeär ochutanen—
svårt skadade otänkbar omfattandeär ianspråktagandeutan ett—

transportinformatik. Med transportinformatikens hjälp kanav
hastigheterna automatiskt till rådande trafikomständig-anpassas
heter, bilförare få hjälp i kritiska situationer och oskyddade trafi-
kanter få säkrare trafikmiljö.en

Ett effektivt och resurssnålt transportsystem

Utvecklingen resurssnålare samhälle i vid bemärkelse harmot ett
inletts. Detta också fåtthar konsekvenser för transportsektorn.
Hittills har det emellertid i huvudsak handlat ställa miljö-attom
krav fordonen. Nästa blir utnyttja bättre, dvs.steg att resurserna

använda befintlig infrastruktur och utrustning effektivare.att
Genom använda transportinformatik kan kapaciteten i be-att

fintliga ökas. Detta innebär i sin behovetsystem tur att attav
bryta ellermark ingrepp i känsliga miljöer kangöra minska.ny

Med dynamiska avgifter kan trafiken så trafiksyste-styras att
utnyttjas effektivare.met

miljövänligtEtt transportsystem

Då målet också få miljövänligtär räckeratt ett transportsystem,
det inte med utnyttja bättre, ocksådet krävsatt utan attresurserna

miljöpåverkannegativa kan reduceras. Transportin-transportemas
formatik kan bidra till det.

Ett integrerat transportsystem

Ett fungerande påbygger bl.a olikatransportsystem att systemets
delar kan fogas Transportinformatik kommer medföraattsamman.
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brytsGränsernablir integrerat. nertransportsystemetatt mera
ochkommunalamellantransportslag,företag, mellan stat-mellan

tek-mellannationer,mellanregioner,mellanorganisationer,liga
mellan tjänster.ochniska lösningar

frågeställningarFramtidens

transportin-medframtidaUtvecklingen transportsystemmot ett
många för-kanbörjat. Detgrund harviktigformatik gesom en

så-medförknippadeockså vissa riskerdock ettdelar. Det finns
teknikenssårbarhet ochintegritet,frågorbl.a.gällerdant. Det som

Effekternagod.ellervarken ondsigitillförlitlighet. Tekniken är
medhandlaranvända den. Detväljerberoende hur attär manav
tek-utnyttjande denansvarsfulltocksåandra ord nyaett avom

niken.
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3 Användarna och

transportinformatiken

Användaraspekter transportinfonnatik har inte likaägnats stor
uppmärksamhet teknisk utveckling, tjänsteproduktion ochsom
trafikstyming. Olika slag användarstudier har gjorts, dessaav men

hittillshar fåttinte lika framträdande plats.en
Tekniken införasär i ökande grad. Det finnsattnu mogen

redan tillämpningar i bruk och flera på Ju inför-är väg. närmare
andefasen kommer desto angeläget blir fådetman attmera en
bättre kunskap användarnas behov och krav. Därmed inteom sagt

inte bör beakta användarnas situationatt i tidigare faser.ävenman
Få studier har riktats de vanliga privatpersoner i fram-mot som

tiden tänktaär använda de produkterna. Om de olikaatt nya pro-
dukterna fårinte användarnas kan det självklart inte bliacceptans

marknad för olika produkter. Transportinformatik införsen som av
myndigheter får då heller inte önskvärda effekter. Allmänhetens
intresse för använda den tekniken således viktigatt ärnya en
beslutsfaktor det gäller bestämmanär inriktningen på de in-att

samhället skallsatser göra.som

3.1 Vilka användareär transport-av

informatik

Användare transportinforrnatik kan indelas tvåi kate-grovtav
gorier:

Trafikanter0
Organisationer företag och myndigheter-
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transportinfor-användamotiv förolikahar naturligtvisDessa att
få inforrna-bl.a.handlar detden förstamatik. För attomgruppen

ochtrygghetensäkerheten,ökavägval, kunnaochtion restiderom
resandemedi sambandkvaliteten etc.

användautsträckningi ökadmotiv transport-Företagens att
plane-företagsekonomiskahuvudsakinformatik i t.ex.är genom-

kollektivtrafikochgodstransporterförledningssystemrings- och
utnyttjas bättre.kan resurserna

verk-kopplade tillhandi förstamotivenmyndigheterFör är
ocksåhandlar detm.fl.Banverketsarnhetsmål. Vägverket,För om
infria demedel förtillämpningarolika ärinförande attettatt av

målen.trafikpolitiska
införandeprocessenroll ianvändarnasanalysEn närmare av

införandestrategi.i kapitletgörs om
bemärkelsenanvändare iendastbehandlaskapitletdet härI

finnsDetenhetligfrånlångt itrafikanter. Detta är grupp.en
deNågrakategorier.i olikaanvändaremånga delasätt avatt upp

vanligaste är:

kollektivtrafikresenärertrafikanter,oskyddadeBilister,
kvinnorMän -

äldreBarn, vuxna,
privatförareYrkesförare -

landsbygd etc.Geografi storstäder, tätort -

behovochkravolikahartrafikanterOlika3.1.1

kanbehov,ocholika kravharanvändargrupperOlika upp-som
berorAnvändarkraventransportinformatik.hjälpmedfyllas av

transportmedel ochvilketdelsanvändarendels är, avav vem
sker.nyttjandetomständighetervilkaslutligen under

olikaharanvändare/trafikantervisatMånga studier har att
kvin-respektivegamla,respektive mänbeteenden somsom unga

trafikantgruppVarjefunktionshindrade ellervieller äromnor
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bör såsärstuderas, respektive särskiljande kravatt gemensamma
kan värderas och in vid utformningen olikavägas lösningar förav
transportinformatik.

Kraven kan också skifta beroende vilket färdmedel som
används. Transportinforrnatiken påverkar/kan påverka resandet
olika för den kollektivt,sätt den kör sin bilsom reser som egen
till arbetet, familjen Skolungdomar cyklar tillsemesterresa, som
skolan, lastbilschauffören, busschauffören, taxiföraren eller färd-
tjänstresenären m.fl.

3.1.2 Funktionshindrade och äldre

En det finns skäl särskilt beakta funktionshindra-ärattgrupp som
de. Den tekniken innehåller många möjligheter för dessanya grup-

Funktionshindrade dock inte homogenutgör Detper. en grupp.
handlar mycket varierande frånhandikapp gångför-nedsattom
måga, allergier och överkänsligheter olika slag, utveck-av
lingsstöming, nedsatt och/eller hörsel svåratill flerhandi-etc.syn
kapp en har flera olika funktionsnedsättningar. Förperson som
olika den tekniken möjligheter till individuellgrupper ger nya
anpassning i samband med resor.

Kunskaperna lång- och korttidseffekter exponeringarom av av
Överkänslighetenelektromagnetiska fält dåliga. sådanaär ärmot

funktionshinder särskilt måste beaktas.ett som
såDet emellertid åtgärder såär generell bör utformasatt artav

de kan tillgodose funktionshindradesäven behov. finnsDettaatt
bl.a. manifesterat i lagen handikappanpassad kollektivtrafik. Iom
Moderna telekommunikationer allaåt Ds 1996:38 föreslås också

alla skall ha tillgång påtill teletjänster likvärdiga villkor. Gene-att
rella åtgärder sådaninnebär utformningen skall funk-att attvara
tionshindrade kan förflytta sig och del verksamheternata av
likvärdiga villkor Utformningenandra. parkeringsplatser,som av
terminaler informations- och betalningssystem exempelärsamt
generella åtgärder.
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kategorii trafiken ökar. DennasigAntalet äldre, rör utesom
reak-hörsel,ochgrundkan ha problem sämresämre synav

Trans-trafiksituationer.tionsförrnåga svårigheter i komplexasamt
olikaresandet för dessaunderlättaportinforrnatik kan grupper

sätt.
till-sådant deutformastransportinforrnatik sättOm attett

generellavad gällerfunktionshindrades behovgodoser äldres och
också för andrabättreutformningenåtgärder, så i allmänhetblir

handikappanpassningsåt-exempelfinns radkategorier. Det en
under-låggolvbussarexempelvissådana effektergärder harsom -

familjerföräldrerörelsehindrade ochlättar inte bara för ävenutan
väskor.medförmed barnvagnar och resenärer tunga

förhållande tillifunktionshindrades resandeKunskaperna om
studierantaletbristfälliga. Vidareemellertid ärandra ärgrupper

funktionshindradetransportinforrnatik föranvändningkring av
transportin-ochäldredock studierfinnstämligen litet. Det om

åldermellanstarkt sambanddet finnsformatik och eftersom ett
del.studerats tilländåfunktionshinder haroch engruppen

finnsinteteknikstudera3.2 Att som

så många studierfinnsdet inteanförs förskäl oftaEtt attsom
svårt stude-dettransportinformatik ärkring användare är attattav

dåharMänniskormarknaden.teknik inte finns utera en som
denföreställa sig hursvårtsvårt haruttala sig. Demycket attatt

oftast intehandlande. Depåverkar deras ärtekniska lösningennya
teknisk lös-eller bristbehov/problemsinamedvetna omens

situation.ning/produkt i vissen
dvs.verkligen berör,detmed demAnvändarstudier bör göras

människandåUtgångspunkten börpresumtiva användarna.de vara
denMed brukaretekniskabrukarei sin roll system. menasavsom

eller tjänst.produktslutlige användaren enav
männi-individnivå, enskildadvs.Användarstudierna görs

Studiernasig.föranalyserasoch handlingssättskors utsagor var
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helst i verkligagörs användningssituationer, då verkliga beteenden
förhållandei till viss produkt/tjänst analyseras.en

Det finns antal olika metoder för användarstudier.göraett att
Dessa eller mindreär tillförlitliga och eller mindremer passar mer

i olikabra utvecklingsfaser. Beroende i utvecklingskedjanvar
befinner sig bör olika metoder väljas. Valet metod berorman av

främst hur den tänkta/planerade produkten kan dvs.presenteras,av
denhur kan åskådliggöras. tidigaI utvecklingsskeden kan produk-

ten/tjänsten i form scenariobeskrivningar,presenteras av som pre-
sumtiva användare ställning till. När produkten/tjänsten tagittar
fastare form kan den modell och längre frampresenteras som en

Bästa utvärdering produkt eller tjänst fårprototyp.som en av man
naturligtvis utvärdering den färdiga produkten i praktiskgenom av
användning.

fåFör brukarens bild produktens problem/svårigheteratt av
respektive värden/nytta bör helst kvalitativaanvända metoder.man
Kvalitativa metoder används för beskriva, förklara eller tolkaatt

fenomen. I detta fall skall de beskriva och förklara användarensett
produkten, varför den inte fungerar, vad inteutsagor t.ex.om som

fungerar, vad användaren vill ha i stället Kvantitativa metoderetc.
statistiskt grundade data hur många någotöver svaratger som

antal försöksledaren givna svarsalternativ. Kvantitativaettav av
metoder kan användas för strukturell beskrivning, medanatt ge en
kvalitativa metoder kan fåanvändas för fördjupad förståelse.att

I drag kan skilja tvåmellan frågeundersök-typergrova man av
ningar, enkät och intervju. Intervjun utmärks frågorna ställsattav
muntligt till intervjupersonen. någotregistreras Isätt.vars svar

enkät frågornaställs skriftligt tillfrågadeoch de antecknaren
själva på formulären. Vid intervjuerna har vanligtvissvaren man

mindre antal i gruppdiskussionett t.ex.personer som resonerar
kring eller flera tillämpningar eller praktiskt kanen som provar
också i simulator eller flera tillämpningar. dessa fall kanIvara en

få god kunskap vad dessa tycker tillämp-man en om personer om
ningarna och också fåkan goda underlag för hur olikaman pro-
dukter bör utformas ergonomiskt. En svaghet med undersökningar

detta slag det svårtkan generalisera resultaten,är att attav vara
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undersök-Om fleraandra sammanhangdvs. de giltiga iär även
ocksåoch kanskemed andraningar i andra miljöergörs personer

möjligheterna dranaturligtvismed kontrollgrupper ökar att gene-
undersöknings-olikaanvändarella slutsatser. Ett ärsätt attannat
Eftersom olikatriangulering.tillämpning, s.k.metoder för samma

djuparefrågor trianguleringolikaoftastmetoder engersvarger
kunskap tillämpningen.om

kvantitativadet oftahandlarI fallet med enkäter störreom
givnabundna, dvs. endastsvarsalternativenundersökningar. Om är

åsikterverkligaintervjupersonensmarkera, kanmöjligaär attsvar
möjligaåterfinns bland deintedessaförlorade, nämligen om

Även undersök-flerasäkerheten ökahär kansvarsalternativen. om
kvantitativa metoder ochmellankombinationerningar görs, t.ex.

kvalitativa.
undersökningarkvalitativaså mindre ochdetI allmänhet är att

medoch intervjuerenkäterskeden ochbör användas i tidiga ettatt
färdigut-produktema/tjänsternadåurval kan användas ärstörre

vecklade.

transportinformatiktillAttityder3.3

genomfört brettinitiativdelegationensInregia harAB upp-en
kunskapkartlagt ochi vilkenanvändarundersökning,lagd man

transportinformatik.tillämpningarförintresse hos allmänheten av
KommunikationsforskningsberedningenStudien har finansierats av

undersökning.sammanfattas dennaavsnittetKFB. det följandeI
några till-några studierandramedVidare jämförelsegörs aven

transportinformatik.lämpningar av
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3.3.1 Transportinformatik ettur
användarperspektiv

Syftet med studien har varit undersöka vilken kunskapatt som
finns bland vanliga människor och hur intresset ochstortpass
betalningsviljan för tillämpningama.använda Undersökning-är att

den första i sittär slag i Sverige kring transportinforrnatik.en
Undersökningen åttaomfattar olika tillämpningsområden inom

transportinforrnatik. Några tillämpningarna finns införda iav
mindre skala. Flertalet finns dock inte marknadenännu även

tidpunkten för introduktion inte bedöms alltför avläg-om en vara
utgångspunktEn för valet tillämpningar ocksåhar varit attsen. av

direktde berör trafikanterna. Tillämpningarna var:

Trafikinformation i fordonet-
Kollektivtrafikinfonnation under- resan
Reseplanering i hemmet eller på arbetet°
Parkeringsinforrnation0
Vägvisningssystem-
Automatisk hastighetsanpassning såhär definierad bilenatt-
kan framföras i 30 km/h, det den gällande has-än när ärmera
tighetsgränsen
Elektronisk plånbok smart kort-
Elektroniska körkort kortsmart-

2 000 årDrygt 15 har intervjuats telefon. Denöverpersoner per
intervjuade fåtthar kort presentation tillämpningen.en av

Försiktighet i tolkningen

Som tidigare påtalats svårigheterfinns vissa förknippade meddet
studier tillfrågadeteknik inte finns. tolk-De sinännu görav som
ning fråga områdevad det dessutom ytterligtDettaär ärav om.
komplicerat och till delar hypotetiskt. Möjligheterna tydastora att

andra tillämpningar i frågorna de efterfrågats,faktisktän ärsom
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ihåg attityderkommaviktigtdetdärmed Vidare är attattstora.
intervjuadededvs.beteende,inte detsamma ävenär omsom

tillämpning ochvissbetalningsvilja för attanserenuppger en
fråga kom-ilångt ifrån säkertviktig detdenna är attär personen

produkten.färdigaköpa denattmer
in-eventuellt kunnaskulleSamma annanuppge enpersoner

fåttde i ställettillämpningama,olikaställning till de provaom
körsimulator.iellerlaboratoriumnågra verklig miljö,i

färskva-attitydundersökningarockså påpekas ärDet bör att
intervju-tillfrågade viddevadbildror, dvs. de anseravenger
tiden.sigändrarprodukt överInställningen tilltillfället. etc.en

kän-människorsuppfattningdockUndersökningen omenger
tillämpningamaoch vilkatransportinforrnatik i dagnedom avom

intresse.röner mestsom
kantill ävenbör hänsyntolkningenI atttas svarensvarenav

tillämpning-undersöktadeochvärderingarmoraliskainkludera att
såledeskanfrån varandra. Detsigskiljadärvidlag kan varaama

hastighetsanpassning harautomatiskmoraliskt rätt attatt ansemer
kontrollerasigdeteftersomangelägenhetsgrad rör attstörre enom

informa-införabeslutatsfaktiskt har änbestämmelse ettattsom
sig tillindividenförunderlättarkanske att tationssystem som

arbetet.

tillämpningamaKännedom om

hörthardeandelenkan attAllmänt sägas att som uppgerpersoner
vadöverskattningsannolikhetsaken med ärtalas avstor enom

informera-demånga visavill ärGenerelltfaktiskt gäller. attsom
de.

kraftigt. Denvarieraråtta tillämpningamadeKännedomen om
54 %bileniTrafikinformationtillämpningenkända är sommest
Elek-Därpå Vägvisningssystem,följertalassig ha hörtsäger om.

Automatiskunderkollektivtrafikinformationplånbok,tronisk resan,
ungefärkörkortElektronisktochhastighetsanpassning ensom
Reseplane-tillämpningamakändaMinsttill.tredjedel känner var
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hemmet/påring i arbetet och Parkeringsinformation barasom
26% respektive 14 % de har hört talasattuppger om.

Vänder frågan, kan konstatera det äratt storman man en
del det svenska folket inte någonhar kunskap denav som om
teknik introduceras i det svenskaär väg samhället.attsom

Generellt kan de hört talas till-sägas mänatt attuppger om
lämpningen i betydligt högre grad kvinnor. Detta signifikantän är
för samtliga tillämpningar och skillnaderna kan Förstora.vara
Trafikinformation bilen till 68i exempel % ochmännenuppger av
40 % kvinnorna de hört talas detta.attav om

För fem tillämpningama ocksåvisar analysen störreav en
kunskap hos med högre utbildning i jämförelse demmedpersoner
med lägre utbildning. Detsamma gäller ofta använ-personer som

datorerder i jämförelse med dem aldrig eller sällan användersom
datorer och förhållandemed körkort i till dem intepersoner som

det.har
tvåI fall har bostadsorten haft betydelse. Det gäller Kollektiv-

trafikinformation under och Elektronisk plånbok, vilka boen-resan
de i storstäderna kände till i utsträckning.större

Resultaten såkan tolkas kunskapen varierar med intresse föratt
teknik och praktisk användning. En högre grad utbildning lik-av

dagligt utnyttjande modem infonnationsteknik, detgörsom av
lättare till sig information teknik.även att ta om ny

Viktigaste tillämpningen införaatt

Intervjupersonema ocksåhar ombetts åttaprioritera de tillämp-att
ningarna med hänsyn till hur angeläget de personligen tycker det

införa just den tekniken. Endast svarsalternativ till-harär att ett
låtits.



1996:186SOU64

iAndel %användningsområdena personligenåtta tycker DuVilket deav
införaär angelägetattmest

2930hastighetsbegränsningarvidhastighetsanpassningAutomatisk
km/tim

14Elektronisktkörkort

12i bilenTrañkinfonnation

l lVägvisningssystem

l lunderKollektivtrañkinformation resan

7plånbokElektronisk

5Parkeringsinformation

3hemmet/påarbetetReseplaneringi

4Inget

4Vet

% 2088100intervjuadeAntal

tillfrågade hardeochrangordningeninbördesFrågan denbelyser
4tillämpningamaåtta ävenmellan deväljatvingatsi princip om

införas.skalltillämpningnågonvillintede% markerat attatt
tyckerhuvuddeställtssåledes inte över attFrågan tagethar om

införas.skalltillämpningarnanågon av
olika bak-efterdelatsharmaterialethurNästan oavsett upp
prioriteratshastighetsanpassningAutomatiskhargrundsvariabler

till-andrakunnat konstateratvå fall hari attEndasthögt. man
fall harbåda dessaiochplatsförstasigplaceratämpningar har

plats. Detandrakommit ärhastighetsanpassningAutomatisk
Kollektivtrafikinforma-prioriteravillkollektivåkama främstsom

körsträckorårligalångaharochundertion sompersonerresan
Vägvisningssystem.hand väljeri förstasom
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Intresse för tillämpningarna

När det gäller intressetmäta föratt åttade tillämpningama har
frågan varit densamma i sju tillämpningama. För Automatiskav
hastighetsanpassning har dock frågan formulerats vilkensom
inställning intervjupersonen har till denna tillämpning beroende

tillämpningen bedömsatt bli tvingande.

I vilken utsträckning kan tillämpningen intresseför Andel i %vara av
Dig svaratsom
Automatiskhastighetsanpassningvid hastighetsbegränsningar30 74
km/tim

Elektronisktkörkort 44
Kollektivtrafikinfonnation underresan 42
Elektroniskplånbok 38

Parkeringsinformation 34

Vägvisningssystem 32

Trafikinformation i bilen 30

Reseplaneringi hemmet/påarbetet 25

Intresset för tvingande automatisk hastighetsanpassning vid 30
km/tim såledesär mycket högt. Av undersökningen framgår också

andelen äldre haratt positiv inställning till denna tillämp-som en
ning är förstörre deän På motsvarande kvinnorsätt äryngre.

intresserade än De körmän. bilmera i omfattningstor ärsom
mindre intresserade de harän kortare årliga körsträckor.som

I Göteborg där med kollektivtrafikinforrnationsystemen och i
månviss även reseplanering funnits i praktiskt bruk under tid,en

intresset någotär förstörre Sverigeän helhet och prioritering-som
tillämpning Kollektivtrafikinformationen av under placerarresan

sig i detta område direkt efter Automatisk hastighetsanpassning.
Samtidigt skiljer inte göteborgarna sig från invånarna i större
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också Kollektiv-invånare. Dessa00050medstäder över uppger
införa.angeläget attunder näst mesttrafikinformation somresan

uppvisartillämpningamaförintressesig ha enDe uppgersom
Automatisktillämpningarnaallaför utombildlikartadganska

underK0llektivtrafikinformationochhastighetsanpassning resan.
utbildning, dehögrehardede män,intresserade ärärDe enunga,

skillnader-Ochpersondatorer.oftaanvänderochlångt årligenkör
bilen.iTrafikinformationkanexempelSom tasär ettstora.na

tillämpningen ärtyckerår15-29 attde45 %När ungaav
motsvarande.60-äldrede15 %baraintressant, säger av

dettycker arsträckor attkortakördem20 %Drygt somav
mil000 säger2kör överdem47 %medanintressant somav

detsamma.
intresserade%20endastdatoreranvänder ärintedemAv som

intres-%40datoreranvänder ärdagligenbland democh som
serade.

intresse.visargrundskolaharenbartdem%20Drygt somav
intresserade.de ärutbildade attde högre35 %Cirka uppgerav

26 %.barakvinnornaintresserade,%35Av ärmännen av-

Somnaturligtvis dessasammanfaller sam-delviss grupper.Till
intresseradedekunna personernaskulle säga attmanfattning man

utbildning.högreochteknikvanaharär enyngre,

Vägande skäl för intresset

till-förintressesig ha ettvarförtillAnledningarna uppgerman
fyraanvändningsområdet. Förtillknutet avstarktlämpning är

Detunderlättas.planeringenintressetberor atttillämpningama
iReseplaneringunderKollektivtrafikinformationgäller resan,

Vägvisnings-ochParkeringsinformationarbetet,påellerhemmet
trygghetsfrågor spelar avgöran-ochSäkerhetsaspektema ensystem.

Automatiskfordonet,iTrafikinformationgällerroll detde när
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hastighetsanpassning och Elektroniskt körkort. Förenklad hante-
ring motiverar intresset för Elektronisk plånbok.

Nytta

Frågor vilken personlig tillämpningen harom förnytta densom
intervjuade har ställts för alla tillämpningar för automatiskutom
hastighetsanpassning. Ställt i relation till samtliga intervjuade är
andelen sig ha mycket eller ganskapersoner som uppger storen
personlig ganska lika tillämpning.nytta Andelen varieraroavsett
mellan 26 % och 33 %.

Betalningsvilja

Betalningsviljan har för några tillämpningar bl.a.testats för Trafik-
information bileni och Vägvisningssystem. Informationen till

förutsattes gratis.systemen vara
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Källa:bilen.Trafikinformation itillutrustningenförBetalninsvilja3.1Figur

användarperspektiv.Transportinformatik ettur

bilen intressantiTrafikinformationfinnerdeangivitDe attsom
betala förbereddademycket är atttillfrågats hurockså enhar

betalabereddatillfrågadede är att15%utrustning. Drygtsådan av
till 3 000 kr.upp

Vägvisnings-finnerdedeharPå attuppgettsätt somsamma
förbetalabereddamycket defrågats är atthurintressantasystem

sigtänkakantillfrågadede att%10Drygtsådan utrustning. aven
kr.4000tillbetala upp
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Figur 3.2 Betalninsvilja för utrustningen till Vägvisningssystem. Källa: Trans-
portinformatik användarperspektiv.ettur

3.3.2 Jämförelse någramed andra studier

Inregia har inledningsvis gjort inventering studier riktaren av som
sig till allmänheten inom detta område i syfte studera vilkaatt
resultat erhållits och vilken metodik utnyttjats.som Det harsom
visat sig få undersökningar gjorts inom detta fält.vara som

Navigations- och informationssystem

En undersökning i form gruppdiskussion rörde vilken tekniskav
nivå Volvos navigationssystem skulle ha. Slutsatsema frånsom
Volvoundersökningen genomfördes 1989 det sku-lle fin-ärsom att
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teknik ochförformenavancerade attför denintresse mestettnas
000 kronor.15så högskullebetalningsviljan somvara

informations-ochnavigations-förbland bilisterBetalningsvilja
1994understudieupplagdbrettundersökts iocksåharsystem en

parkeringsinforrnationFöruppdrag.VägverketsTransekav
navigeringdynamiskoch förkronortill 3 400denuppskattades

500 kronor.till 5trafikradioavanceradoch
detaljeringsnivå detnärinteundersökningInregias är samma

lägrebetydligtpådockvisarDennavigationssystem.gäller en
villigaintervjuade ärsamtliga28 %debetalningsvilja. För somav

betalnings-liggervägvisningssystemförutrustningenförbetalaatt
förklarasdelvisSkillnaden kan attkronor.000viljan 1 avrunt

denIanvändargrupper.olikatillsigvänderundersökningarna nu
I deSverige.iallainbegripsstudiengenomförda personervuxna

Skill-till bilister.enbartsighar väntundersökningarnaandra man
i dediskuteratsdetockså förklaras systemnaden kan att somav

betydligtframståmåsteundersökningarnabåda andra mersom
harpå hurocksåresultaten systemenberorVidareavancerade.

presenterats.

vägvisningdynamiskåsikterbilistersTyska om

intressantfunnitInregiaundersökningutländskaendaDen som
UndersökningenTyskland.1995 igenomfördesjämförelsesom

ochbilister000till lsigriktadeenkätpostalbestod enavsom
dynamiska Vägvis-åsikterbilisternaskartläggatillsyftade omatt

ochhastighetsbegränsningautomatisk auto-i bilen,ningssystem
matisk körning.

undertill dessapositiva systembilföramaMajoriteten varav
tillätdeochtillfredsställande attfungeradedeförutsättning omatt

så önskade.denneautomatiken närkundeföraren stänga av
vägvisnings-dynamiskauppskattadeförarna90 %Nästan av

obekantadet ianvändaskullefjärdedelarochbileni tresystem
detanvändamedoch permanent.tillområden eller

kundedenaccepteradeshastighetsbegränsningAutomatisk om
använ-flesta permanentDehelst. emotnärstängas envarsomav
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dning automatisk hastighetsbegränsning. Drygt hälftenav för-av
upplevde de förlorade kontrollenatt fordonetarna och hälftenav

befarade körglädjen skulle försvinna.att
Automatiserad körning accepterades två tredjedelar för-av av

dryga hälftentrots befaradeatt körglädjen försvinner,arna att 80
kände% sig tveksamma till den tekniska tillförlitligheten och mer
hälften kundeän inte föreställa sig de skulle kunna vänja sigatt

sådantvid ett system.
Tydligt förare vidatt högteknologiskavar som var vana pro-

dukter datorer tenderade lättaresom att acceptera änsystemen
andra mindre vana.

Förare med intresse för bilar ochett stort bilkörning visade ett
Åmotsägelsefullt mönster. sidan accepterade dessa förareena

lättare å andra sidan krävdesystemen, de det skulle finnasatt en
möjlighet stängaatt systemen.av

Köpbenägenheten ökar får något slags finansiell hjälpom man
rabatt på bilförsäkringent.ex. har något eller fleraom man av

systemen.
Mindre säkra förare tenderade negativa tillatt systemen.vara

Rädslan inte skulle fungeraatt tillfredsställandesystemen tycktes
starkare känslanän den ökade säkerhet de skulle kunna bidraav
med.

Hastighetsanpassningssystem

I undersökning genomfördes i Lund utvärderadesen bilfö-som
inställning till hastigheter, hastighetsgränser och hastighets-rares

Ävenanpassningssystem. resultatet från denna undersökningav
kan spåra viss fråntveksamhet bilistemas sida införaman en att
hastighetsbegränsande Det finns docksystem. större acceptansen
för detta vid lägre hastighet. Undersökningen visar förare medatt
kortare årlig körsträcka, äldre och kvinnliga förare positivtär mer
inställda till systemen.
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Likartade resultat

dettillhörtillämpningfinnsundersökningInregiasI om-somen
automatisknämligenbelyser,undersökningarnabådaråde desom

under-InregiasAnvändningsområdet har ihastighetsanpassning.
hastig-medtrafikavsnittgällatilldock begränsatssökning att en

km/tim.på 30hetsbegränsning
slutsatsermed devälganskaResultaten överensstämmer som

allmänhetenBlandundersökningarna.utfördatvå tidigarededras i
hastighetsan-automatisktillinställningpositivmycketfinns en

Studerarundersökt.Inregiaformreduceradei denpassning som
dededock ärfinner storaresultatet attnärmare, sommanman

detillhörrestriktioneninföratill utsattatillskyndama grupper-att
kvinnornamycket ochspecielltåker bilinte somsompersonerna,

årligendesärskiltochbilförareBlandsäkerhet. somvärnar om
mindreförhållandevisbil intressetmedlånga sträckorkör är men

likväl högt.

transportinformatikGymnasieelevers3.3.3 syn

uppfattningungdomarsbehandlarsärskiltUndersökningar som
skäl litedel. Etttillsaknas atttransportinformatik annatkring stor

dessatransportinformatik äräroch attungdomarstuderanämnare
haoch kommerde hartrafikanter attframtidens annanatt ensamt

informationstekniken.vidvana
uppdragiInregia ABdelegationen attbakgrunddennaMot gav

kringungdomarmedfokusgruppsundersökning sammagöra en
attitydundersök-refereradei denmedtillämpningar ovanvarsom

Syn-till denna.komplementochfördjupningningen ettensom
ingått fokusgruppemaistår för demredovisaspunkterna somsom

Resone-ungdomsgruppen.helatillgeneraliserasinteoch kan
kringtänkerungdomarhurexempel tra-kan somsesmangen

fokusgruppintervjuematvåtransportinformatik. Defikfrågor och
ungdomarhurbildnyanserad trans-dock seraven merager
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portinforrnatik relativt de framkom i den attityd-storasvar som
undersökningen.

En i Nacka och i Ljusdal har ingått i undersökningen.grupp en

Bättre miljö viktigare transportinformatikän

Ungdomarna ombads inledningsvis bakgrund beskrivaatt som
vilka problem de finns i trafiken. såvälI Ljusdal Nackaanser som
framkom tydligt ungdomarna ansåg miljöfrågor väsentligastatt
och satsningar i syfte förbättra miljönatt i vid bemärkelseatt är
viktigare satsningar påän transportinforrnatik. kundeDe dock
också transportinforrnatik kunde bidra till bättreatt miljö.se en

Trafikproblemen naturligen tvåolika i såär olika Sto-Iorter.
ckholmsområdet uppfattade gymnasistema bilmängden och miljö-
påverkan, bilismen orsakar problem bris-ett stortsom samtsom
tande kapacitet i kollektivtrafiken. LjusdalI ansåg ungdomarna att
alkoholpåverkade förare problem.ett stortvar

Små skillnader åsikteri mellan Ljusdal och Nacka

Skillnaderna åsikteri mellan bådade visade siggrupperna vara
små, då de olika tillämpningarna diskuterades. Den tillämpning

såg värde i detstörst elektroniska körkortet dåoch gärnaman var
också i kombination alkolås.med Det fanns bådai grupperna
också positiv inställning till automatisk hastighetsanpassning ien
områden hastighetsbegränsningenmed 30 km/tim. Samtidigt redo-
visades nackdelarrad sådantmed i omkör-ett systemen t.ex.som
ningssituationer och föraren blir passiv och brister i uppmärk-att
samhet. Det framfördes förslag det borde räcka medatt attom
föraren fick vamingssignal något slag.en av

Synpunkterna kring trafikinformation i kollektivtrafiken ivar
samstämmiga. Ungdomarna troddestort bättre informationatt en

skulle kunna locka flera Tillämpningen komresenärer. dock inte
särskilt högt i rangordning. sågI Nacka inte tillämpningenman

akut införa. Samtidigt ansåg både i Ljusdal och iattsom man
Nacka skulle kollektivtrafik.att satsaman
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vägvisningssys-ochtrafikinformation i bilenInställningen till
kundekunde dessanågot Ungdomarnablandad. atttem varasevar

i någonbättreoch genomföratill för planeranytta att en resa
skulle hayrkesförareframför allttroddebemärkelse. Man nyttaatt

tillämpningarna. DeskepsisdetSamtidigt fannsdessa. motenav
tilltro tillförsäkerhet ochfalskförarna ikunde invagga storen

lyxartiklar ochtillämpningarocksåsåg dessatekniken. Man som
skaffa dessa. Förskulletrodde inteungdomarna att mangemene

svårtdetekonomi,begränsadsjälva med mycketeleverna attvar
framtid.inomåtminstonesig användare,föreställa en snarsom

parkeringsinforrnation.synpunkterså mångafanns inteDet
både Ljusdal ochielevernaplånbok, tyckteelektroniskgällerVad

går använda förkortborde finnasNacka det attett smartatt som
trafiken.tillkoppladetjänsterförmånga inte baraolika saker -

och fokusgrup-telefonintervjuundersökningenmellanJämförelse

perna

låter intesigresultat göraskvalitativaochkvantitativajämföraAtt
undersökningamasbådadenågot dockkanlätt,helt sägas ommen

gällerdetresultat kanIntervjuundersökningens närresultat. ung-
fokusgruppema.resultateni ljusetdomar tolkas avav

fokusgrup-idiskussionernaitelefonintervjuemasåvälI som
kollektivadetprioriteradeungdomarnaframkom resan-attpema

under-i denframkominte störretill dettaskälendet. Ett somav
Miljöintressetmiljön.vämandeungdomarnassökningen omvar

tillämpningarna.de flestakringi diskussionenkom upp
tillämpningama,prioriteringgjordestelefonintervjuemaI aven

fokusgrup-iframkomprioriteringliknade deninte helt somsom
elektroniskadetprioriteratbl.a.hadeintervjuernaI manpema.

sågfokusgruppsdiskussionemaunderlågt medankörkortet man
kopplingenalltsåg framförkörkortet. Manmånga medfördelar

olyckor.förhindraförverkningsbartalkolåsmed attsom
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3.4 Användarstudier praktiska försökur

3.4.1 Resultat från svenska brukarstudier

Vid institutionen för konsumentteknik vid Chalmers tekniska hög-
skola har antal brukarstudier gjorts kring teknik.ett ny

En generell slutsats dragits teknikacceptansär byggerattsom
brukarens värdering produktens måluppfyllnadsgrad. Män-av

niskor rationella i sittär handlande. Man använder produkt elleren
tjänst för nå mål eller värde. Produkten/tjänstenatt ett etten ses

problemlösare för användaren. För införandetsom en att trans-av
portinfonnatik skall bli lyckat och produkter och tjänster skall
komma till användning krävs alltså de tillföratt ärnytta,en som
betydelsefull för användaren. Detta i dag oklart kring vissaär
transportinfonnatiktillämpningar.

finnsDet brister i kunskapen kring användaraspekter påstora
transportinformatik. Det finns emellertid hel del kunskapen om
användarens påkrav denna. finnsDet studier behandlar all-som

kunskap ochIT offentligamän tjänster, studier resenärersom om
informationsbehov och krav slutligen studier specielltsamt som
gäller transportinforrnatik.

Tele-Guide

En de tidigare studierna inom IT-området gällde människorsav
Tele-Guide Bl.a. beskrevs där modellacceptans systemet.av en

kraven för människors teknik. Föracceptanssom anger attav ny
människor skall till sig och använda teknik, transportin-ta t.ex.ny
formatik, krävs de fåupplever sig verklig tjänsten.att nyttaen av

måsteDen dem något fåde inte kunde i enklaretag ettge som
Den måste användarenssätt. krav pris, tillgänglighetmotsvara
teknikförståelse,och måstedessutom kraven på hanterlighet vara

uppfyllda. Detta undanröjer hindren för börjasammantaget att
använda tjänsten.
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produkten/-information,gällervärdentillför attFaktorer som
förväntaddenför ochavsedddet dentjänsten är attgör re-ger

värdenaproblemlösandeoch deundanröjdahindrenNär ärspons.
ekonomiskasåsombetydelse,omvärldsfaktorerocksåskapats har

hosskapasm.fl. Nyttaorganisationsstruktur,och regler,lagarkrav,
uppnådda resultat överensstämmer.ochbehovanvändaren om

medverktyg,såledesskallInforrnationstekniken ett varsvara
målet förlösninguppgiftensdär äruppgift,löserhjälp enman

förhållandeialltså användarenvärderasTeknikenanvändaren. av
funge-sigtekniken itill hurinteuppgiften,löserväl dentill hur

rar.
har deanvändarenförviktigastproblemlösningen ärTrots att

gränssnitts-gälltdiskuteratsvanligenanvändaraspekter som
kog-tilldå begränsatsoftaForskningsfrågoma harproblematiken.

sammanhang,sittutlyftavaritochproblemnitionspsykologiska ur
laboratoriemiljö. Däre-avskaladiutvärderadeochtestadedvs. en

uppnåförverktygITstuderatsällan atthar ett enmot somman
arbets-utanförsärskilt inteanvändaren,mål förvissteller ettnytta

livet.

-projektetGOTI C

forum, därInformation Centre ärTraffic ettGothenburgGoTIC
tillämpadinformationinomförsökpraktiskaochforskning

bran-ochforskaremedsamarbetebedrivs ikollektivtrafikföretag
ingår.transportinforrnatiktillämpningarFleraschföretag.

trafikanten.tillinformationskallTransportinformatiken ge
ellerfunktiondessidå diskuterasbörInformationen termer av

tydligtframgårDettaosäkerhet".reduceraändamål, "att avt.ex.
före-mål ärinformationsstudier. Resenärens attGoTIC-projektets

Dettaeffektiva sättet.henne/honomfördet mesttaga en resa
in-Förtrafikföretaget.från attinformationunderstödjasskall av

reduce-osäkerhet hamåstefungera resenärensskallformationen
på dennaochfråga svaretOsäkerheten representerasrats. av en

uppnåkunnaFörosäkerheten.reducera attfråga medelär attett
påsåsom kravuppfyllas,informationskravmål måste vissadetta
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innehåll meddelandet, form design och utformning medde-av
landet, lokalisering meddelandets placering och medium metod
för överföra meddelandet.att

Genom definiera information i "reduktionatt tenner av av
osäkerhet fokuseras därmed den individuella och hans/-resenären
hennes medvetna eller frågor bådeomedvetna grund för ut-som
veckling och måsteproduktvärdering. Utvärderingsmetoder inne-
fatta olika "analysnivåer" frågorlikaväl gällande läsbarhetsom

De uppnå målen,betraktas förutsättningar för föratt attm.m. som
kontrollera måluppfyllnadsgrad, i korrekt/inkorrektt.ex. termer av
översättning och värdering osäkerheten.av

frånResultaten GoTIC-studiema visar betydelsen attav
studera hela informationssystemet och kedjan informationspro-av
dukter under hela Påverkan från situationen och detresan. sam-
manhang vilkeni informationen skapas har blivit mycket tydliga
faktorer påverkar uppstår,de problem och därför kravensom som

infonnationsproduktema.

Studier väginformatikav

Studien Trafiic information the What the questionanswer. —
analysisAn of for future informationrequirements systems,user

genomförts vid Institutionen för Konsumentteknik, CTH,som
visar arbetspendlares informationsbehov köbild-främst gälldeatt
ningar och andra hinder för framkomlighet till och från arbetet. De
önskade informationen skulle gälla riktning och beräk-köemasatt
nad tid för upphörande. olyckor villeFör eller vägarbeten man
informeras beräknad tid för upphörande.avstängningar ochom

bådeTrafikinforrnationen i hemmet, arbe-skulle presenteras
gång. måsteoch under givna informationenDentet resans vara

aktuell och Information i bilen villtrovärdig. presenterassom man
lyssna till, avpassad och fördvs. höra i taktresenären etten av
utvalt område. mänsklig OmPresentationen skall göras röst.av en
visuell med audi-information nödvändig skall den kompletterasär

Endast nödvändig information skall Den viktigastetär. presenteras.
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får denendastprioriteringsprincipen resenärenattvaraangavs
dennainformation berör honom/henne och resväg.personssom

TrafikantersinstitutionEn studie utförd vid sammaannan
resultat mycket välbehov redovisarinformation, överens-somav

genomförda studien.tidigaremed denstämmer

Trafikkortet

Parkeringsbola-Vägverket ochuppdrag SL,TEMO AB har av
få uppfattningi syftegenomfört gruppdiskussioner attget omen

lokaltrafik, parke-vill betala förhur kollektivresenärer och bilister
ring och vägtullar.

ingickgenomförts. denTvå Igruppdiskussioner har perso-ena
ingickåkte i den andrakollektivt ochbara personer somner, som

påpekasbörbil. Detbåde kollektivtrafik ochanvände sig egenav
generali-möjligtuppläggning inte detundersökningens gör attatt

står i deför deltagarnasynpunktemaresultaten. framfördaDesera
två grupperna.

detfrågan vägtullarI överens systemattomgruppernavarom
enligtfungerarverkar bra. Detför närvarande finns i Norgesom

i vind-brickamed hjälpidentifikation kontoprincipen enavav
vägtullenvilket möjliggör att stanna.utanrutan, passage genom

gårdet snabbtpositiva eftersomSamtliga de attsäger äratt pas-
invändningköer. Eninte bildas nämnstull och detatt somsera en

kontan-medbetalningssystemmåste alternativtdet finnasär att ett
något kort.för dem inte harter som

brafråga kollektivresor detBåda tyckte i att voreomgrupperna
skulle hatelefonkortet. Detliknandemed betalningssystemett
stämplad.få biljettstå för sini köfördelen slipper attatt man
differen-tillmöjlighetnågra vill haMen ett system mersom ger

åker.långt vilken tidpå ochberoende hurtierade betalningar man
kalenderrnånad.månadskort följerNågra vill haäven ett ensom

kunnaskulledenI överens att manomgruppen var manena
Mångatelefonkortsvariant.med kortbetala parkeringarna ett av

med kon-betala parkeringarnegativa tilldeltagare mycketär att
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då det behövs många Några brukartanter betala parkerings-mynt.
avgifterna med bensinkort och tycker det bra parkerings-vore om

bensinkort i utsträckningautomaterna vidtog större parke-även
ring ute gatorna.

I alla det brastort överens harsett äratt ettvar om om man
kort för de betalningstjänstema. Man kangemensamt tre även

tänka sig ha andra tjänster kopplade till såsomkortetatt t.ex.
Djurgårdsfärjor, Vaxholmsbåtar, taxi och telefoni.

Ungefär fjärdedel alla ansåg kortet böratt anonymten av vara
så det går bli registrerad.att Ungefär hälftenatt utan sägerattresa

inte brysig sig ifall kortet eller ej.är anonymtom

Gruppdiskussioner inställningen till navigations- och infor-om
mationssystem

Studien genomfördes i december 1989 för Vol-representanterav
Undersökningen upplagd gruppdiskussioner medvo. trevar som

olika för tjänstebilsföretag dvs. företagrepresentantergrupper;
säljer tjänstebilar, biluthyrningsföretag och privatbilister.som

Privatbilistgruppen den uppfyllde alla kravvar grupp som
‘f0kusgruppintervju. Privatbilistgruppen bestod 22en av personer

uppdelade i två intervjuades tvåvid skilda tillfällen.grupper som
Syftet påreda vilken nivåteknisk Volvos navi-att tavar som

gationssystem, Dynaguide, skulle på.ligga
De diskuterade nivåemas funktionertre var:

la En elektronisk karta med och inlagdavägarortnamn, gator
används. Föraren den adress han/hon vill komma till ochmatar
denna märks på kartan.ut

lb Under färd erhåller föraren kontinuerlig information väg-om
förval uppnå sin bestämda destination. Om instruk-att systemets

tioner inte följs räknas automatiskt färdvägnärmaste ut.en ny
Informationen förmedlas påantingen skärm eller via syntetiskt tal.
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och lb2 Systemet kombination laär attsystem samt sys-en av
omfattandemedkarta detaljeradär ännutemets ett meramer

parkeringsplatser,innehåll. innehåller informationDenna karta om
bilverkstäder.hotell, ochrestauranger

dess-har och kan3 Systemet har alla funktioner 2systemsom
utifrån information. Denkommandeoch behandlautom ta emot

parke-väderinfonnation, ledigabestå aktuell trafiksituation,kan av
kor-längre denGuidningsfunktionen guidar interingsplatser etc.

utifrån informationdensnabbasteden vägenvägentaste utan som
får.systemet

tjänstebilsföretagenförPrivatbilistema och representantema upp-
och Detrationellt behov 1visade mycket litet mestsystemav

privatbilistemamotiverade till köp. Föravancerade systemet, nr
studienförfattarna tillblev priset avgörande och att ett systemtror

nå sprid-vissmöjlighetkostar 000 kronor harunder 15 attsom
ning.

potentiella köparnabli deBiluthymingsföretag kan mest av
undersökningen. Behovethärnavigationssystem det i denantas av

tillhandahåller hos dende tjänster är stortsystemet genom-som
intervjuadeansåg biluthymingsföretagen. Desnittlige bilhyraren

tillpositivt inställdaavgjorttjänstebilsrepresentantema sys-var
temet.

Överlag navigations-tillinställningenden känslomässigavar
positiv./informationssystem övervägande

och informationssystemBilisters betalningsvilja för navigations-

påTransek 1994genomförddenna intervjuundersökningI av
betalningsvilja.privatbilistersundersöktesVägverkets uppdrag

användes.Stated-preference-metoden
sig:presenterade förBilistema fick olika systemtre

l System för val resvägav
trafikradioavancerad-
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statisk navigering-

2 System för val färdvägav
parkeringsinformation-
kollektivtrafikinformation-

3 System för val hastighetav
halkvamare-
avståndsreglerare-
skylt- och trafiksignalsinformation-

Betalningsviljan för statisk navigering och avancerad trafikradio
uppgick till 3 900 kronor. Betalningsviljan för dynamisk navige-
ring och avancerad trafikradio uppgick till 5 500 kronor.

Betalningsviljan för parkeringsinforrnationen motsvarade 3 400
kronor. Om denna tjänst kombinerades med kollektivtrafikinforma-
tion ökade det sammanlagda värdet till 4 800 kronor.

Betalningsviljan för halkvamare jämfört avståndsregleraremed
4 400 kronor högre. Betalningsviljan för skylt- och trafik-var

signalinformation jämfört avståndsregleraremed 1 600 kronorvar
högre.

Pågående studier

Inom för Vägverkets programråd för pågårväginformatikramen
under 1996 antal projekt också användaraspekter.ett tarsom upp
Resultaten från projekten kommer successivt redovisas i börjanatt

1997.av
Syftet med projekten programrådetinom utifrån den kun-är att

skap och teknologiska bas finns i dag belysa samhällsnyttansom
väginformatiken. viktig, förEn inte avgörande, faktorsägaattav

påverkar erhållen samhällsnytta människors förmåga ochärsom
deras väginformatik.acceptans av

Projektet kring äldreIT för och funktionshindrade resenärer
har mål belysa effekten lämpligt informationssystemattsom av
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genomfö-planering ochvidvägvisningssystemlätthanterligtoch
rande av resor.

tagit sinharväginformatikpåperspektivProjektet Kvinnligt
värderingarkvinnligakunskaputgångspunkt hypoteseni att om

mångaväginformatiktillämpningar förianvändarvänlighetenökar
hittillskonstatera ärhar kunnatanvändargrupper. Det attman

kortare,Kvinnorfrånsig görskiljerkvinnors männens.resvanor
iåker kollektivt störreochkomplicerade ävenresormen mera

behovkvinnorstillleder bl.a.Dettautsträckning attän männen. av
resandekollektivtvid sär-informationfårdmedel ochflexibla av

måsteskilt beaktas.
studeras iperspektivyrkesföraresVäginformatik ett annatur
möjligheteroch väg-behovingår kartläggaprojekt. I detta att av

utvecklayrkesförarperspektiv,infonnatiktillämpningar attett enur
funktionella kravanvändarensspecificering samtmodell för attav

samhällsnivåochorganisationspå företags-,precisera effekter av
och lösningar.användarkrav

informationenhurhandlarproblem presenterasviktigtEtt om
projektetbilkörning. Ividuppmärksamhetförarensstörautan att

påvisa bil-seendet villdet periferavägtrafikenNyttan i manav
perifertinformationsigförmåga till attförarens utan om-att ta

visa in-kunnaIdénblicken.flytta ärdvs.fokusera, attutan att
på såochsynfältcentralautanför förarensi bilenformation inne

och medtillbibehållen ellermedinformationaktuellförmedlasätt
synfältet kanperiferai detdagiökad säkerhet. Det är attvetman

rörelseochinfonnation. Ljusuppfattasäkerhetvi med relativ hög
det peri-uppfattaskaninformationförmeningsbärareär avsom

använda färgerlämpligtintedetfera seendet. Däremot är att som
meningsbärare.

tvåvidaredrivsverksamhetprogramrådetsförInom ramen
Två olikahastighetsanpassning.automatisk systemförsök med

Detanvändarnavadingår ocksåHär utrönaatt somanser.testas.
visattrafikanter harresultatenbland de förstaframkommit är att

härtill denklart positivasig system.typen avvara
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3.4.2 frånResultat utländska brukarstudier

finnsDet överhuvudtaget mångainte användarundersökningar, där
fokuserat olika användarkategorier. Ett undantag utgörman

dock undersökning gjorts äldre förare. finnsDet skälen som av
till lyfta fram just denna bl.a. därför detatt är växan-attgrupp en

kategoride och därmed intressant marknadssegment. Vidareett är
ofta sådet lösningar äldre förare ocksåoftastatt ärsom passsar
förbra andra kategorier.

I sammandrag refereras också antal studier gjorts iett som
kringEuropa användaracceptans för olika tillämpningar.

Äldre förare och transportinformatik

EDDIT-projektet Elderly and Disabled Drivers Information Tele-
matics inom för EUs DRIVE/ATT—program syftade till attramen
undersöka transportinforrnatiktillämpningar kan öka äldreom
förares rörlighet och öka trafiksäkerheten för dessa.

Utgångspunkten äldre förare har problem i trafikenär att p.g.a
framför alltsämre mörkerseende och hörsel,sämre sämresyn - -

reaktionsförmåga svårigheter i komplexa trafiksituationersamt
i flervägskorsningar.t.ex.som

De tillämpningar studerades sådana skulle kunnasom var som
avhjälpa de nämnda problemen åtminstoneeller bidra i den rikt-
ningen. I studien ingick därför vägvisningssystem guidan-route

trafikinformationssystem,ce, larmsystem, för hjälpa tillsystem att
vid backning, för bättre mörkerseende kollisions-system samt
vamingsssytem. Sammanlagt testades 14 Varjesystem. system
testades 9-43 förare åldrarna åri 65 och däröver.av

I nedanstående tabell redovisas och deras möjligasystemen
positiva effekter.
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effekt Sekundär effektSystem Huvudsaklig

områden,rörlighet tillStörre ResorVägvisning nya
hjälp i komplexa
korsningar

olyckor LättareHjälp vid backning bilen Reducera manövrera,attav
rörlighetstörre

rörlighet,StörreTrygghetLarm an-
"okända"vändningav

vägar

Säkerhetrörlighetför bättremörkerseende StörreSystem

stödvidGe förarenMinskaantaletolyc-Kollisionsvarning
korsningarkor

hade litenflestadesammandrag visadeI systemenatttesterna
trafikinformationssys-testadetrafiksäkerhetseffekt. Deteller ingen

eftersom det krävdesäkerhetsriskkan eventuellt utgöratemet en
slutsatskörningen. Enfrån underviss uppmärksamhet föraren av

så blir mycket enklademåste utformasdetta attatt systemenvar
smådisplayerbör undvika äranvända. Man göraattatt som

äldrede anvis-föredrogvägvisningssystemeneller komplexa. För
inte.gillades Attkartbilder. Pekskärmarframförning med pilar

föredrogs.displaybåde varningarhöra och ense
tillinställning depositivmyckethade de äldreI allmänhet en

de olikabetala förockså villigaolika och de attsystemen var
Så-vägvisningssystem.förBetalningsviljan störstsystemen. var

de äldreockså -medföra 20-50%dana bedömdes attsystem av
rörlighet i be-alltså äldresöka deplatser ochskulle besöka nya

tydande utsträckning.

transportinformatikutvärderingAnnan av

transportinformatik imedförsökutvärderingI samband med av
för DRI-allt inomframförolika sammanhangeuropeiska ramen-

tagits med. Iockså användaraspekterharVE/ATT-programmet —
Då informa-användaracceptans.dåallmänhet har det handlat om
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tionssystem olika slag har också frågattestats använ-av man om
darna skulle ändra sin färdmedel,annat tidpunkt ellerresa annan

resväg.annan
I 40-tal projekt har olika tillämpningsområdenett i olikatestats

städer/områden i Europa inom för DRIVE/ATT-program-ramen
Försöken varierande omfattning,är längdmet. och olika meto-av

der har För detaljeradanvänts. redovisning hänvisas tillen mera
KFB-rapporten Utvärdering transportinformatikens effekter iav
Europa. återgesHär någraendast resultat generellärsom av mera
karaktär.

Informationssystem har vanligen övervägande positiven an-
vändaracceptans förtroendet försvinner lätt fale-systemetmen om

eller förmedlar felaktig/ovidkommande information. Enligtrar
kartläggningar innebär information förmedlas via interaktivasom
terminaler och radio 16-25 % kan tänka sig byta färdmedelatt att
till följd infomiationen. Information via budskapsskiftandeav
skyltar inger högre förtroende andra informationssystem.än 5-10
% väljer alternativ efter information kö ellerväg olycka.om

3.5 Att beakta brukarkraven i transport-
informatikens olika faser

Delegationen vill i detta påavsnitt visa hur användar-ett mera
orienterat kan tillämpas isynsätt transportinformatikens olika
faser.

Att utveckla användarorienterat för transportinforma-ett system
tik kräver kunskap användarens problem och inforrnationsbe-om

ihov olika situationer, likaväl dennahur information skallsom
och utformas för den skall kunna beho-presenteras att motsvara

ven.
För kunna påverka krävs kunskapatt resenärenssystemet om

val och motiv för sitt handlande vilka hinder och möjlig-samt om
heter finns i det aktuella Grunden för dettatransportsystemet.som

problemanalys hos brukarenär med avseende de produkteren
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betraktas dåProdukten/tjänsteneller tjänster studier gäller.som
problemlösare hos brukaren.som

olika faserTransportinfonnatikens

ifem faserdelbetänkande identifieratDelegationen har i sitt ut-
teknik-fasen,visionäravecklingen transportinformatik: Denav

användnings-ochinförandefasenutvecklingsfasen, försöksfasen,
åtskilda. Till faserna kanstriktemellertid inte heltfasen. Dessa är

fångaskannågra i vilka brukarkravenkopplas upp.processer
i forskningsprocessenBrukarkraven kan beaktas att mangenom

användarenproblem harVilkafrågordär söker besvara typen:av
efter-ochönskningar, intressenVilkai dagens trafiksituation

problem ochdessafrågan situation Kanhar användaren i denna
transportinformatikönskemål med hjälplösas av

innebärtekniktutvecklingsprocessenibrukarkravenAtt beakta
brukarenförhållande till huriutformning studerasprodukternasatt

olikakanförstår, produkten. Hur manöver-uppfattar och hanterar
infor-skallhanteras Huruppfattas ochdon och instrumenttavlor

avseddförinterventionermation, varningar eller attpresenteras ge
kommer hel-lojal till Hurbrukareneffekt Vilka lösningar är

får helakombinationseffekterheten fungera Vilkaatt omman,
redan kräverpå förarplats,installerasutrustningen nusomen

uppmärksamhetförarens totala
produktvärde-införandeprocessen handlarBrukarkraven i om

vid tillämp-förstproduktval. Detproduktmodifiering ochring, är
produktens/tjänstenskan utvärderaning i verkligheten som man

därför skeInförandet böranvändaren.reella och effekt hosnytta
Införan-fas.tillåter justeringar istegvis och nästasättett som

utgångspunkter.också från pedagogiskadet bör ske
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3.6 Behovet FUD-insatserav

områdetTrots har varit aktuellt för studier år,iatt 10ca genom
både nationella och europeiska kunskapenstora ärprogram, om
användarnas dessa liten. Det beror till viss delacceptans systemav

problemet teknik inte finns, främstatt testa attsom men
fokus hittills varit teknikinriktat. I det fortsatta arbetet detär an-
geläget olika användargrupper studeras.att

Några viktiga forskningsområden brukarperspektiv är:ur

Informationssätt

Vilket informationssätt lämpar sig bäst för vilken infor-typ av
mation Skiljer sig användarna i sitt uppfatta information,sätt att
given olika sätt

HMI Human Machine Interaction-

börHur olika tillämpningar utformade så de bästattvara passar
människors förmågabehov och Det kan handla informa-t.ex. om
tionssystem för kollektivtrafiken och förarplatsens utformning:om

skall instrumentenHur placeras, utformas, fungera för att ett
lämpligt interagera med bilenssätt övriga utrustning

Informationsmängd

information tålHur mycket bilföraren trafiksäkerhetenutan att
äventyras

Hantering

Hantering och handhavande Frågor angåendeutrustning räck-av
vidd, urskiljbarhet och uppmärksamhet. Arbetsbelastninggrepp,
och påverkan på körsituationen
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Hastighetsanpassning

respektive-beteende vid statiskochStudier användaracceptansav
och be-påverkasdynamisk hastighetanpassning. Hur acceptans

Utvärdering förutrustninghastighetsgränserteende vid olika av
beteendeffekterVilkapraktiskt bruk.hastighetsanpassning i upp-

påtvingad användningstår vid frivillig respektive

tillgänglighetTjänstens

Teknikmedi-brukargrupper.för olikaTjänstemas tillgänglighet
enskilt/privat,ellerallmänt/publikt närerade spridastjänster kan

sätttillgänglig vilketskall vilken tjänst göras

Tjcznstens nytta

ochtjänsternasde olikarangordningUtvärdering och nyttaav
kombinerade tjänster.förfunktion för olika användare. Nytta

Integritet

organisationersåväl trafikanteranvändareHur uppfattar som
integritetsfrågoma

Elektromagnetiska fält

människorinverkanElektromagnetiska fälts

bedömning3.7 Delegationens

enhetlig DeintetransportinforrnatikAnvändare är grupp.enav
kravskildaockså på olika harstudier gjorts visar att gruppersom

kännedomenockså till ochinställningenoch behov. gällerDet om
mellanskillnader mänolika kantillämpningar. Man noterat.ex.
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och kvinnor, äldre bilförareoch och kollektivtrafikresenä-yngre,
rer.

Även bör behandla resultaten med viss försiktighetom man ger
ändå de redovisade studierna viss uppfattning vad använ-en om

finnerdarna angeläget användarnas på någraoch tillämpning-syn
De flesta studier tyder därvid användarna iattar. gemen oav-

kategori har positiv inställning till transportinformatiktil-sett en
lämpningar. sådanaAnvändarna önskar tillför demsystem som
någon och löser problem i samband med resandet. Systemnytta

kan öka trafiksäkerheten och minska osäkerhet i trafikensom
förefaller därvid ha användaracceptans. Vidarehög kanen man
konstatera det finns flera tillämpningar underlättar indivi-att som
ders och ökar tryggheten i samband med resandet. Studiernaresor
visar finns informations-det potential hos framför alltäven att en

påverka restid-olika slag människors val färdväg,system attav av
punkt och färdmedel.

bilisternasTransportinformatik ensakinte—

flesta olika slag.De användarstudier har hittills bilförareavsett av
har tillfrågats has-De och värderat vägvisningssystem,testatom,

bil-tighetsanpassningssystem finns emellertid andraDet änetc.
förare berörs bilanvändningen. gäller boendeDet t.ex.som av som

förkan bli störda genomfartstrafik, känner otrygghet attav som
bilister kör utanför bostaden därmed rädsla förför fort och atten

något detskall barnen trafikpolitisk synvinkeldet hända Ur äretc.
värde-naturligtvis viktigt samlat värdera/beakta olikaatt gruppers

det kan finnasringar och behov. gäller i synnerhetDet när mot-
ställersättningar önskar ellermellan vad enskilda trafikantgrupper

perspektiv.krav vad samhälleligtför och angelägetär ettursom
Delegationen med goda kunskaperviktigtdet äratt omanser

samtidigtolika efterlyseranvändarkategoriers krav och behov, men
olika tillämpningari med användarstudier försambandatt man

också breddar olika trafikantgrupper,studier tilldessa näratt avse
trafikpoli-gäller effekter dedet bedöma olika tillämpningarsatt

målen.tiska
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Automatisk hastighetsanpassning

genomfördadet i denDelegationen finner särskilt intressantdet att
människor prio-tydligt framkomattitydundersökningen mycket att

sig interveneranderiterar kan tänkatrafiksäkerhet och t.o.m sys-
attityd-km/tim. Iområden hastighetsbegränsningen 30i medtem
under-från flertalet andraingår till skillnadundersökningen

ocksåvisarAnalysensökningar alla trafikantgrupper. attsvarenav
respek-tillämpning finnsdennaintresset för och prioriteringen av

bilister inte harbilister ochtive i grad ickehögregörs av somav
illustrationlånga årliga delviskörsträckor. Detta är av ovan-en

värderingar.trafikantgruppersstående kring olikaresonemang
hastighetsanpassning iautomatiskpågående medI det försöket

också positivmycketUmeå preliminära resultatenvisar de en
emellertid icketillämpning. Försöketinställning till denna ettavser

får Varningssystemviaintervenerande Föraren veta attettsystem.
kon-och iFörsökspersonemahan/hon kör för fort. enpersoner

ocksåanvänder harinte systemettrollgrupp dvs. förare som
majoritetintervenerande Entillfrågats sigde kan tänka system.om

tillantal positivaså Vidarefallet. störreärär ettettattuppger
demingårsådant i försöksgruppendem änsystem somavav som

ingår i kontrollgruppen.
utvärderingsamhällsekonomiskTOSCA-projektetdet s.k. enI

bedömningarharGöteborgs-regionentransportinformatik iav
för hastighetsanpas-intervenerandegjorts, visar systemattsom

tillsammans medtrafiksäkerhetseffekt. Dettapositivsning har stor
hastig-automatisktillämpningenintresse förallmänhetens positiva

ytterligareangelägetdelegationenhetsanpassning det enligtgör att
lösning,vad teknisktillämpningenfördjupa kunskaperna avserom

införandeaspekter m.m.
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detFinns marknaden

finns mångaDet tillämpningar transportinformatik. be-Dessaav
sig i Mångafinner olika utvecklingsstadier. tillämpningar är av

karaktären föremål marknads-den användningen bör bli föratt
mässiga bedömningar. syftar tillVissa eller tillämpningarsystem

stödja sådna måstemyndigheter i deras verksamhet ochatt natur-
ligtvis införas också därmyndigheter. Det finns tillämpningar,av

behövasdet kan samverkan mellan myndigheter och företag.en
framgårAv prioriteringarna attitydundersökningen det deti att

sådana måste initiativ till,tillämpningar myndigheterär tasom
också visskommer i första finns emellertidDetrummet.som en

betalningsvilja trafikinformation i bilen,för utrustning för väg-
visningssystem och för reseplaneringssystem. Andelen uppgettsom

sådan emellertidde beredda betala för utrustningär äratt att en
framgåttliten. Vidare betalningsviljan mindre vadär än avsom

andra undersökningar. förhållande till under-Skillnaden i andra
sökningar på intekan bero i attitydundersökningen provatatt man
utrustningen omfattar bilister.urvalet inte enbartsamt att

primärt inte varitDe undersökningar här refererats harsom
marknadsundersökningar. alltså enbart indikationDe omger en
marknaden olika tillämpningar. därför för tidigtför Det är att

mark-uppfattningarinnan produkterna finns marknaden ha om
nadens jmf mobiltelefonins utveckling. försiktig slut-storlek En

svårligenkan dock marknad kommer attsats att spontanvara en
uppstå. marknads-En grundläggande förutsättning för olikaatt

efterfrågas offentligamässiga produkter skall börja olikaär att
skapar informationsinfratruktur.organ en

Särskilda insatser

Frågan harmarknad för transportinforrnatikdet finns enom en
koppling många känner till olika tillämp-till hur i dagdet är som

framgårattitydundersökningenningar. Av den genomförda att
flertalet transportinfomia-någon kännedomsvenskar inte har om
tik.
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delegationen ytterligareför det behövstalar dettaEnligt att
möjlig-transportinformatikenskringinformation och debattom

heter och begränsningar.
undersökningaruppfattningockså delegationensDet är att av

transportinformatikpå börochallmänhetens kännedom synom
sannolikt in-undersökningar. Detföljas liknandemed är attupp

produkter kommerfleratakt medställningen ändrar sig i utatt
känd.allmänttransportinforrnatik blirmarknaden och att mera

beslutsunderlagdelslag kanUndersökningar detta utgöra avenav
inomforskningunderlag förocksåför införande utgörasamt om-

rådet.
ytterligare FUD-behovettidigare pekatDelegationen har av

användarkategorierolikastuderabl.a.insatser. Det handlar attom
funk-utsträckningi liten ärbehandlatsEnnärmare. grupp som

många tillämpningari dagSamtidigt finns dettionshindrade. som
resande.dessaskulle kunna underlätta gruppers

därförEnligt delegationen bör

förflyttningresande ochrelation tillbehov ifunktionshindrades
hurför bedömaunderlagbättreinventeras för attettatt ge

underlätta dessabidra tilltransportinforrnatiken kan att grup-
resandepers

behovtillgodose deföranvändasinforrnationstekniken att
svårigheterdeavhjälpaoch förfunktionshindrade har att som

förekommer
samordnaförharinformationsteknikenden potential attsom

tillfunktionshindradeförservicesystemolika stöd- och tas

vara.

användarperspektivetuppfattningockså delegationensDet är att
planerings-ochutvecklings-fortsattamåste tidigare i detbeaktas

införandefasen.arbetet och i
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4 Effekter transportinformatikav

Effektbedömningama kring transportinfonnatik har tidigare be-
handlats i Informationsteknologi på Ds 1993:47 tillväg samt stor

i delegationensdel delbetänkande. De resultat och bedömningar
redovisats i dessa dokument kommer inte i dettaattsom upprepas

slutbetänkade. Dessa dock underlag för de bedömningarutgör som
i slutet kapitlet.görs av

Bedömningama bygger vidare till del frånmaterialetstor
TOSCA-projektet. Dessa har kompletterats tvåmed ytterligare
stiduer kring effekstudeir i andra länder och transportinfonnatikens
kostnadseffektivitet. tvåDessa redovisas i korthet nedan.

4.1 Effektstudier i andra länder

I samband allamed de försöks- pågåttoch pilotprojekt isom
Europa och världen har också omfattande utvärderingarresten av

transportinformatiken gjorts. Resultaten från dessa projekt ochav
utvärderingar finns sporadiskt tillgängliga i och artiklar.rapporter
Det har emellertid varit svårtmycket bedöma hur dessa resultatatt
kan tillämpas på svenska förhållanden gåroch huruvida de att
jämföra med motsvarande svenska undersökningar. effektre-De
sultat figurerar i olika sammanhang inte alltid samstämmi-ärsom

och ibland motsägelsefulla. det vanskligtDetta görrent attga av
dra generella slutsatser kunskap bakomliggande faktorer.utan om

Mot bakgrund osäkerhet initieradedenna delegationen till-av
med KFB projekt för kartlägga utländska utvär-ett attsammans

deringar och effektstudier analysera resultatens använd-samt att
barhet. Ett motiv för detta bl.a. det verkar onödigtär att attvara

försök i Sverige utländskagöra resultat generelltärom samma om
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på svenska för-överförbaraåtminstone delvis,gångbara eller,
hållanden.

från projektet harslutrapportenversionpreliminäraDen av
innehålleravsnitt. Rapportenför dettaunderlaganvänts ensom

EU-nivå, invente-utvärderingardiskussion kringöversiktlig en
internationella mak-försöksprojekt ocheuropeiskaring olikaav

resultat.funnaanalysrostudier samt aven

projektInventering4.1.1 av

rsökspro jektF ö

fokuseradtransportinformatik ärprojekt kringInventeringen av
DRIVE/ATT-program-s.k.detförinomeuropeiska projekt ramen

Generaldirek-EUsinitieratforskningsprogrameuropeisktmet av
uppdelade i till-Effekternatenninologin. ärXIII, äventorat se

används i detuppdelninglämpningsornråden enligt somsamma
tillämpningsområde finnsvarjeTOSCA-projektet. Inomsvenska

från.resultathämtaprojektåtminstone olika10-20 att
riktningiprojektfrån dessaresultatenAllmänt pekar samma

liknande effektersigutvärderingsresultat. Det rörsvenska omsom
också effekterdegällerGenerelltanvändarattityder.och att som

motsvarande iklart högreundersökningar änerhållits i dessa är
Delstvå förklaringar.huvudsak äriharTOSCA-projektet. Detta

åstad-möjligheternadärmed störreoch atttrafikproblemen större
demajoritetentransportinformatik imedförbättringarkomma av

referensom-TOSCAsGöteborgmedjämförtstuderade projekten
"glädjekal-värden demånga ärråde, präglas sannoliktdels attav

Vidaresammanhang.verkligai ärverifieradekylerade" änsnarare
håll variti Europaflestadeförsökenfelkälla sannolikt atten

tidsperioder.kortarefå undersmå användaretämligen med
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Makrostudier

försöksprojektUtöver ocksåhar några olika makrostudier, liknan-
dende svenska TOSCA-studien, gjorts i andra länder. exempelEtt
detta Transport Research Laboratoryär TRL i Storbritannien

bl.a. har kommit fram till följande.som

Det finns fortfarande vissa områden där den bristfälliga kun-
skapen beteenden svårtdet tillförlitligt uppskattagör attom
nyttan.

finnsDet god marknadspotential för transportinfonnatik.en
TRLs analys påpekar transportinformatiken kanatt vara sam-
hällsekonomiskt lönsam.

framgångsrikEn transportinformatikindustri skulle kunna till-
handahålla väghållama åtgär-uppsättning kostnadseffektivaen
der för stödja framtida transportpolitiska val.att
För närvarande hämmas industrin höga införandekostnaderav
och risker för misslyckanden.
Marknadspotentialen i viss utsträckning beroende denär av
förda politiken inom departement och vägverk det gällernär att
skapa och utveckla investeringsmöjligheter för den pri-större

sektorn.vata

har friståendeTRL gjort bedömning flera tillämpningaren av av
transportinforrnatik och dess kostnader och räknat i miljonernytta
pund M£. Resultatet nedanståendesammanfattningsvis ianges
tabell.
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KostnadM£ Nytta M£ Nettonu-värde
M5

Interregional trafikstyrning

Stömingshantering 17 29 12

Hastighetskontroll 45 129 84

Körfaltskontroll 4 10 6

48 35Rampstyrning 14

Områdeskontroll l 1 8 -3

Trafikstyrning i tätort

102 7527Stömings- trängselhantering

33710 347Signalstyrning

47 40Områdestrañkkontroll 6

68 14Parkeringshjiilp

21 17Prioritering utryckningsfordon 4av

Kontrollsystem i trafiken

30 121Fortkömingskontroll

104Vägning fordon trafik 74iav
358Passagerarinformation

695 1977 -2 7184Navigering dynamisk

962 668294flödeshantering godsDynamisk

Fordonsmanövrering

112 481 -631Intelligent fanhållarc 1

534 3 491 ~43Automatiskhnstighetskontroll 3

206 193 -9 013Anti-kollisionsystem 9

571 739fordonsstyming 3 310 1Förar-och

8 -920Körfáltskontroll 927

67 71 3Integreradkörautomatik
effekterälla: Utvärdering transportinformai ens 1 uropa.av
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Dessa siffrors överenstämmelse med svenska förhållande kommen-
i Transeks och TFKsteras bl.a. med miljövärderingamarapport att

i TRL-rapporten bygger på enkla kalkyler, där hänsyn inte tagits
till antalet människor påverkas utsläppen. Det innebärsom av en
kraftig undervärdering trafikens avgasutsläpp. Vidare påpekasav

den värdering svår personskadaatt tillämpas i Storbritan-av som
nien endast uppgår till femtedel motsvarande värdering ica en av
Sverige.

Dessa skillnader i värderingar jämfört med svensk praxis inne-
bär åtgärder, i Storbritannienatt bedömts olönsamma,som som
med effekter och förhållanden i övrigt skulle kunnasamma vara
lönsamma i Sverige.

StuttgartI har också ambitiös utvärdering olikaen trans-av
portinfonnatiktillämpningar genomförts inom för det s.k.ramen
STORM-projektet. I STORM har bl.a. tagit resultat frånman
pilotförsök och gjort nyttokostnadsberäkningar dessa. Tillämp-
ningarna delades in i följande kategorier:

Informationssystem före färd bil kollektivtrafik0 +
Informationssystem under färd bil kollektivtrafik- +
Nödropsystem bil för förbättring trafiksäkerheten- av

Resultaten kan sammanfattas i figuren nedan.

Både studierna TRL i Storbritannien och Stuttgartutvärderingenav
visar klart positiva samhällsekonomiska resultat för transportinfor-
matiken. En analys dessa undersökningars överförbarhet påav
svenska förhållande nedan.görs
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enskildaför systemgrupperkostnaderochSTORM.Nytta

350 Ni-’d°Pyst°mInformationssystemInformationssystem
färdunderförefärd

300 .
N258,4

250-
OlyckskostbespI
DriftkostbespEl ———200- TidskostbespI
Inv-kostnIK147.5
DoU-kostnI150-

100-

50-

KostnNyttaKostnNyttaKostnNytta
transportinformatik-förkostnaderochSammanställning4.1Figur nyttaav

STORM-projektet.enligttillämpningar

slutsatserochAnalys4.1.2

analyseraförsökatidigare nämnts, attavsiktemaEn är, somav
inne-kanTOSCA. Detochvarandramedjämförbarhetförsökens

då ingetresultatjämförbarafå framsvårigheterbära attstora
genomförs:försökengällakanlikt. Detandra attförsök detär

gäller de-vadförutsättningarskildaheltmedplatserolika°
trafiklagstiftningochtrafiksystemkultur,mografi, m.m.

såsomÄven strukturen väg-fastadentidpunkter.vid olika om-
faktorerantaldetså finnsändras, stortinte ett somnät etc.

varia-klimatförhållanden,ochljus-såsomtidenförändras över
trafiksammansättningochtrafikmängderitioner
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med olika produkter. Funktionalitetentyper kan varieraav
liksom komponenter påverkar prestandan.som

I från Transek och TFK konstaterarrapporten detta inteattman
betyder sammanvägda resultat från flera fältförsökatt inte kan till-

värde. Försökmätas genomförts ochett utvärderats medsom
statistiskt godtagbara metoder kan säkerställda resultat enligt dege
förutsättningar gäller för försöket. Om flera oberoende försöksom
med likartade upplägg pekar håll och de enskilda resul-samma

dessutom har hög signifikans börtaten rimligen kunna draman
generella slutsatser därav.

I konstaterar vidare det viktigtrapport ärsamma att attman
redovisade slutsatser i form enstaka resultat och sammanvägdaav
indikationer används med omdöme och med angivande denav

stårgrund de på.svaga som
Följande samlade bedömning kan göras:
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Sam-Miljö, AnvänSäker-ByteRestid Tra-
hek.energi dar-hetfik-ko- av

acceptfard-flödesmfort
utj sätt

Trafikstyrning

++Trafiksignalstyming ++

++/-Kollektivtrafikprioritering

++ +Motorvägsstyming +

Infonnationsystem

+++kollindReseplanering ++
v

+/- +informationFordons- +väg +
+/- +++Vägvisningssystem ++

Betalsystem5

++avgiftsupptagningAutom. + -
++Områdesavgifter + -
++pricingRoad + -

Hastighetsanpassning
+7+/- +Farthållare

7+7+/- +Kollisionsvarnare
för+/-effekter, positivt vissa,nega-effekter, negativaeckenförklanng: positiva+ - utifrånbedömningriktning, +vilkenoklart iinverkan, egenharför andra,tivt men

transportinforma-UtvärderingKälla:bedömning.säkerskuggad averfarenheter,tidigare
effekter i Europa.tikens

inför-betalsystemrubrikenunder avseranvändaracceptansenDen negativa
finnsredantullsystemfall därpålagor. delochavgiftssystemandet av nya användaracceptansenautomatiskamed ärmanuellaoch ersätter systemman

positiv.
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Ein sammanfattande bedömning i är:rapporten

Trafiksignalstyming område harär visat sig för-ett- som vara
knippat med mycket höga samhällsekonomiska lönsarnhetstal.
Motorvägsstyming har befunnits positiva påeffekter andrage
håll. Systemets detaljutfomming i trafiksystemet dessavgör
effekter i förhållanden.svenska

Informationssystem har vanligen övervägande positiv- en an-
vändaracceptans förtroendet försvinner lätt systemetmen om
fallerar eller förmedlar bristfällig, felaktig eller ovidkommande
information.

Inom tillämpningsområdet vägvisningssystem svårtdet iär- att
dag något säkertsäga effekterna eftersom de navigerings-om

fortfarande befinner sig isystem utvecklings-testats ettsom
skede och endast har i liten skala. I de försökprövats som
genomförts har pårestidsvinst 10% för utrustade fordonen ca

Små positiva säkerhetseffekteruppmätts. har ocksåmen note-
rats.

Införande betalsystem kan motiverat, förutsatt° av vara att av-
giftsuttaget utformas samhällsekonomisktett riktigt sätt.

System för manövreringsstöd och hastighetsanpassning bygger-
avancerad teknik och inteär fardigutvecklade.ännu Många

bedömts ha god potential för trafiksäkerheten,systemenav men
måste i trafiken innan de kan färdiga förprovas mer anses
marknaden.
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Transportinformatikens4.2

kostnadseffektivitet

kostnadseffektivitetkringstudieJämförande4.2.1

transportinforma-analyseromfattandeTOSCA-projektet görsI av
och utsläppsäkerhetrestider,avseendesamhälletieffektertikens

jämförakunnaFörsatsningar.vid olikasamhällsekonomin attoch
isatsningarmed andrakostnadseffektivitettransportinforrnatikens

analysTransek göradelegationen attuppdrogtrafiken aven
under-olikamedjämförbartblevdetsåTOSCA-materialet att

gjort iTransekhartrafiken. Dettaiåtgärderandrasökningar enav
återgesvilkenkosmadseflektivitet,Transportinformatikensrapport,

sammanfattningkortavsnittdetta görsIhelhet i bilagasini en
TOSCA-studienskännedomhaförutsättsstudien. Läsaren omav

innehåll.ochuppläggning

uppläggRapportens

tillTOSCA-resultatenomräkningförstI görs avrapporten en
pådelegationens transport-utifrånkostnadseffektivitetsmått syn

tillämpning-antalochdelinfrastrukturell ettinformatiken ensom
vägdatabasendigitalanationelladenbördelegationenEnligtar.
informations-betraktasvägtrafikledningsinformationen somsamt

itillämpningarvilkaoberoendeoch skapasinfrastruktur somav
samhällsekonomiskadenså fallipåverkarföreslås. Dettaövrigt

brytasbörinfrastrukturenförkostnadernaså vidatillanalysen att
tillämpningarolikavärderingenmaterialet för göraatt avut ur

infrastrukturella kost-demycketliggerTOSCAIjämförbar. av
kost-utbrytningEntillämpning.ochundernaderna avsammaen

grundläggan-denochvägdatabasendvs.infrastrukturförnaderna
TOSCA-materialet.gjortsdärförharvägtrafikledningende ur
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Detta dock marginell effekt resultaten i strategiscenariot.gav
Förklaringen till detta strategiscenariot innebärär tämligenatt en
omfattande utbyggnad transportinforrnatik. Mycket denna ärav av
tillämpningar inte faller innanför för den grundläg-som ramen

infrastrukturengande i form vägdatabaser och vägtrafikledning-av
sinformation.

Utifrån dessa reviderade TOSCA-siffror sedan beräkningargörs
kostnadseffektiviteten utifrån framkomlighet, säkerhet och miljöav

läs utsläpp.
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8° I Trend 2020
7° ElStrategi 2020
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20
10
0

Trafikst. lnfosyst. Vägvisn. Betalsyst. Hast.anp.
Figur 4.2 Procentuell förändring avseende restidsvinster miljard kronor förper
de scenarierna i TOSCA.tre
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Jämförelse med trafiksäkerhetsåtgärder

I Transek-rapporten två olika jämförelsergörs med andra uppskatt-
ningar samhällsekonomiska effekter. Det första gäller trafik-av
säkerheten och härrör från metod för samhällsekonomisk priori-en
tering trafiksäkerhetsåtgärder, rapporterad 1991. Metoden inne-av
bär trafiksäkerhetsåtgärdemaatt rangordnas efter stigande kost-
nadseffektkvot. Med kostnad därvid samhällets nettokostnadavses
de kostnader minus besparingar, uppstår vid genomförandetsom

åtgärderna och med effekt den förväntade reduktionenav avses av
antalet dödade och skadade, till s.k.sammanvägt "dödsfalls-en
ekvivalent". Detta arbete ledde fram till värdering antaletten av

åtgärderolika i trafiken. Denna beräkningsmetodik tillämpas i
analysen på TOSCA-materialet.även

Jämförelse med väginfrastrukturåtgärder

Vidare jämförelsegörs TOSCA-materialet med denen av sam-
hällsekonomiska bedömningen väginvesteringar. Kommuni-av
kationskommittén KomKom har tagit fram underlag för dessaett
bedömningar. Ett flertal olika myndigheter fåtthar i uppdrag att
bistå kommittén med underlagsmaterial. Vägverket, Banverket,
Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Statens Institut för Kommunika-
tionsanalys SIKA har bildat arbetsgrupp med SAM-namneten
PLAN för utarbeta samordnat underlag till kommittén.att Detett
underlag SAMPLAN har lämnat till KomKom har föranväntssom

kunna jämföra TOSCA med väginvesteringar.att

Begränsningar vid jämförelserna

En nackdelarna med kostnadseffektanalys enligt Trafiksä-av en
kerhetsutredningens metodik alla måsteär likaatt poster vara noga
beräknade. Detta oftast inte falletär med de undersökningar som
gjorts. Då restid och andra effekter dvs. säkerhetutöver och mil-
jö hämtas från håll kan det inträffa rangordningenannat mel-att
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osäker-påverkasavgörandepå helt sättåtgärderolikalan ett av
snedvridningkanDettarestidsberäkningarna.iheten avenget.ex.

önskvärd.interesultaten ärsom
fordonsåtgär-olikamedkunnatjämförelse har görasNågon

effekter. Iomfattandekan haetc.,airbags,katalysatorer,der som
årligbl.a.förutsättsKomKomalternativet isammanvägdadet en

åren. Detta20-30debränsleförbrukningen närmasteminskning av
fordons-ochöverenskommelserinternationellaskeantas genom
för dessakostnadernågradock interedovisarSAMPLANåtgärder.
i nuläget.beräknaskankostnadseffektiviteten inteåtgärder, varför

analysSammanfattande4.2.2

kostnadsef-analyssammanvägdgörsslutetI avrapporten enav
kanFöljande sägas:åtgärder.olikahosfektiviteten

kostnadseffektivitetmycket hög oavsettuppvisarTrafikstyming°
studeras.miljöeffektenellertrafiksäkerhets-restids-,om

mått-intressanta,informationssystemformutvecklad är menI-
kostnadseffektiva.ligt

från framkom-kostnadseffektivamycketVägvisningssystem är-
scenarier.allamiljösynpunkt iochlighets-

frånkostnadseffektivamycketbetalsystemAutomatiska är-
miljösynpunkt ochochtrafiksäkerhets-framkomlighets-, ger

vägavgifts-dynamiskautformasdestyreffektergoda somom
deOmstrategiscenariet.enligtpricingroads.k.system

be-kostnadseffektivitetenfinansieringför ärenbartutformas
gränsad.

låghar kostnadseffektivtet. IHastighetsanpassningssystem0
mycketsäkerhetseffekten kost-strategiscenariet stor,är men
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nadseffektiviteten begränsas de höga kostnaderna för for-av
donsutrustning. Vidare den tekniska lösningenär oklar. Kost-
nadseffektiviteten för enklare mycket högre trafik-ärsystern ur
säkerhetssynpunkt.

Vidare i slutsatsernagörs rangordning olika åtgärder i tra-en av
utifrånfiken dess kostnadseffektivitet.

Trafiksäkerhet

Jämförelsen med Vägverkets trafiksäkerhetsreformer, s.k. TS-refor-
trafiknykterhet, färre regelöverträdelser, skyddsutrustning imer,

bilar, etc. visar dessa kostnadseffektiva frånär säkerhets-att mer
synpunkt väginvesteringar,än mindre effektiva trafik-änmen

Övrigstymingsåtgärder. transportinformatik effektivär änmer
väginvesteringar från trafiksäkerhetssynpunkt med undantag för
elektronisk vägvisning. fårVi alltså följande frånrangordning
säkerhetssynpunkt på lång sikt med transportinformatik enligt
strategiscenariet:

Trafikstyming-
TS-reformen ökad övervakning m.m.-
Informationssystem, betalsystem och hastighetsanpassning-
VäginvesteringarO
Vägvisning.-

Beträffande betalsystem och hastighetsanpassning alltsåavses
effektiva enligt strategiscenariet, inte ineffektiva enligtsystem
trendscenariet.

Framkomlighet

Motsvarande jämförelse från framkomlighetssynpunkt resulterar i
följande rangordning:
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Trafikstyming-
betalsystemvägvisning ochInfonnationssystem,-

Väginvesteringar-
underhåll bärighetochDrift,-

övervakningökadTS-reforrnenochHastighetsanpassning-
m.m..

Miljö

rangordning:följandefrån miljösynpunktjämförelseEn ger

beteendepåver-attityd- ochbetalsystemTrafikstyming, samt-
åtgärderkande

vägvisningochInformationssystem-
Hastighetsanpassning0

och riksvägari läns-Investeringar-
iInvesteringar stamvägar.0

analyserytterligaredekan konstaterasSammanfattningsvis att som
transportinformatikåtgärdervisarTOSCA-materialetgjorts attav

infrastrukturinveste-traditionellarelativtvälhävdar sig mycket
trafiksäkerhetsåtgärder.ringar och andra

Kollektivtrafik4.3

effektivisera ochpotential kunnaTransportinformatik har attstor
utför-behandlar dettaDelegationenkollektivtrafiken.förbättra mer

och kollek-transportinforrnatikkringdebattskriftenochligt i idé-
effekterpositivaTransportinforrnatiken kan5.tivtrafik bilaga ge

olika aktörer:för

och säker-tillgänglighetökadinnebärakan detFör resenärerna-
ochboka bytaenklarebiljettsystem,ochhet, enklare atttaxe-
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mellan färdmedel, utbud till detett anpassatmera egna rese-
behovet etc.

För trafikhuvudmiinnen transportinformatiken möjlig-ökade- ger
heter planera och producera trafiken effektivareatt samt att
skapa för kunderna attraktiv trafik, vilket i sin kanturen mera

flera resenärer.ge

För entreprenörer/kollektivtrafikföretag kan transportinformatik-
bl.a. medföra ökad effektivitet och ökad säkerhet för förare.

ocksåTransportinforrnatik i kollektivtrafik kan bidra till deatt°
trafikpolitiska målsättningarna uppfylls. Flera kollektivtrafik-

kan innebära miljövinster, säkerhetsvinster ochresenärer en
förbättrad ekonomi totalt.

svårtdock dokumentera vinsterna i kvantifierbaraDet är ter-att
komplexaOrsakerna till detta flera. sig oftaDetär rörmer. om

förhållanden påverkas lång kanganska tid. Detöver varasom
sådansvårt tekniken ochdirekt vad beroravgöraatt som som

påverkatsvad på förändrats eller under tiden.beror annatsom som
fåOfta också organisatoriska förändringar förställs krav att

optimal investeringar i transportinformatik. Vilket kaneffekt av
uppfattas både positiv och negativ effekt tekniken.avsom en

generella dragEffekterna i

frånhjälp följande figurEffekterna i kan illustreras medstort av
idé- och debattskriften:
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Svårt att
Effekterkvantifiera.

i istort systemet;
bättretillgänglighet,bättre

information,fierresenärermmGanska
svår Tillämpningarmäta.att vinstersomger av

övergripandekaraktär ocksåmer men
påtagligaföretagsekonomiskavinstermer
automatiskfordonstokaliseringex.Relativt

lätt mäta.att Användningför rationaliseraatt i planering,drift,
fordonsanvändningetc.
Lönsamt företagsekonomisktperspektiv.ur

Figur 4.5 Effekter transportinformatik i kollektivtrafiken.av

I nedre delen bilden hamnar sådant direkt kan ratio-av som ger
naliseringar i trafiken eller i arbetet med skapa och driva trafi-att
ken. Effekter trafikantinformationssystem svårareärav rena att
värdera. En klar svårighet ligger i bedöma vilka effekteratt man
får i verksamheten olika aktörer får tillgång till bättreattgenom
beslutsunderlag och verktyg för genomföra sina arbetsuppgifter.att
Dessutom finns troligen långsiktiga effekter svåra kvan-är attsom
tifiera.

Samhällsekonomiska eflekter

I allmänhet har inte gjort några samhällsekonomiska bedöm-man
ningar vid införandet informationsteknik i kollektivtrafik. Detav
finns emellertid exempel i form det lednings- och informations-av

infördes i Jönköpingsystem 1996, det s.k. KomFort. Ensom
samhällsekonomisk bedömning Transek SLTFs uppdragav
visade nettonuvärdeskvot på 6,5, vilket högt.ären extremt
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4.4 Godstransporter

behandlastransportinformatik för godstransporterEffekterna av
återgesvilkenkring detta,delegationens delrapportutförligt imer

effekternasönderfallerGenerelltsin helhet i bilagai trans-av
tvågodsområdet i delar.portinformatik

godstransportsystemet,iförbättringarInterna samt-
godstransportema.Påverkan effekternade externa avav-

applikationerantalden första hörTill transport-ett somgruppen
införaoch ofta kansjälva drarochföretagen varuägarna nytta av

hör olikaandrakraft. Till den trans-system somgruppenegenav
delentillanvända.åläggs Dessaportföretagen är störstaatt myn-

olika aktörer:för fleramöjligheterfinnsdighetstillämpningar. Det

olikamöjlighetermyndigheterna finns sättFör att styra-
målen.uppnå trafikpolitiskade Dettagodstransporter för att

eller transportföre-styrandekan ske attsystem genomgenom
leder till kortare restider, säk-skaffarsjälva systemtagen som

miljövänligaretrafik och transporter.rare

förvalt-åtaganden sinInfrastrukturhållarna kan lösa sina och-
med hjälp transportinforrnatik.effektivarening av

tekniken. MeddeTransportföretagen är största avnämarna av-
och höjaproduktivitetentransportinforrnatik kan dessa öka

servicenivån kunderna.gentemot

transportföretagen drapåVaruägarna kan sättsamma som-
service. haroch förbättrad Deeffektivare transporternytta av

få effektivaremöjlighet billigareäven transporter samt attatt
Vidare kanövervaka godsföljningssystem.transporterna genom

mellan transportslageninfonnatiken till ökad integreringleda
position för transportköparen.och därmed starkareen
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Fordonsindustrin kan med hjälp informatiken skapa bättre° av
fordon för sina kunder. Svensk fordonsindustri kan skaffa sig
konkurrensfördelar framsynt införandeett transport-genom av
inforrnatiksystem i fordonen. Vidare kan inforrnatiken ettvara

effektivisera underhåll och reparation automatisksätt att genom
övervakning, loggning, elektronisk översändning felinforma-av
tion m.m.

Erfarenheter från USA

Flera svenska godstransportföretag har börjat införa IT-system för
effektiviseringar i verksamheten. Det i dag för tidigt kunnaär att

effekterna dessa USA har däremot utvecklingenImäta system.av
gått fortare fram. Kommunikations- och mobildatasystem har
införts mångahos Nordamerika,transportföretag i mindreäven
företag. Skälen kommunikations-för införande ochman anger av
mobildatasystem kombination högrekundenär atten av ge en
servicegrad skapa intäkter högre last-störresamt att genom en
ningsgrad och sänkta driftskostnader. Servicegraden kan ökas

godsföljning snabba aviseringar och avvikelserappor-samtgenom
teringar. Högre lastningsgrad skapas effektivare planeringgenom

fordonsflottan. En snabb och effektiv kommunikation ökarav
möjligheterna till optimera ruttplaneringen, samtidigt flexi-att som
bilteten ökar.

Information mätbara effekter, införandet mobil-ettom som av
datasystem svårkan finna. Två anledningar finns, delsär attge,

mångahar nyligen införts och därför inte harännusystem gett
några mätbara värden och dels transportföretag inte vil-är gärna
liga denna information grund konkurrenssi-att ut typge av av
tuationen. Ofta omnämnda fördelar med mobildatasystem i den
allmänna diskussionen dock:är

Således kan konstateras effekterna transportinfonnatik föratt av
godstransporter kan omfattande för ökad kund-transporternavara
service, effektivare de inte någonetc. itransporter att störremen
omfattning påverkar uppfyllandet de trafikpolitiska målen. Deav
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skall resurssnålareflera skapasättett att ettsnarare ses som av
för förflyttning och gods i samhället.system av varor

4.5 Negativa effekter

finns naturligtvis risk för transportinforrnatikenDet även atten
medför gåsnegativa effekter för och samhälle. Nedantransporter
några möjliga negativa effekter tillämpningar transport-av av
inforrnatiken i här viktigt skilja vadDet ärär attgenom. som

negativ effekt själv resultatetoch vadi sig ärsystemeten av som
dåligt dåligtinforrnatiken på eller utfor-används sätt äratt ettav

made.

Effektiviseringar "fel" eller "fel" användareför transporter

Ibland det effektiviseringar och kortare restider för pri-attanses
kommer i form ökat resande ochtransporter attvata att tas ut av

miljöpåverkan påverkas.därmed totalt inte Effektiviseringar av
får för-vissa inte leda till konkurrenssituationentransporter att

såändras transportköpare i högre grad väljer mindre miljövän-att
påliga Om detta sker kan det bero utfommingentransporter. av

styrmedel Påinom trafikpolitiken i sin helhet. bör intesättsamma
olikatransportinformatiken medverka till skillnaderna mellanatt

trafikantergrupper resultat tekniken.ökar ettsom av

Integritet

Användande lägen,transportinfonnatik kan, i vissa utgöra ettav
hot den personliga integriteten. kanDettamot att systemengenom

och lagra vad den enskilde trafikanten "storebr0r dig"görse ser
in och enskildes besluteller griper denatt systemet styrgenom

i trafiken intervenerande system.
också. Genom god kontroll kanInsyn har dock sina fördelar

säkerheten övervakning, larmsystem, m.m..och tryggheten ökas
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mindresäkerheten iökar den elektroniskaVidare systemanonyma
elektroniskavad gällergjortdet t.ex.att vem somgenom syns

därförbörVid införande avvägasbetalsystem. noggrantsystemav
hurintegriteten,påverkan personligagraden den samt per-av av

isonlig information lagras systemen.

Trafiksäkerhet

för trafik-medföra riskertransportinfonnatik kanDåligt utformad
leda tilldåligt utformade kan detsäkerheten. Om är attsystemen

den-underlättarfrån körningenuppmärksamhetdet äntar snarare
situationeri osäkrarisk hamnamedföra ökaddetta kan attsamma,

krävseffektermed dennatilli trafiken. kommaFör rätta typatt av
innan de iutprovningoch goddet FUD-verksamhet tassystemav

erfarenhetertilltidigtdet härdrift. speciell viktAv är taatt vara
transportinfonnatik kommerfrån då införandeyrkestrafik, attav

område.ske tidigt inom detta

Bristande informationskvalitet

skapastransportinfonnatikden ärmycket delEn stor somav
frånalltkankvalitet. Detinformation hög röraberoende avav

måtttilltrafikinformationaktuellgeografisk information över
också höga kravställeravstånd i trafiken. Dettatill andra fordon

mycket godiden information ärsystemenmatasatt avsom
dålig information ilederITLiksom mycketkvalitet. annan

informa-bristandefall kanvissadåliga resultat Itill ut.systemen
tillämpningen.ifrågasättande helationskvalitet leda till av

organisationenAnpassning av

kollektivtrafikkommergodstransportföretag ochInformatik för att
förorganisationrutiner och iinnebära förändringar i transport-

kompetens-teknik ställa kravLikasåföretagen. kommer attny
många dennakanpersonal. Förutveckling utbildningoch ut-av
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veckling framstå hot möjlighet. Transport-änettsom snarare en
branschens inställning till införandet kommer attegen vara av-
görande för hur inforatiken de anställda. Liksom detas emot av
anställda måste måstederas yrke förändras,acceptera att transport-
företagen lyhörda för de anställdas krav och önskemål. Efter-vara

det sig införande teknik kommer denna troligt-rörsom om av ny
vis inte redan från början tillräckligt tillanpassad använ-att vara
damas krav. Det gäller här till de erfarenheteratt ta vara som
finns vad gäller förIT andra verksamheter i samhället.

Sårbarhet

finns risk omfattandeDet användning IT kan leda tillatten en av
sårbarhetökad i trafiksystemet. Ofta kräver tillämpningar omfat-

tande indata för fungera. kan, denna försvinner, heltDeatt om
fallera och därmed ställa delar trafiksystemet funktion. Vid-av ur

det vanligt med driftstömingar kring datorer, sinvilket iär turare
leda tillkan störningar. därför viktigt konstrueraDet är att sys-

så de kan fungera hjälpligt viss allelleräventemen att utan
måsteindata. Det vidare finnas redundans i vid bortfallsystemen

olika funktioner. exempel i dag trafiksignaler iEtt ärav som
fall kan med tidsstymingköras dess kontakt medvärsta ren om

omgivningen försvinner.

4.6 Delegationens bedömning

analyser effekter teknikAtt kring ochgöra ännusystemav som
finns svårt.inte mycket faller sig naturligt alla under-Det deär att

sökningar till del kvalificerade gissningar.byggergörssom en
Likväl måste kunna fatta beslut kring införande innanman man

exakt vad undersökningar nödvändigthänder. Dessa ärvet ettsom
hjälpmedel för fåkunna uppfattning vad kan tänkasatt en av som
hända finns plats.när systemen
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både vanskligasåledes nödvändiga och mycketEffektstudier är
göra.att

hållbarhet4.6.1 Effektstudiernas

Skillnad mellan och EuropaSverige övriga

punkterantalSverige skiljer sig Europa ettmot resten somav
dessa har medför effektstudier. Vissahar betydelse göraattav

Speciellt börsvåra bedöma.kulturskillnader därmedoch är att
trafikproblem,omfattandeSverige inte har likadock beaktas att

europeiskaflesta andraframkomlighet, defrämst vad gäller som
gäller främst vidländer motsvarande studier gjorts. Dettadär

Sverige andelVidare harjämförelser med Centraleuropa. större
där dessamånga de städer och länderkollektivtrafikresande än av

siffror fördeeffektstudier gjorts. Detta gör presenterasatt som
måste justerasförhållandencentraleuropeiskautländska oftast

främstförhållanden. gällerDettaned mycket för svenskaganska
och trafiksäker-del miljötill vissökad framkomlighet, ävenmen

het.
redovisasundersökningarfrån utländskaflesta resultatDe som

samarbetsprojekt. De värdenfrån europeiskahär kommer olika
delega-effekter kan, enligtpositivadär i formpresenterassom av
förhål-på svenskaöverförasvidaretionens uppfattning, inte utan

till skillnader imed hänsynde justeras nedlanden. Dels behöver
sannolikt betydandemånga demtrafikförutsättningar, dels utgör av

många fall kunnaeffekterna iböröverskattningar. Däremot ses
vartåt resultatet leder. Dettapå utveckling ochindikatorersom en

till resultat.då antal studier lettgäller i synnerhet störreett samma

internationell jämförelseTOSCA i en

jämförelse.internationelltämligen unik iTOSCA-studien är en
lik-fåtal undersökningar harfinns andraDet endast ett ensom
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effekter. finns ingennande helhetssyn samhällsekonomiska Det
effek-de sammanvägdaanalyseratundersökning harannan som

igod förankringscenarios. Vidare har TOSCAolikaterna enav
delegationens bedömningförsöksprojekten inom Arena. Det är att

jämförelse. Troligtvisstår internationellTOSCA sig väl i ären
finnssamhällsekonomiska analysenTOSCA den bästa attsom

tillgå på område.detta
problem ochbehäftad medTOSCA emellertidär typsamma av

studier, bl.a.osäkerhetsfaktorer andra rör:somsom

teknikenBeteendeaspekter-
kvalitetsnivåTeknikens-

trafikenVal styrstrategier iav-
Modellfaktorer-
Kostnadsanalysen.0

medgjorts TOSCA-resultatenenklare känslighetsanalys harEn av
visar fort-effekter.högre 50% lägre Denna50% kostnader och

osäkert i TOSCAresultaten.farande på indikatorer i Mestsamma
elektronik och ITKostnader förkostnadsanalysen.antagligenär

på specifika delsystemLikaså kostnadernaförändras snabbt. är
Därförproduktionen.serierna idirekt beroende storlekenav

viss försiktighet.medmåste kostnadsbilden i TOSCA hanteras
godmycketTOSCADelegationens bedömning är att enger

transportinforrnatik. Delegationenpå effekterna vissindikation av
inteutländska studierliksombedömningen TOSCA,dockgör att

många andraochTOSCA-studien,siffror.tolkas säkrakan som
tydlighetmed allutländska studier, pekar dock transport-att

potential.inforrnatiken har mycket storen

Avgränsning

for-främst till olikahänför sigeffektbedömningar gjortsDe som
Välväghållamära tillämpningar.myndighetsrelaterade elleravmer

områdenbehandlade är:
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Trafikstyming-
Trafikantinformation°
Navigeringssystem-
Hastighetsanpassning-

kollektivtrafiktillämpningarVissa-
Vägavgiftssystem-

väl täckta:områden mindreFöljande är

Godstransportinformatik°
föreTrafikantinformation resan-

fordonsmanövreringssystemAvancerade-
Parkering°

tillträdesrestriktionerochKontrollsystem-

utvärderingsområdetdelartäckt ineffektstudiemaVidare har av
Samhällsekonomi, mark-trafikeffekter,funktion,tekniskt.ex.som

utvärderade bl.a.mindreOmråden äroch organisation.nad ärsom
användarattityder.beteendeaspekter och

4.6.2 Slutsatser

vill dele-effektstudiemafinns kringUtifrån den osäkerhet som
utifråndraskande slutsatsersammanfattagationen försöka som

speciellt TOSCA.studier gjorts,de som
transportin-visarstudiernadelegationenAllmänt attattanser

till skapamedverkapotential kunnaformatiken har attattstoren
Trans-förorenandeoch mindreeffektivaresäkrare, transporter.

i trafikenlivettillbidraga göraportinformatiken kan även att
i trafiksys-trygghetderasökaenklare för trafikanterna attsamt
möjlighetertransportinfonnatikenspekarOlika studiertemen.

såväl för infra-trafikföretagochtrafikanter,för transport- som
politiker.ochstrukturhållare, myndigheter
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Effekterna i måste analy-teknik transportsektorn dockav ny
områdenfortsättningsvis. finns flera fortsattDetäven ettseras

behov kunskapsuppbyggnad kring effekter. Istort systemensav
fall måste dessavissa analyseras innan införande blirett av.

Delegationen följande bedömning vad gäller specifikagör
tillämpningsområden. bedömningar gäller under förutsätt-Dessa
ning utformade.är rättatt systemen

Trafiksignalstyming

områdeAvancerad, eller intelligent, trafiksignalstyming detär som
allauppvisar bäst samhällsekonomiskt resultat satsad kronaper av

itillämpningar för införande eller finnsde ärsom mogna som
effekter alladag. Trafiksignalstyming uppvisar säkra positiva

områden, för trafik-vad gäller framkomlighet, ävenstörst men
uppvisarsäkerhet och miljö. Införande moderna trafiksignalerav

transportinformatiktillämpningarbara allainte högst lönsamhet av
effektiviteten desamhällsekonomiskadenäven störstautan av

trafikåtgärder står till buds.som

Motorvägsstyrning

positiva vad gällerEffekterna motorvägsstyming tveklöstärav
motorvägsstymingframkomlighet och miljö. Emellertid täm-är

samhällsekonomisktdyrbart. inte alltidligen Satsningar därförär
på trafik-motorvägsstyming effektVidare harlönsamma. stor

nätverk flödenadär det finns ärmotorvägar, storaettsystem av
Så Sverigeinte fallet ihastigheterna tämligen höga.och ärär

ytterornråden. kanMandelar storstadsvägnätetsvissautom av
Sverigeeffekterna imagnituddärför inte räkna med samma

uppvisas centralai Europa.som
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Trafikstyrning i tätort

Trafikstyming i åtgärdersamlingtätort är och försystemen attav
och leda trafik i Dettastyra sammanfallertätorter. till del medstor

delegationens på vad vägtrafikledning iär storstäderna.syn som
Undersökningarna visar positiva effekter samladstora av en

Äventrafikstyming i här uppvisartätorter. dock utländska studier
högre effekter vad troligt iän Sverige.ärsom

Trafikinformation

Trafikinformation till trafikanter i fordonen eller via variabla
skyltar vid uppvisarvägen goda effekter vad gäller framkomlighet
och utjämning trafikflödena. Vidare kan det inte påvisasav att
informationen i sig negativ för trafiksäkerheten.är Däremot denär
beroende hur för inforrnationsöverföring till trafikan-systemenav
ten/föraren utformas hur trafiksäkerheten påverkas systemen.av
Dåligt utformade kan leda bort trafikantens uppmärksamhetsystem
från körningen och därmed öka risken för olyckor, medan bra
utformade kan öka förarens trygghet och därmed öka för-system

fokusering på kömingen. Dessa effekter inte klarlag-är ännuarens
da.

Navigeringssystem

Navigeringssystem medför positiva effekter framkomlighet och
miljö. Trafiksäkerhetseffektema liksom i fallet med trafik-är
information avhängig hur utformas. Systemens designsystemenav
har medfört både positiva och negativ reaktioner vad gäller trafik-
säkerheten i olika försök. områdeDetta där ytterligareär kun-ett
skap kring beteendemässiga aspekter erfordras. Det kansystemens
dock i övrigt påvisasinte navigeringssystemen någrahar på-att
tagliga negativa effekter.
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Reseplanering

någraReseplaneringssystem inte ha effekter debedöms större
trafikpolitiska målen. på trafikflödesutjämning ochVissa effekter

färdmedel handlar dessaval dock möjliga. Till delenstörstaärav
informationökad trafikantservice förbättradsystem om genom om

reseutbudet. Delegationen dock inte finna införandekan att ett av
dereseplaneringssystem skulle kunna motverka uppfyllelse av

målen.trafikpolitiska

K0llektivtrafikinformation

kollektivtrafikinformation reseplanering kringMed här ävenmenas
reseplanering.förkollektivtrafiken. Samma analys gäller här som

kundservice och kan inne-motiveradekan välSystemen somvara
direkta effekter-kollektivtrafiken. Debära ökad attraktivitet hosen

kanoch miljö dock ringa. Dettrafiksäkerhet, effektivitet ärna
ipåvisas några negativa effekterinformationen harinte tra-att

fiken.

Kollektivtrafikledning

prioriteringdelegationen härMed kollektivtrafikledning ävenavser
Kollektivtrafik-trafiksignalanläggningar.kollektivtrafik genomav

där-trafiken ochledning handlar dels effektiviseringar äravom
trafik-dels handlar detuppgift för trafikhuvudmännen,med omen

uppgift för lokala trafik-därmedplanering i kommunen och är en
kollektivtrafiken kanmyndigheter. ledningssystem förModerna ge

effekter föroch miljöpositiva effekter för framkomlighet samt
de trafik-Någon effektvalet färdmedel. negativ systemenavav

väl.målen utformaspolitiska bör inte finnas systemenom
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Dynamiska vägavgifter

Transportinformatiken kan användas för vägavgifter flera olika
Dels flera, betalsättsätt. för motorvägsavgifter ellerett,som av

biltullar, dels i form för dynamiska vägavgifter.systemav nya
Elektroniska betalsätt har positiva effekter jämfört med manuella
då de leder till markbehovet och trañkstömingama blir mindreatt
jämfört med dessa. Vidare kan elektroniska betalsätt leda till lägre
administrativa kostnader kring dessa betalsystem.

Dynamiska vägavgifter generations för avgifts-är nästa system
upptagning sådanai vägtrafiken. Med s.k. road pricingsystem
kan betydande effekter uppnås vad gäller trafikens negativa miljö-
påverkan. Vidare kan påberoende hur de utformassystemen, ge
effekter på framkomlighet trafiksäkerhet, främstoch för-genom
ändrat val färdsätt och minskad exponering i trafiken. Exaktav
hur dessa kan i dagsläget dåoklart ochärsystem ut systemense
tekniken inte färdigutvecklad.ännu är

Integrerad betalning

integreradeMed elektroniska betalsystem baseradet.ex. smarta
kort kan tillgängligheten för olika trafiktjänster kollektivtrafik,
parkering få någraförbättras. kommer antagligen inteDetta att

effekter på målen,de trafikpolitiska kan värdefulltstora men vara
för trafikanter såvälvid betalning för tjänsteföretaget.som

Hastighetsanpassning

System för automatisk effekterhastighetsanpassning kan storage
Sådanatrafiksäkerheten. mångakan dock utformassystem

olika ifrånallt enkla fartkollare vid färdsätt, 30översom varnar
km/h på vissa tillåtertill heltäckande inte for-gator system som
donet köra på någotsnabbare hastighetsgränserna vägavsnitt.änatt
Det i dag sådanainte klarlagt vilka effekter skulle ha påär system
körningen och därmed trafiksäkerheten. måste,Detta enligt
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hastig-förytterligare innanmening, studerasdelegationens system
införs skala.hetsanpassning i stor

manövreringsstödAvancerade

antalfinns dethastighetsanpassningautomatiskUtöver ett stort
Många dessakörning.understödja förarensolika försystem att av

Andra kan kommalångt ifrån produkter.så färdigalängeännuär
avståndshållare, halk-automatiskframtiden,deni närmaste t.ex.

bedömningnågon samladgår i dag inteDet göraattetc.vamare,
kanmanövreringsstödenMångaeffekterna dessa system. avavav

bieffektereventuellatrafiksäkerhetshöjande effekter,goda menge
måsteväl studerade. Detta görastillräckligtkörningen inteär

också viktrekommenderas. Detinförande kan är attinnan ett av
dessbedömningsig ibetraktas förtillämpningardessa avenvar

lämpligehet för införande.

Godstransportlednin g

gods-och bättreeffektivaretillGodstransportinformatik kan leda
målen. Vissatrafikpolitiskatill dedärmed bidraochtransporter

effekterfarligt gods kanstyrningspeciella system t.ex. geavsom
inteDelegationen harräddningsarbete.ochtrafiksäkerhet, miljö

sådan informatik.effekternågra negativafunnit direkta av

arbete4.6.3 Fortsatt

frånlångt itransportinformatikeffekterKunskapen kring ärav
utvärderingbeslutsunderlag ochFramtagningfärdiguppbyggd. av

vik-fortsättningsvistransportinformatik kommer även att varaav
dels kravområdet. ställerDettainomoch centrala aktivitetertiga

samhällseko-förunderlagfram godaberörda myndigheter att ta
pågår kunnaFUD-projektdenomisk analys, dels krav attsom

beslutsunderlag.användas förkanleverera resultat som
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områdenDelegationen vill peka följande där insatser behövs
beträffande utvärdering och effektanalys.

Beslutsunderlag

Delegationen vikt samhällsekonomiskdet stor attanser vara av en
Kommunikations-beslutsanalys fram. Institut förkan Statenstas

analys i dag har det samordnandeSIKA den myndighetär som
behandlar detta i kapitelför detta. Delegationenansvaret senare

konsekvenser kapi-kring transportinformatikens trafikpolitiska se
tel 5.

Förbättrad utvärdering

FUD-projektsäkerställa byggs i kanFör kunskapatt att uppsom
beslutsunderlaganvändas utvärderingsprojekt ochandra somav

utgå krav påfinansiering skall ställabör för offentligstaten att
metod,resultat, vetenskaplig valprojekten vad gäller offentlighet i

använda resultaten för andraanalysverktyg möjlighetoch attav
delegationen,analyser bör, enligt iprojektets Detta görasän egna.

området, harsamband FUD-insatsmed samordnad somen
förespråkats och NUTEK iKFB, Vägverket gemensamenav
skrivelse.

Stöd till projekt

få stöd detProjekt kring transportinformatik bör kunna näräven
gå sina resultatgäller hur skall till för utvärdera ochde väga att

FUD-projekt kringsäkerställa andra kan det.göra transport-att
dåligtämligen kunskap kringinfonnatik har visat utvär-upp en

svårtolkade ellerderingsmetodik många därmedoch resultat är
forskningsfinansiärema börosäkra. Delegationen därför attanser

får anvisningar för hur de skalltillse berörda projekt stöd i ochatt
utföra sin utvärdering.
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Speciella satsningar

fokuseradtransportinformatiken har varitUtvärderingen kring
måni vissSamhällsekonomi trafikeffekter,och system-samt

utvärderingbredare satsningeffektivitet. behövs i dagDet en
Delegationeneftersträvas.effekterbakgrund vilkamot somav

utvärderingmed satsningardet speciellt viktigtäratt av-anser
resultatbeteendeaspekter i trafikenseende transport-ett avsom

tillinforrnatiken användarattityder systemen.samt
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5 Transportinformatik medel isom

trafikpolitiken

Delegationen i medhar sitt delbetänkande Bättre trafik Väginfor-
matik SOU 1996:17 hur väginformatik olika kanbelyst sätt

målen.till trafikpolitiska Delbetänkandet inne-bidra infria deatt
inte några informa-höll förslag, där konstaterades bl.a. attmen

tikåtgärder på traditionella infrastruk-bör prövas sättsamma som
turåtgärder, åtgärder vidtas i Vidareskallnär transportsystemet.
framhöll infrastruktur bör kunnadelegationen begreppetatt ges

dåvidare i dag, det huvudsakligeninnebörd vad det har äränen
hänföra till innefattatill och dess anläggningar, ävenvägen attatt

förut-informationsinfrastruktur,uppbyggandet den ärsom enav
sättning för många väginformatiktillämpningama°.av

tvåockså viktigadelbetänkandet konstaterades det krävsI att
väginformatikområdet skallplattformar för utvecklingen inomatt

uppnås. förstatrafikpolitiska effekter För detfart och önskvärdata
vägdatabas, delegationenhandlar det nationell digital somom en

huvudman. detföreslog Vägverket Förskulle skapas med som
också nödvändigtkonstaterade delegationen detandra är attatt

organisation för vägtrafikledning.skapa en

utgångspunkterTrafikpolitiska5.1

års trafikpolitiska beslut5.1.1 1988

års trafikpoli-huvuddrag 1988Dagens trafikpolitik vilar i sina
sitttrafikpolitik harbeslut. slås samhälletstiska I detta fast att som

bibehålla välfärden. Detoch utvecklasyfte bidra tillyttersta attatt
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målet erbjuda medborgarna iövergripande trafikpolitiska "attär
tillfredsställande, säker och miljövänliglandets olika delar en

möjliga samhällsekonomiska kost-trafikförsörjning till lägsta
nader".

delmål:Detta har brutits i femner

Tillgänglighet

och närings-så medborgarnasskall utformasTransportsystemet att
tillgodoses.livets grundläggande transportbehov

Effektivitet

effektivtså bidrar tilldetskall utformasTransportsystemet ettatt
helhet.resursutnyttjande i samhället som

Säkerhet

ställdaså högtdetskall utformasTransportsystemet motsvararatt
krav säkerhet i trafiken.

God miljö

hushåll-ochså god miljöutvecklasskallTransportsystemet att en
främjas.ning med naturresurser

Regional balans

så till regional ba-det bidrarskall byggasTransportsystemet att
lans.
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Trafikpolitiska riktlinjer och principer

års1988 beslut ocksåI slogs antal riktlinjer och principer fast,ett
följande:bl.a.

Kundens påverkanbehov skall i Samhälletssättas centrum.-
transportkonsumtionen skall i första hand ske med hjälp av
sådana styrmedel för valfrihet för konsumen-utrymmesom ger
terna.
Det offentliga ansvarigt för infrastrukturen. Investeringar iär0
denna skall på samhällsekonomiska bedömningar.grundas
De effekter teknik skall tilltas- som ny ger vara.

såBeslut fattas nivåskall rätt de berördanära- som-
möjligt.

kollektivtrafiken bl.a. medFör utbudet borde utökasattangavs
till de miljö- och trängselproblem bilismen skapar.hänsyn som

Vidare betonades kollektivtrafiken effek-borde samordnas ochatt
tiviseras.

Trafikpolitiken efter5.1.2 1988

ocksåViktiga trafikpolitiska beslut fattades 1991 och 1993. Riks-
beslutade då investeringar infrastruk-dagen ökade anslag till iom

års1993 beslut innebar kraftig ökning och satsningturen. en en
miljarder 10-årsperiod.98 kronor under en
1995 tillsatte regeringen parlamentarisk utredning Kom-en -

munikationskommittén för-KomKom med uppdrag lämnaatt-
till den framtida kommunikationspolitiken. Kommittén harslag

tvålämnat delbetänkanden. det första behandlades i huvudsak in-I
frastrukturplaneringen och medel för denna. Jämfört med de sats-

minskandeningar beslutades 1993 har kommittén föreslagitsom
investeringar järnvägar ökadtill byggande ochvägar samt enav

på underhåll.satsning drift och
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principer för beskatt-delbetänkande behandlarKomKoms andra
kommittén kommaslutbetänkande skallning vägtrafiken. I sittav

trafikpolitik.med förslag tillsamlatett ny

Infrastrukturpropositionen

fram proposi-har nyligen lagtKommunikationsdepartementet en
under periodeninfrastrukturplaneringention inriktningenom av

målen infrastrukturplane-Frågor för1998-2007. ärtassom upp
trafikpolitis-med denaturligtvisringen överensstämmernärasom
och föränd-särskilda satsningarmålen, ochka planeringsramar

ringar i planprocessen.
transportinformatik,behandlarInfrastrukturpropositionen även

investeringar lå-på förmedelvilket behövligt med tankeär att
inte haft möj-lång Delegationen harför tid planerna.ses" i tyvärr

och endast ii propositionenanalysera förslagenlighet närmareatt
till förslag,hänsyn dessakunnatbegränsad utsträckning närta

frågor.näraliggandebehandlatdelegationen för delegen

Trender trafikpolitikeni

två deframför alltdiskussion detdagens trafikpolitiskaI är av
ochnämligen miljö trafik-delmålen fram,trafikpolitiska lyftssom

står högt agendansäkerhet. Ett miljöanpassat transportsystem
nollvisionenden s.k. endå trafiksäkerhet haroch det gäller ut-

fåttsvårt trafiken brettskadade iochveckling noll dödademot
frågeställning handlartrafikpolitiskstöd. tredje viktigEn attom

inomriktigt kostnadsansvaråstadkomma samhällsekonomisktett
vägavgifterdå användabl.a.handlartransportsektorn. Det attom

för trafiken.att styra
frågor kollektivtrafik,prioriteradeAndra trafikpolitiskt är

åtgärderhandikappanpassning ärtransportsystemet samt somav
inte minst barnen.trafikanterna ochtill för de oskyddadegagn
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Delegationens arbete del den kommandei kommunikations-en—
politiken

Delegationens arbete har utgått från de gällande trafikpolitiska
målen med beaktande nollvisionen och med sikte densamt av
tidigare presenterade visionen kapitel 2, delegationensärsom
uttolkning de aktuella trafikpolitiska strömningama.av

1998 skall Riksdagen fatta beslut den framtida kommunika-om
tionspolitiken. Syftet åstadkommamed den miljöanpassatär att ett

främjar välfärd och tillväxt. Denna i sintransportsystem utgörsom
del den övergripande politiken med skapa ekolo-tur atten av en

hållbargiskt utveckling inom olika samhällsområden.
Delegationens arbete kommer också underlag för detutgöraatt

kommunikationspolitiska beslutet.

5.2 Transportinformatikens
roll i trafikpolitiken

Delegationen har i åskådliggjortsitt delbetänkande och beskrivit
hur transportinformatik kan användas i ochtransportsystemet
relateras till målsättningarna.de trafikpolitiska kapitel iI 4 detta
betänkande har vidare beskrivits vilka effekter nås utifrånkansom

Ävendagens kunskapsläge. resultaten vilar osäkerännuom
igrund del fall, det delegationens övertygelse transportin-är atten

formatiken fåkommer allt ökande betydelse i helaatt trans-en
portsektorn liksom informationstekniken fårIT i andra sam-
hällssektorer.

blir allt tydligareDet byggandet infrastruktur inteatt av ny
alltid det bästa samhällsekonomiska utfallet. utbyggtJuger mer

desto lägre blir investeringarna. byggaär Attsystemet nyttan av
och järnvägar blir allt dyrare medan denvägar tekniken harnya en

kostnadsutveckling. Dock finns inte obetydlig initialmotsatt en
kostnad. Vidare svårareblir det hänsynäven till och kul-natur-av
turvärden exploatera för traditionell infrastruktur.att
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vision trafik-beskrivit sindelegationenkapitel 2 harI av en
tranportinfonnatikenvilkeninforrnationssamhället iförpolitik

kapitel rela-i dettafinns ärförslagcentral roll. Despelar somen
mål skallochtrafikpolitiskaterade till dagens stegsomses

skisserade visionen.denvägen mot

förutsättningarAtt skapa5.3

transportinformatikför

transportinforrnatikeninomaktörernaviktigastedeStaten är en av
för denverkauppgifter attrollen attoch i den är statensaven

itillkantransportinformatiken harpotential utetas varasom
förförutsättningar det.nödvändigaskapaoch atttransportsystemet

informati-sådanainförandetstödjadå bl.a.handlarDet att avom
målentrafikpolitiskatill debidrarkåtgärder i sin atttursom

riksdagenprincipertrafikpolitiskabeaktandeinfrias med somav
ingårrollfast.lagt I attstatens

transportinformatikförinfrastrukturgrundläggandefinansiera°
infrastrukturtillhandahålla viss°

tillhandahålla bastjänster-
införas ejbör"myndighetstillämpningar"vilkabesluta som- om

tekniska lösningar
tillämpningarvissafinansiera0

samhälletmarknaden ochskötasbörvadavväga varavsom°
gåbör in.

policyochspelreglerfastställa°
Standardiseringpåskyndaochinitiativ tillta-

DemonstrationochUtvecklingForskning, samtFUDsatsa-
att
samordna insatser.-

kapitletbehandlas i kringpunkter kommerMånga dessa attav
de punkter kanbehandlaskapiteldettainförandestrategi. I som
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räknas förutsättningar för trafikpolitiska bedömning-göraattsom
kapitelI 7 redovisas bedömningar utifrån andra aspekterävenar.

de trafikpolitiska.än rent

5.3.1 Transportinformatikåtgärder skall värderas-

jämsides med andra infrastrukturåtgärder

Informatik används i redan i dag. Detta gällertransportsystemet
samtliga transportslag. Men användningen den tekniken ärav nya
betydligt mindre inom vägsektom inom övriga transportslag.än
Det med andra 0rd så de satsningama måsteär ske inomstörstaatt
denna sektor. Det fortsättningsvis i detta avsnitt har i hu-sägssom

bäring påvudsak vägsektom.
första slåsDet behöver fast transportinfonnatikåt-är attsom

börgärder värderas jämsides åtgärdermed andra vid utvecklingen
Enligt delegationen investerings-skall dentransportsystemet.av

nivå i transportinformatiken eftersträvas förhållandei tillsom
tillgängligaandra medel bedöms kostnadseffektiv.vara

transport-Grundläggande5.3.2 infrastruktur för

informatik

infrastrukturMed tekniska eller informationsystemmenas som
nödvändig förutsättning för andra eller tjänster.utgör systemen

Grundläggande infrastruktur för transportinfonnatik består dels av
generell infrastruktur kommunikationsnät, också ärt.ex.som som
infrastruktur för andra samhällssektorer och dels för transport-av
sektorn specifik infrastruktur.

Delegationen slog i delbetänkandesitt fast nationellatt en
digital vägdatabas viktig förutsättning för introduceraär atten
väginformatik och basdata kan betraktas infrastruktur.att som
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Till infrastruktur bör hänföras det hör till vägtrafik-även som
ledningens informationsinfrastruktur, sin nödvän-i utgörtursom
dig förutsättning mångaför väginformatiktillämpningar. Till in-
formationsinfrastrukturen hör enligt delegationen:

Databaser för informationslagring°
Tekniska stödsystem för operativa samband och beslut-
Informatiksystem datafångst frånför detektorer etc.-
System bearbetning informationenför° av
Informatiksystem information till trafikanterför spridning- av
och andra intressenter

jam-delegationens denna infrastruktur skallDet uppfattningär att
ställas i ochmed andra infrastrukturinvesteringar transportsystemet
finansieras på dessa.sätt somsamma

transportinforrnatikåtgärder få önskvärd effektFör skallatt
krävs insatser.i vissa fall samordnade kommunala och statliga
Vägtrafikledning sådant exempel.är ett

åt.Villkoren för kommunerna och skiljer sig I dag detärstaten
så ingåralla statsbidrag till kommunerna iatt pott.gemensamen
Det sedan varje använda dessa efterkommunsär attansvar pengar

fåttprioriteringar. har inneburit bl.a. vägsektom be-Det attegna
gränsade resurser.

År 1994 uppgick kommunernas samlade kostnader för nyin-
vesteringar nyexploate-till 1172 miljoner kronor inklusive igator
ringsområden. Nyinvesteringama har minskat dramatiskt under

år. Så till miljarder1989 uppgick dessa 3nästansentsenare som
kronor. På år alltså tillbara fem har investeringarna minskat en

minskningen tilltredjedel. Enligt Kommunförbundet kan bara viss
bostadsbyggande. minst lika viktigdel förklaras minskat Enav

orsak torde försämrade kommunala ekonominden vara.
i totalt1989 och investerade kommunerna1990 vägnätet sett

tillVägverket. 1994 hade Vägverkets investeringar ökatän attmer
gånger såfem kommunernas. Balansenän storavara mer som

såledesmellan statligt vägbyggande och kommunalt har förskjutits
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i sinkommunalt. kanmindre Detstatligt och myckettill turmera
åtgärder inte kommermotiveradesamhällsekonomisktmedföra att

åtgärder detinnebär vidarestånd i kommunerna. Dettill att
gångermångastånd,tillinte kommerkommunala vägnätet, som

statliga vägbygg-lönsamhetsamhällsekonomiskha högre änkan
genomförs.nadsprojekt, som

befintlig kunskappekarkapitel 4Som redovisats i mot att
samhällsekonomiskttransportinforrnatik kaninvesteringar i vara

andrarelativtkostnadseffektivaockså mycketoftaochlönsamma
så önsk-förSamtidigt detåtgärder i är attatttransportsystemet.

investeringaruppstå sällankrävs inte ärvärda skalleffekter som
kom-mellankommunersåväl flera olikamellansamordnade som

fördettamening talardelegationensEnligtoch attstaten.munerna
sådanfinansieringform förbör särskildfinnasdet gemen-aven

återkommer till dettaDelegationeninformationsinfrastruktur.sam
i kapitel.dettasenare

beslutsunderlagutvecklat5.3.3 Ett

huvudregelnenligtinfrastruktur skalliinvesteringarStatens vara
organisationerdeFlerasamhällsekonomiskt lönsamma. somav

kritiskaframfördedelbetänkandeyttrade delegationenssig över
gjortshittillssamhällsekonomiska analyserpåsynpunkter de som

svårtmånga falliSamtidigt dettransportinformatik. ärför att
svårigheterSärskiltkvantifiera såväl kostnader storanyttor.som

åtgärdervärderauppkommer det handlar t.ex.när att somnyaom
transportinforrnatikåtgärder.

dettamiljöfaktorer. Iockså svårt vissavärderaDet är att sam-
hittillsanalyserde flestadelegationen betonamanhang vill att som

totalutsläppssidan. Förbegränsats till göragjorts attatt enavse
in. gällerfaktorer Detmåste fleravärdering effekterna vägasav
nyproduktionexploatering försåväl utsläpp buller, behov avsom

markintrång.vägar samtav
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viktigt metoderna för de samhällsekonomiska kalky-Det är att
måste ocksålerna successivt vidareutvecklas. Kalkylema alltid

kompletteras kvalitativa bedömningar.med

på fullständigatransportinformatik kan inteInvesteringar i vänta
kalkylersamhällsekonomiska

påtalade i sitt delbetänkande beslutsunder-Delegationen redan att
investeringar i transportinfor-lagen bristfälliga det gällerär när

matikåtgärder. några såväl erfarenhetfall finns dockI meto-som
från gäller trafikstyr-der andra länder. förinte minst Det t.ex.-

ningsåtgärder trafiksignaler och motorvägsstyming.via moderna
emellertidtillämpningar behöverdet gäller och andraNär system

hjälp ytterligare empiris-beslutsunderlagen utvecklas bl.a. med av
metodutveckling.modell- och Detka underlag, FoU-insatser samt

investe-bestämda uppfattningdock samtidigt delegationensär att
på fulländadei bristringar i transportinformatik inte kan vänta

samhällsekonomiska kalkyler.
denkommunikationsanalys SIKAinstitut förStatens är myn-

och myndigheter har tillmed berörda verkdighet tillsammanssom
analys- planerings-samhällsekonomiska ochuppgift utvecklaatt

redovisattill regeringentransportsektorn. SIKA harmetoder för
skall kunna beaktas i detransportinfomiatikhur attman anser

infrastrukturin-samband medisamhällsekonomiska analyserna
verktygen skall kun-de utveckladevesteringar. bedömerSIKA att

år, dåplaneringsomgång, fem detdvs.i bruk inför nästatas omna
investeringsbehovetåter bedömningdags samladär göraatt aven

i transportsystemet.
utvecklingsarbetet be-Enligt det angelägetdelegationen är att

kan imetoder successivtdrivs skyndsamt utveckladeoch tasatt
åren. naturligtvisSamtidigt detbruk under de kommande fem är

förså analysverktygensamhällsekonomiskade trans-att man av
kvalitetportinforrnatikåtgärder omedelbart kan krävainte samma

infrastrukturåtgärder.gäller för traditionella Föroch precision som
decenni-utvecklats under flerade successivthar metodernasenare
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möjligtövergångsperiod måste det därförUnder attvaraer. en
indikationerockså på mycket klarafatta beslut grundval deav

mångaförlönsamhet kostnadseffektivitetoch uppmätts trans-som
redovisningen i kapitel 4.portinfonnatiktillämpningar enligt

transportinformatikplaneringsomgång måste dockTill nästa
såsäkerställaingå bedömningen. Förkunna i den samlade attatt

måsteocksåoch berörda verk,verkligen blir fallet bör SIKA som
detta arbete.erforderliga förmedverka i arbetet, avsätta resurser

Vägverket,samverkan medmåsteSIKA arbeta i mycket nära
då säkerställa effektergällerBanverket mfl. framför allt det att av

transportinforrnatik successivt.
dånågon huvudman,naturligpåtalar det inte finnsSIKA att

delegatio-kollektivtrafik. Enligtgäller transportinforrnatik fördet
ocksåmyndighet,Vägverket denuppfattning bör somvaranens

ståndtilleffektanalyser kommertill säkerställa samt attatt attser
delkanuppgiftkunskaperna och sprids. Dennasamlas enses som

PåkollektivtrafikförVägverkets sektorsansvar väg. mot-av
järnvägs-det gällerför dettasvarande Banverketbör närsätt svara

transporter.
planerings- ochsamhällsekonomiskautveckla deFör att ana-

Vidare sker arbete inter-också FoU-insatser.lysverktygen krävs
för svenskt vidkomman-också intressenationellt kan vara avsom

de.
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föreslårDelegationen

skall kunnatransportinformatikinvesteringar istrategiskaatt
under-samhällsekonomisktfullständigtgöras, även ettom

fram.lag inte kunnat tas

arbetet medprioriterapåskynda ochi uppdragSIKA attatt ges
myndigheterverk ochberördasamarbete medi näraatt

så bättredeplaneringsverktygenochutveckla analys- att
och förtransportinformatikåtgärder enskiltkan nyttjas för

successivt kanmetoderutveckladesåoch att an-system
och plane-sådana analys-det finnasVidare börvändas.

planeringsomgångtillringsmetoder framme att trans-nästa
samlade be-del i dennaturligkan bliportinfomiatik en

då skalldömning, göras.som

ochinternationelltmåste utvecklasockså attsamarbeteatt
skerarbetetpå detSverige driver somgemensamma

område EU.detta inom

kunskapsspridningochKunskapsbehov5.3.4

trafikpolitiskakringbeslutsunderlagfå bättresuccessivtFör ettatt
utvecklingochforskningspelartransportinforrnatikochbeslut en

flerafinns inomforskningBehovenroll.mycket viktig om-av
olika till-bedömningariökad säkerhetfåråden förbl.a att aven

på behovetpekattidigareharDelegationenlämpningar. t.ex. av
transportinformatik. Vidareanvändarekringkunskaperökade av

effektstudier.behovetpekatdelegationenhar av
såvälprioriteraböruppfattningdelegationensDet statenattär

försöksverk-ochdemonstrationerutvecklingforskning och som
delegationenEnligttransportinformatik. ärgällersamhet, detnär

demonstrutionsan-forskarmiljöersåväl godaangelägetdet att som
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återkommer kringläggningar finns i Sverige. Delegationen senare
detta.

splittrade bilden vad gällerEtt problem i dag denär statens
området forsknings-stöd till statliga inom och deFUD. De verken

behöver samordna sina insatserstödjande KFB och Nutekorganen
transportslag bedrivs ochi utsträckning. Forskning olikastörre om

ocksåemellertid finnasstöds ofta via olika bordeDetprogram.
forskningmöjligheter vissa stödja och bedrivai delar samt-att om

väginforrnatikminst det gällerliga transportslag inte när attsamt
inom deerfarenheter gjortstill de kunskaper ochta somvara

försökdemonstrationer ochtransportslagen. Behovetandra ärav
framför allt påkallat vägsektom.inom

försåledes uppfattning FUD-programdelegationensDet är att
enskilt transportslagtransportinformatik för varjeinte bör göras

handlasammanhållet kanför hela transportsektorn. Det t.ex.utan
transportslag ochsamordning mellantransportinformatik förom

kan hametodik, teoribildningkan gälla utvecklingdet etc, somav
bör spelatransportslag. Samtliga trafikverkför samtligarelevans

Luftfartsverket ochaktiv Delegationen dock interoll. attmenaren
påför forskningskall sektorsansvarSjöfartsverket ha ett samma

det naturligtBanverket. DäremotVägverket och är attsätt som
och däri utarbetandet FUD-programsamtliga verk medverkar av

också finansieringen.så lämpligt iär

föreslår initiativ till samlatKFBDelegationen att etttaratt
samarbete medtransportinformatik utarbetas iförFUD-program

m.fl. aktörer.kommunernaNUTEK, de statliga trafikverken,

deTransportinformatik och5.4

målentrafikpolitiska

trafikpoli-till depå olika bidraTransportinforrnatiken kan sätt att
avsnittdelmålmålen i dettaUnder respektivetiska uppfylls. ges
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infria måletpå kan bidra tillexempel olika tillämpningar attsom
från delegationen.föranledervilka förslag dettasamt

Tillgänglighet5.4.1

trafikpolitiskapositiv inverkan dettillämpningar harDe som en
former informa-framför allt olikadelmålet tillgänglighet är avom

samband medinformation ihandlationssystem. kanDet t.ex. om
möjligheter medradfärdmedel. finnsmed kollektiva Det enresor

handikappadeför äldre ochunderlätta resandetinformatik kansom
anropsstyrd trafik,förtidtabeller,personliga systemt.ex.som

handikappanpassningharvilka bussturerinformation etc.somom
informationkan ökastillTillgängligheten vägnätet omgenom

blirsnabbt till-trafiksituationen,den aktuella vägnätetattgenom
olika slaggängligt vid störningar etc.av

transportinformatik utveck-formersamband med olikaI att av
utgå från användaresolika kravoch införs det angelägetlas är att

inte minstmåste till alla trafikantgrupperoch behov. Hänsyn tas -
fårtransportinformatikInförandefunktionshindrade.äldre och av

ibarriärer byggs ininnebära transportsystemet.att nya
sker medangeläget FUDmeningenligt delegationensDet är att
hjälpmedpå tillgängligheten tillsikte öka transportsystemetatt av

transportinformatik.

Effektivitet5.4.2

påTrafikstyrning väg

effektivaretillkan bidratillämpningarfinns fleraDet ettsom
trafikstymingkantrafikarbete. exempelSom närrmas t.ex.som

påpåfartsregleringochtrafiksignalstyming, sträck- motorvägar.
vägtrafikled-kopplade tillkantillämpningarDetta är envarasom

ningscentral.
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Andra reseplaneringssystem, parkeringsan-tillämpningar som
ocksåhar effektivitets-visningssystem och navigeringssystem en

höjande effekt.
kapitel 4Trafikstyming har i de TOSCA-analysema senya
de trafik-sig mycket kostnadseffektiv i värderingenvisat motvara

delmålen och säkerhet. Redan i denpolitiska effektivitet, miljö
framkommitandra studier har dettidigare TOSCA-studien och att

så finnsvidare dettrafikstyming har goda effekter. Det är att sam-
trafikstyr-i dag för värderahällsekonomiska instrument redan att

visarockså utländska erfarenheter,Det finns fleraning. attsom
investe-trafikstymingsåtgärder samhällsekonomiskt lönsammaär

kapitel 4.ringar se
där kommunerEffekterna trafikstyming iär störst tätorter,av

väghållaren. Samhällsekonomisk lönsamhetden dominerandeär
förutsättningar bliinvesteringar inte hatycks dessatill atttrots

åstad-kommunalekonomiskt perspektiv. Att baraprioriterade i ett
Vägverket förpåtrafikstyming det ärkomma vägnät svararsom

krävsåtminstone desannolikt inoptimalt i tätortemastörre sam-—
såväl mellan olika kommu-ordnade investeringar i trafiksystemet

dagensinnebärmellan och kommun. Det väg-attstatsomner
beslutsnivån iför investeringarrelevantahållaransvar inte denger

moderna trafikstymingssystem.
delvis deldefinitionTrafikstymingen enligt delegationensär en

förviktig plattformvilken i sinvägtrafikledning, ärtur enenav
transportinformatikåtgärder. Oavsettintroduktion olikavidare av

blir gäl-för vägtrafikledning,lösningorganisatoriskvilken som
moderna trafikstyr-måste möjlighet finansierafinnaslande, det att

återkommer till detDelegationeniningssystem större tätorter.
kapitel.i dettasenare

förutsättningarföreslår tillDelegationen bör attatt staten se
utvecklas med hjälpkanför hela trafiksystemetskapas att av

modern trafikstyming.
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Vägvisning

också kostnadseffektivitetgod iVägvisningssystem uppvisar
på samtligaeffekt trafik-har positivTOSCA-analysema. Dessa en

regionalTOSCA trafik-delmål. vägvisning ipolitiska Med avses
det förstadynamisk vägvisning. Iledning, statisk vägvisning och

och för dynamiskdel i vägtrafikledningenfallet det helt klartär en
måste finnas iinforrnationsdatabasvägvisning denutgör som

förutsättning.vägtrafikledningen en
vägvisning, kräverdynamiskVad gäller statisk och utrust-som

bör kunna utveck-sådana tillämpningarning i fordon, detär som
inforrnationsinfrastruktur,las kommersiella grunder. Den som

därvid förandra skäl, kanmyndigheter utvecklar nyttavara avav
utformaVägverketsådana vidareankommerDet attsystem.

hur denfordonen, dvs. börföreskrifter utrustningen ivad gäller
beskaffad, placerad etc.vara

Andra transportslag

behandlatframhållits delegationen främstSom tidigare har vägtra-
utnyttjapåtala möjligheternafik. Delegationen dockvill attatt

effektivi-trafikgrenar kantransportinfonnatik inom andraäven ge
trafikledningssys-utveckladetetsvinster. kan handlaDet t.ex. om

syfte med hjälpSå pågår projekt iinom EU attett storttem. t.ex.
likartatkapaciteten. Ettteknik för flygtrafikledning ökanyav
redan iluftfarten hardrivs för jämvägstrafik.projekt Inom man

Däremotmed hjälp IT.till mycket del ökat kapacitetendag stor av
järnvägsområdet, där detinte tagits inompotentialen tillhar vara

bidra tillfinnas goda möjligheter för ITockså torde attatt exem-
trångaspårkapaciteten allt i sektorer.framförökapelvis -
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5.4.3 Trafiksäkerhet

Vägtrafik

säkerhetseffekter.många kan hafinns tillämpningarDet storasom
under hanteragäller hjälper förarenDet attt.ex. system resansom

förhandlamiljön. kanfordonet i den lokala Det att varnaom
avstånd framförvarande fordon,tilltrötthet, välja hastighet,rätt rätt

genomföraupptäcka hinder,upptäcka oskyddade trafikanter, om-
kömingar m.m.

enskilt ifungerardel dvs. deEn ärsystemen autonoma,av
avståndshållare. Andraochfordonen halkvamare systemt.ex.som

dyna-gällerockså infrastrukturen. Detkoppling tillkräver t.ex.en
kommunicerasså hastighetsgränsermisk hastighetsanpassning att

få larmsignalförarenfordonet. fallet kandettill I omensenare
intervene-såeller kanhastighetsgränsen överträds systemet vara

hastig-gällandeköra fortare denrande, dvs. fordonet kan inte än
hetsgränsen.

för trafikstyr-påtalats såVidare det tidigareär att systemsom
säkerheten.också effekthar positivvägvisningning, etc. en

säkerhetseffekterockså betydandeIntelligenta trafiksignaler kan ge
på Trafiksignaler-påverkan hastigheterna.de bl.a harattgenom en

ocksåövergångsställen kankorsningar ochstyrprinciper vidnas
hittills utnyttjats i litenpotential harsäkerhetsprofil. Dennaenges

omfattning.
påtekniska lösningar bygger IT,finns ytterligareDet somsom

på gällerockså har på trafiksäkerheten Deteffekter vägarna. t.ex.
elektronisktkörkortelektroniska körkort. Med detta ett sommenas

finnsinfonnationidentifiera sin bärare denkan att somgenom
kortetdet. Tillpå också elektronisktvisuellt kortet finns lagrad
ocksåpå körkorten i daginformation finnskan denutöver som

måste avlägga godkäntinformation förarenfinnas ettt.ex.om
alkolås. Systemhan/hon s.k.alkoholutandningsprov innan startar,

det elektroniska körkortetvidare införas innebärkan attsom an-
dörrlåsvänds nyckel till säkra bilar. Kortet ocksåkansom en
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tändningsnyckel. kortläsare kopplad tillanvändas Medsom en
ocksådator i fordonet kan i datorn lagras in vilkadet personer

tillåtelsehar köra fordonet.attsom

Automatisk hastighetsanpassning

för hastig-med tvingandeTOSCA-analysema har visat systematt
olika former stödhetsanpassning flera säkerhetssystemoch avsom

sånås. Samtidigt dettill föraren säkerhetsvinsterkan är attstora
kostnadseffektiviteten.uppvisar den lägstadennasystem artav

Bedörnningartrafiksäkerhetsexperter.Effekterna har bedömts av
empiriskaundersökningar ochbehöver kompletteras även genom

råder osäkerhetfå beslutsunderlag. Detförsök för säkrareatt ett
finns itekniken. Detkring ochhur användare accepterarreagerar

delegationensgjort in-attitydundersökning Inregiaden som
intervenerande hastighetsanpass-stöd föritiativ emellertid ett stort

också teknikenområden.ning Till bilden hörvid känsliga ännuatt
inte för införande.är mogen

ProgramrådVägverketspågår inom förFör närvarande ramen
hastighetsan-automatisktvå med enklareför väginformatik försök

Umeå ingår hund-passning. Olika tekniska lösningar Iprövas. ett
fått inmonterat,larmsystemratal bilar har ett reagerarsomsom

ingårpå ställen. Eslövkm/tim vissa Ihastigheten överstiger 30när
kopplatintervenerande tilldet30-tal bilar och här är systemett

syftenade viktigastefarthållare Ettintelligent testas. avsomen
påreaktioner ochfå användarnaskunskapmed försöken är att om

trafiksäkerhetseffektemaVidare skallteknik.inställning till denna
utvärderas.

Autonoma system

fordonsindustrin. Flera till-utvecklasDe autonoma systemen av
avståndshållarehalkvamare,lämpningar finns utvecklade; t.ex.

också trafiksäkerhetspotenti-m.fl. denna harSystem storart enav
huruvida dessa verkligaemellertid inte helt klarlagtal. Det är ger



1451996:186SOU

Vilka säkerhetsef-falsk säkerhet.säkerhetseffekter eller bygger in
med hurstarkt sambandkan bli följden harfekter syste-ettsom

forskningsinstitu-här mellanutfonnas. samarbete krävsEttmen
ochutveckla,och industri förmyndigheter pröva vär-tioner, att

och kombinationerolikadera system.system av

Andra transportslag

båt betydligt högretåg, ochmed flygSäkerheten för ärtransporter
emellertid säkerhe-transportinfonnatik kanMedvägtransporter.än

teknikockså transportslag. finnsökas för dessa Det t.ex.ten som
kan sjösäker-jämvägskorsningar. Vidareimöjliggör ökad säkerhet

fritidsbåtar navige-modernaallt förökas framförheten genom
GPS m.fl.ringssystem,

delega-sjösäkerheten detökarVad gäller tillämpningar ärsom
dessaSjöfartsverketkontakter medbedömning eftertionens att

IT-base-i olikanågot stöd. Investeringarinföras särskiltkan utan
verksamheten.naturlig delrade skersystem avsom en

Överväganden och förslag

trafiksäkerhets-utgångspunkten för alltNollvisionen, i dag ärsom
transportinfonna-inte olikauppfyllaskan sannolikt intearbete, om

många känsligahandlar emellertidtiklösningar används. Det om
princip i inteitekniken kanavvägningar. Med den enmannya

Därmedtåg flygplan.bilar ochalltför avlägsen framtid styra som
skulleuppnås. investeringarStoraskulle säkerhetseffekterstora

Å ocksåsådan styrningockså innebärkrävas. andra sidan etten
förknippad medintrång i den personliga friheten är attstort som

fordon.köra
möjligheterteknikensuppfattningdelegationensDet attär att

de börså intressantabidra till uppfylla nollvisionen ut-är attatt
nuvarandemeddessanyttjas, det i inte kandag sägasäven attom

Tek-motiverade.samhällsekonomisktvärderingar och metoder är
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niken inte heller färdig för omedelbartär nämnts ettsom ovan
införande.

dåligFör höga hastigheter efterlevnad regleroch gällande ärav
i dag de trafiksäkerhetsproblemen Detvägarna. ärett storaav
från den utgångspunkten påangeläget lösningarprövaatt ettnya
väl känt problem.

Dagens hastighetsgränser statiska. Med teknik kan has-är ny
tigheterna rådande förhållanden.bättre efter gällerDetanpassas
inte hålla lågbara hastighet vid skolor och daghem. Detatt t.ex.

också fåkan handla rekommendation lämpligrättatt en omom
trafikförhållandenhastighet efter väderförhållanden viaoch vägtra-
ocksåfikledningscentraler. då fråga tillåtaDet kan blit.ex. attom

tillåter.högre hastigheter reglerna i dagvissa vad Medvägar än
också troligtsituationsanpassat detregelsystem ärett attmera

trafikanterna bättre i dag efterlever reglerna.än
obehöriga och onyktra for-Ett trafiksäkerhetsproblem ärannat

donsförare. kan användas förSom finns tekniknämnts ovan som
Även känsli-förhindra här handlar det emellertid dendetta.att om

Ä inteintegritetsproblematiken. andra sidan kan det hellerga vara
rättighet andra trafikanter för fara. Hur tekniken börutsättaatten

måsteanvändas i detta undersökassammanhang närmare.
tekniken bör utnyttjasFör komma fram till hur denatt nya

krävs demonstrationsverksamhet. Enligtytterligare forskning och
områdenadelegationens detta de viktigastemening är ett attav

såvälgäller satsningarFUD-medel inom. Det autonomasatsa
sådana fordonbygger koppling mellan ochsystem som ensom

infrastruktur.
i säkerhetshöjandeAtt utnyttja intelligentare trafiksignaler syfte

emellertid mindre utvecklingsinsatsertillämpning kräverär en som
påtalatsoch därför bör introduceras Som tidigare emel-ärsnarast.

lertid finansieringen trafiksignaler problem för kommunernaettav
med beslutsformer.nuvarande

uppgår årjämvägskorsningar till 50Antalet olyckor i ca per
jämvägstrafiken.säkerhetsproblemet i Dedetoch är näst största

små varken bommar, ljud-därinträffarflesta olyckor vägar,
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finns.eller ljussignaler Vägverket ochDet Banverket, ärär som
ansvariga sådanaför investeringar. När det gäller korsningar län-

erhållaskan via LTA-anslaget medel försjämvägar medelväg,-
länstrafikanläggningar.

Delegationen föreslår

demonstrationsprojekt automatiski skala med bl.a.störreatt
hastighetsanpassning genomförs med Vägverket som an-
svarig. Finansiering kunna ske inom för Väg-bör ramen
verkets ordinarie anslag.

och fordonsindustrinKFB, NUTEK,Vägverket, högskolornaatt
stödjandesamordnar FoU-aktiviteter kring förarstöd sys-

till samladoch fordonsstyming tvingande systemtem en
insats området initiativ till detta.och KFBatt tar

Vägverket i uppdrag utreda införandet elektro-attatt ges av
niska eventuella användning tillsammanskörkort desssamt
med behörighetskontroll i fordonen och s.k.försystem
alkolås.

fråganSverige EU-sammanhang parallellti taratt upp om
alkolås eventuellt införande i Sverige.för ett

undersöka,Vägverket Banverket i uppdragoch vär-attatt ges
transportinforrnatiklösningar fördera och olika attprova

minska antalet olyckor i plankorsningar järnväg.väg -
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5.4.4 Miljö

I delbetänkandet konstaterade delegationen väginformatikensatt
möjligheter koppling sådanamed till miljön innefattar tillämpning-

inverkar på bränsleförbrukningen och utsläpp eller indirektar som
påverka omfattning.att transportemasgenom

Tillämpningar, inverkar direkt det totala trafikarbetetsom
begränsande dynamiska vägavgifter, har positivt.ex.som en

miljöeffekt. Med trafikstyming, informationssystem, vägvisnings-
och avgiftssystem kan förändra belastningen käns-system man

liga miljöer. Parkeringsanvisningssystem kan minska trafiken
sökandet efter parkeringsplatser kan reduceras avsevärtattgenom

eller helt i god tid i förväg kan bokarent attav mangenom en
Övervakningbestämd plats. farligt gods och tunga transporterav

också väsentliga tillämpningar i miljöhänseende.är
åtgär-Ur brett miljöperspektiv det angeläget användaärett att

der bidrar till trafikrytmen blir jämnare ochatt att transporter-som
utförs effektivare. trafiksignalstyming,Det kan handlana om

intelligenta farthållare, trafikinfonnation positivagod Deetc.
effekterna åtgärderna bieffekter,förutsätter inte negativaatt ger
exempelvis eller dei form ökat trafikarbete attav genom ger

mål.upphov trafikpolitiskatill negativa effekter andra
uppgifterDet delegationens bedömning deär väg-att ensom

trafikledning har få utvecklat skede kanoch kommer iatt ett mera
påha positiva effekter miljön.stora

Det emellertid dynamiska avgiftssystem framför allt harär som
påeffekt miljön i dock inteDessa utveck-tätorter. är ännusystem

sålade. såvälDet gäller avgiftssystemets konstruktion detatt
avspeglar marginalkostnadema tekni-de samhällsekonomiska som

måste ocksåken för realisera avgiftssystemet. Systemenatt ut-
på sådant denformas inte hinder friadesätt utgör ett motett att

rörligheten i Europa.
avgiftssys-Problematiken kring eventuellt införande ettett av

för vägutnyttjande stark koppling till den kostnadmedtem som
två måsteupphov till kan delas i delar; dels FoU-resan ger upp
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kan isådan avgiftsupptagningförverksamhet till innan tassystem
administrativa,sådant krävadelsbruk, kommer att storasystemett
helt ochanpassningsåtgärder. Ettorganisatoriska och legala nytt,
måste skapas.vägtrafikenavgifter imycket föromfattande, system

föreslårDelegationen

avgifts-FoU-projekt kringoch stödjerinitierarstatenatt nya
bådegällerEU-perspektiv. Dettavägtrafiken ii ettsystem

samhällseko-effekter,användaraspektema,tekniken och
nomi, etc.

klarlägga be-syfteutredning medregeringen tillsätter attatt en
legalaorganisatoriska ochadministrativa,hovet anpass-av

dennaningsåtgärder införaför ut-system samttypatt av
införandet.arbeta strategi fören

balans5.4.5 Regional

storstadsornrådena ochpotential iTransportinformatiken har störst
dedet härtill störstarelateratvilket äri ärtätorter, attstörre som

Å andra sidanfinns.kapacitetsproblemen ärtrafikproblemen och
svårt skadadeolyckor medochså dödsolyckomade flestadet att

på landsbygdsvägama.sker
utsträck-emellertid iFUD-verksamhet harHittillsvarande stor

potentialdockharpå Tekniken äveninriktadvaritning tätorter. en
helaförrelevantatillämpningarandra områden och vissa ärför
godi fordon,utrustningsäkerhetshöjandelandet t.ex. ensom

information resmöjligheter m.m.om
betydelseocksåharför godstransporterOlika tillämpningar stor

tillbidrartillämpningardvs.den regionala balansen, attför som
minskaockså bidrar tillocheffektivisera godstransportema att
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transportkostnadema. Vidare kan bidra till trafikformer förIT nya
kollektivtrafik i glesbygden.

vägavgifter,En tillämpning intresse dynamiskaärannan av
kan utformas så blir billigare för biltrafik i glesbygdendetattsom

i områden.tättbebyggda Kommunikationskommittén harän mera
vägtrafikennyligen i sitt delbetänkande beskattningen avom

SOU 1996:165 exempelvis föreslagit den generella vägtra-att
fikbeskattningen förskall bestämmas med hänsyn till kostnaderna
landsbygdstrafiken. Tätortsproblemen bör därvid enligt Kommuni-
kationskommittén inriktade styrmedel.lösas särskilt lokaltgenom

olika slags vägavgifter eller regleringar.t.ex.
få satsningarFör underlag för bedöma vilka bör ochatt att som

kan ske i mindre och landsbygden bör stödjatätorter staten
demonstrations- och försöksverksamhet.

föreslår berördaDelegationen Vägverket tillsammans medatt
transportin-statliga kommuner identifierarmyndigheter och

för mindreforrnatiktillämpningar för landsbygdstrafik och tätor-
bedriver försöksverksamhet.ter samt

5.5 Transportinformatik
för persontransporter

trafikpolitiken.central roll i AttPersontransportema spelar en
självklartkunna på miljövänligt och effektivtsäkert, sätt ärettresa

formasdel betingelsema för resandetbetydelse. Enstor storav av
trafikpolitiken.av
Personbilen för de flesta 62 % Detpersontransporter.svarar

så arbeteskälen till del delegationens ägnatsär ett att storav av
delbetänkandet beskrevsjust biltrafik och väginforrnatik. I täm-

biltrafik.ligen utförligt olika tillämpningar för
också transportinformatikfinns färdmedel, därDet dock andra

har bedömt lokal och regionalpotential. Delegationen harstoren
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medtillsammansoch harbetydelsefullsärskiltkollektivtrafik som
och de-idé-utarbetatSLTFLokaltrafikföreningenSvenska en

skall5. HärBilagakollektivtrafikTransportinformatik ibattskrift
vidutnyttjastransportinformatik kanhurockså diskuteraskort

vilka insatsertrafikantgrupperandraoch för samtfärdsättandra
behövakanstatsmakterna göra.som

Oskyddade trafikanter

priori-utpekadetrafikpolitikenitrafikanterOskyddade är som en
cyklis-fotgängare,räknastrafikanteroskyddadeTillterad grupp.

utfor-specielltTillämpningarmotorcyklister.ochmopedisterter,
fotgängarstöd vidi formfinnsförmade dessa t.ex. avgrupper

förutrustningocksåutvecklingövergångsställen. Under är t.ex.
andraellerfotgängarefinnsdetkan kännabilar/bussar omavsom

fordonet.farligttrafikanter näraoskyddade
imotorcyklarochmopedercyklar,såemellertidDet är att

bedri-FUD-arbeteingått i detharutsträckningmycket liten som
länder.i andrasåväl Sverigeivits som

hurkringFUD-arbeteuppfattningdelegationens attDet är
hjälpmedtrafikmiljöfå säkrarekanoskyddade trafikanter aven

angelägetvidareprioriteras. Det attärbörtransportinformatik
dåbeaktas,ochuppmärksammassituationspecielladessa gruppers

införs.ochutvecklasstuderas,biltrafikenförtillämpningar

busstrafiklångväga

i formdelsochlinjetrafikbedrivs delsbusstrafikLångväga som
beställningtrafik.av

naturligtvisharvägtrafikledningtillkoppladeTillämpningar
mångafinnsDärutöverbusstrafiken.långvägaockså bäring den

transportledning,för transport-möjligheterandra systemt.ex.som
positionerings-navigeringssystem,planering, bokningssystem,

trafikinformation och larmsystem.system,
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Den tekniken goda möjligheter förbättra inforrnatio-attnya ger
till trafikanter vid terminaler och stationer för byten ochnen t.ex.

vid förseningar. Ett projekt med denna inriktning planeras för de
bussföretag Citytenninalen i Stockholm.angörsom

Användningen avancerade informationssystem emellertidärav
inte särskilt utbredd inomännu branschen. I dag används endast

mobiltelefon för kommunikation med ledningscentral etc.
Omfattningen långväga busstrafik för närvarande liten.ärav

Det handlar långlinjer.70-tal Det dock branschens be-ärettom
dörrming ökning kommer ske och det därmed ocksåatt att atten
blir naturligt i ökad utsträckning informationsteknik tillatt ta ny
hjälp.

Delegationen finner det dock inte motiverat med statligaatt
medel stödja införandet transportinformatiktillämpningar tillav
långväga busslinjetrafik eller långväga trafik tågmed och flyg.
Många de tillämpningar borde här kunna införasnämntsav som

företagsekonomiska grunder. kan däremotDet motive-rent vara
FUD-projekt initieras och stöds, där långväga buss-rat att även

trafik ingår.

Taxi

Taxi bland de första inom vägsektom till sig infor-att tavar ny
mationsteknik. Inom branschen har sedan början 1980-man
talet sig datoriserade ledningssystem.använt Dessa harav succes-
sivt utvecklats och förbättrats liksom börjarDettaxametrama.
också bli vanligare taxi använder för hållaGPS redaatt att
bilarna. Detta främst säkerhetsskäl. Möjligheternagör attman av
utnyttja för trafikledning undersöks Göteborgs-iävensystemet
regionen.

Utöver de tillämpningarnanämnda gäller möjlighetersamma
för taxi för andra personbilar. kan handla trafikin-Detsom om
formation via RDS-TMC, navigeringssytem etc.

Taxi används ofta för samhällsbetalda färdtjänst.t.ex.resor som
sådanaI ingårsammanhang dessa någonofta i form beställ-av
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eller mindre teknik,ningscentral till sin hjälp har sommer nysom
samåkning.bl.a. skall underlätta

tillämpningarDet delegationens bedömningär t.ex.att som
sådana kanlednings-, och navigeringssystemboknings- är som

motiveratinföras i kraft. Det däremotbranschen är attav egen
ingår del itaxiutveckling och försök därstöderstaten som en

Då budgetpropositionensamhällets kollektivtrafikservice. KFB i
föreslås kring samhällsbe-få för FUDutökade medel att satsa

transportinforrnatiktillämp-talda borde det naturligt attresor vara
ingår sådana projekt.för taxi iningar

standar-påtalas från branschen bristenproblemEtt ärsom
kreditkorthanteringutrustning förDetta gällerder. taxametrar, av

varandramedkunna integrerasIT-utrustning i taxibilar böretc.
sågränssnitt. Föroch de olika produkterna bygga öppna att

sig kringbranschen kanskall bli fallet det angelägetär att ena
påkrav utrustningen.gemensamma

och standar-från sida stöd till FUDMöjliga insatser ärstatens
disering i internationellt perspektiv.ett

Övriga transportslag

myckethar sedanjämvägssektom inom luftfartenochInom man
trafikledning,informationsteknik. gällertid sig Detlång använt av

Även inom sjöfartenboknings- och informationssystem m.m.
för navigeringlång avanceradeanvänds sedan tid IT-system m.m.

verksam-utvecklaingår naturlig del iutnyttjaAtt IT attsom en
nationellt interna-pågår såvälutvecklingsprojektFleraheten. som

üoneüt
transportinformatik för dessaroll det gällerStatens när trans-

Vidarestandarder fram.erforderligaportslag bidra tillär tasattatt
transportslag.dessaFUD-insatser innefattabör även
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kollektiv-5.6 och regionallokalBättre

transportinformatiktrafik med

viktig roll förkollektivtrafiken spelarlokala och regionalaDen en
målet. Vidare dettrafikpolitiskainfria det övergripande äratt en

tillgångintefråga befolkningsgrupper hartillgänglighet. Storaom
kanutnyttjar kollektiva dettill bil. Om flera människor transporter

trafikens negativaockså åtminstone bidra tilli tätortema att— -
miljöpåverkan minskar.

möjligheter förTransportinformatikens5.6.1

kollektivtrafik

medtillsammans andrahjälpmedelTransportinformatik är ett som
effektivareattraktivare ochåtgärder kan användas för skapaatt en

kollektivtrafik.
producera,planera,hjälpa tillTransportinformatiken kan att

informera trafikanterna.förfölja trafiken effektivare attsamtupp
samverkandetransportinformatik byggerAnvändningen treav

grundprinciper:

God dynamiken trafikenkunskap iom

vadinformationomedelbarTransportinformatik kan somomge
resandekörtider, punktlighet,i real tid: bl.a.händer i trafikenute

vid olika tider.resrelationer ochoch intäkter olika

Eflektiv kommunikation

och effekti-skapa smidigadet möjligtTransportinformatik gör att
gälleraktörer. Detmellan olikakommunikationsmöjligheterva

inklusi-omvärldensåväl kollektivtrafiksystemetaktörer inom som
befintliga och potentiella resenärer.ve
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informationsspridningRationell bearbetning och snabb

och spridahämta, bearbetaOlika tillämpninar det möjligtgör att
följaför planera,information. kan gälla verktygDet att un-upp,

informeraminst förtrafiken och intederstödja och effektivisera att
stödja trafikanterna.och

Tillämpningsområden

specifika tillämpningarfinns kollektivtrafikenförDet t.ex.som
planeringssys-ledningssystem,informationssystem,olika typer av

Generelltför sig.kan införasbetalsystem Systemenetc.tem, var
krävsuppgifter trafikenmeddock god databasgäller att omen

för flera tillämp-fördel kan användassådan ofta medoch att en
ningar.

branschen finnsspecifika förde tillämpningarUtöver ärsom
kollektivtrafiken. Detocksågenerella bäringtillämpningar med

uppgifterdeVidaregäller positioneringssystem. är t.ex.t.ex. som
kollektivtra-också värde förvägtrafikledning bör ha stortaven

ihop deytterligare knytaocksåfinns möjligheterDetfiken. att
måste ochhavägtrafikledningeninformationsdatabaserolika som

kollektivtrafiken. Dettainomtrafikdatabaser finns ärde ensom
möjlighet tilltrafikantererbjudaförutsättning för kunnaatt t.ex. en

effektiv reseplanering.
kollektivtrafiken kanmöjligheter förTransportinforinatikens

Göteborg:från iK0mFram-systemetillustreras följandeav
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"Vi har ökat tillgängligheten"Kom Fram-systemet
kanvia planeraResenärerna Internet-i Göteborg resandet.

effekter.Exempel kanviaResenärerna Internetpassera-
avgångstidema.

"Vi producerar"vad vivet
automatisktProduktenföljs exaktoch förupp Vi har minskat resestressen

KomFram: resenärerna"av
läser kilometerrnätarenKomFrarn får löpandeinformationav Resenärerna-

tillkväll fordonenkommervarje när ochplaneradeförändringarom
depån. användsvidDetta Detoplaneradestörningar trafiken.
serviceplaneringen. upplevdaminskarden

överförsbiljettstaistikVia KomFram "reseuppoffringen".
till kontorsnätverket.direkt hållplatsdisplayerviaResenärernavet°

minskardenvilketkommer,närvagnen
kvalitet vi erbjuder""Vi vilkenvet väntetiden.upplevda

trafiken kanRegulariteteni mätas
månadfårkontinuerligt. Varje trafikanter"för samtliga"Tidsvinster

hurtrafiknämndeninformationom harsignalregleradekorsningarmedProv
Därmedkanregularitetenförändras. medförtregularitetenochförbättrat

kvalitetsmålföljas för trafikanterna:tidsvinsterupp.
hålla tiderna,lättareFörarehar att användssignalkorsningarantalI ett°

eftersomdet lättär spårvagnar.att för prioriteraKomFramse att
till.displayhur de liggerfordonsdatoms "rinner" bättrei änVagnarna genom

avgängama inomskerCa 70% tillledakan dettatidigare.Troligenav att
frånavvikelseplus/minus minuts grundnågra indrasen vagnset av

reglerhållplatser.tidtabellenvid samtliga förbättradregularitet.
avanceradhartvå trañkkorsningarl-

störningarna"Säkerheten har ökat och ocksåtrafikstymingprövats,som
minskat" hartidsvinsterbiltrafik. Storaomfattar

både ochökat för förareSäkerhetenhar uppnåtts samtligatrafikanter.för
gårdriftscentralentillLarmpassagerare.

helatidenenklareoch centralenvet devar resenärerhar ökat senaste"Antalet
fordonenbefinnersig. taxehiijningaråren kraftigatrots

driftsledningenhar blivit enklareförDet regularitetochtrolig effekt bättreEn av-
medförttrafiken, vilket harleda att antaletatt trafikstömingarminskade är att

tid.påkortarestörningarkan avhjälpas kraftigatrafikanterökattrots
taxehöjningar.
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5.6.2 i dagLäget

Många transportinfor-trafikhuvudmän använder olika former av
i införtmatik dag. Alla länstrafikhuvudmän och trafikföretag har

någon form datorstöd i administrationen. Olika typer utrust-av av
har införts biljettmaskiner, destina-ning använder IT, t.ex.som

tionsskyltar etc.
såVidare alla huvudmän använderdet praktisktär att taget en

infor-trafikdatabas. ofta andraDenna försörjer system somegen
mations- och planeringssystem.

informationssystem trafikupplysningssystemDe finns ärsom
fallmonitorer praktiskt samtligaoch skyltsystem. I tagetsamt

tvådet tidtabellsinformation. fall hanteras realtids-gäller enbart I
information. Bokningssystem finns fall.i ett par

Ledningssystem vanliga. Kollektivtra-i form radiosystem ärav
områdenågrafikprioritering finns i fall. Betalsystem detär som

såsamtidigtinvesterat i särklass Det dockärmest pengarman
försvårar admini-valt olika lösningar, vilket överatt resorman

strativa gränser.
Enligt viktigaste hindren ochlänstrafikhuvudmännen deär

kostnader, bristandeproblemen för införande höga initialaett
standarder och beroendetkompetens inom branschen, avsaknad av

andra aktörer.av

5.6.3 insatserBehov av

kollektivtrafikenMånga de tillämpningar intressanta förärav som
motiverade. Vidareden de företagsekonomisktär ärart attav

många förenade kraf-finns det kan genomföras medinsatser som
då följande:inom branschen. handlarDetter t.ex. om

Trafikhuvudmännen befintligabindabör verka för att- samman
tillgängli-informationssystem demlänsgrünsernu och göraöver
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text-TV ochIntemet,IT-mediavia olika publika t.ex.somga
kabel-TV.

specifikationbörTrafikhuvudmännen gemensamom enenas0
på elektroniskabaserasbetalningssystemintegreradeför som

betalsystem.

såväl finans-ofta bristi dagliderTrafikhuvudmännen resurser,
gångikommahindrar demoftavilketiella personella, attsom

detinte minsthandlarsatsningar. Detomfattandemed attommera
det gällertrafikhuvudmännenhos närsaknas kompetensi dag

transportinformatik.
kräver,investeringaromfattandetröskeldensigAtt överta som

framförhåll alltochflestademycket kännbartinledningsvisär
transportinformatikiinvesteringartillStödde mindre länen.för

ocksåutvecklingsprojektochdemonstrations-Därtill kanbehövs.
ocksåexempelgodakan fungeraviktig roll. De samtspela somen

felinvesteringar.förminska risken
detfrämstkanaliseraskollektivtrafikentillStatligt stöd genom

ingårdaglänstrafikanläggningar. Itillbidrags.k. LTA-anslaget —
dockLTA-medel har använtsinformatikåtgärder i anslaget.inte

Delar dessastorstadsöverenskommelsema.för de s.k. avserav
landetövrigakollektivtrafik. Förinformatik föriinvesteringar

ordning.nuvarandeenligtinte dettagäller dock
kollektivtrafikåtgärderVägverketockså viafinansierarStaten

busshållplatser längs detbyggandetväghållaransvaretinom t.ex. av
statliga vägnätet.

grundläggandedefinierattidigaredelegationenDet somsom
be-naturligtvistransportinformatik storför ärinfrastruktur av

kollektivtra-förDärtill kommerkollektivtrafiken.förtydelse även
grundläggandeinfonnatikinvesteringar, ärspecifikafiken avsom

hållPå många iområdet.inomtillämpningarolikabetydelse för
landstingskommu-kommunal ochkärvsvårt ilandet detär att en

visades medstånd. Somtillinvesteringarfå sådanaekonominal
transportinformatik iiinvesteringarkanfrån Jönköpingexemplet
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kollektivtrafik mycket samhällsekonomiskt lönsamma. Detvara
dockfinns risk dessa inte genomförs i brist kom-stor atten

munala medel.
Delegationens grunduppfattning tidigare redovisatsär attsom

investeringar måstei transportinforrnatik jämställas med andra
grundläggande investeringar i och finansierastransportsystemet

sätt.samma
såDet vidare Vägverket har sektorsansvar vad gällerär att ett

kollektivtrafik på den rollen bör Vägverket olika initiativIväg. ta
syfte efterfrågati främja kollektivtrafiken. exempelSomatt ett

initiativ kan Vägverket tillsammans med trafikhuvud-nämnas att
och kommunerna utarbeta strategi för stegvis ökadbörmännen en

framkomlighet för kollektivtrafik i signalstyr-tätortema genom
kollektivtrafikplaneringning, m.m.

påpekas påtalat standardi-Som har branschen behovetovan av
sering vad tillämpningar. bör understödja fram-gäller olika Staten

ocksåtagandet angeläget Sverige harstandarder. Det är att enav
områdetframträdande position internationella arbetet inomi det

med på finnsbl.a tanke den industri i landet.som
kol-Staten bör fortsättningsvis stödja FUD-verksamhet inom

lektivtrafikområdet. Enligt forskningspropositionen skall KFB
på området medfinansieringytterligare det och helst medsatsa

olikafrån kollektivtrafikintressenter. enligt delegationensDet är
framträdandefåruppfattning viktigt transportinformatikenatt en
satsningamai det sammanhanget. vidare angelägetroll Det är att

samordnas ochmellan Vägverket, KFB NUTEK.
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föreslårDelegationen

kollektivtra-förtransportinformatiksystemgrundläggandeatt
kommunikationsnät,databaser,fik bl.a. modernasom

finansierasskalloch detektorerkommunikationsutrustning
länstrafikinvesteringarpå andrasättsamma som

internationellt verka föri uppdragVägverket attatt enges
taxi ochförbetalningsutrustningStandardisering m.m.av

kollektivtrafikannan

det börIFUD-program.till samordnatinitiativKFB ettatt tar
idemonstrationsprojektnågot/någrapåsatsningarbl.a.

inforrna-samordnadeochinnehållande fleratätort/erstörre
försöksverksamhet i mindretikåtgärder ingå och även

teknikensdenför tillglesbygdochtätorter att ta nyavara
potential.

ochGodstransporter5.7

transportinformatik

svenskaplats i detcentralmycket nä-Godstransportema har en
vitalt intressetrafikpolitiken. Detringslivet och i är att trans-av

stårSamtidigt gods-effektivtskötasgods kan sätt.ettporter av
finns i deti dagde problemdelförtransporterna stor somaven

sker iavgasutsläppenandelEnsvenska transportsystemet. stor av
hårtsliterfordon vägarnasamband med godstransporter, tunga

påbedrivsgodstransporterintressedärförDet är attstortavm.m.
samhälletoch förtransportföretagenBåde föreffektivt sätt.ett

roll.härvidlag spelaTransportinformatik kanhelhet. storensom
särskilt projektdrivitdelegationenhardenna bakgrundMot ett

6.BilagagodstransporterochTransportinformatik
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5.7.1 Transportinformatikens möjligheter
för godstransporter

tillämpningarDe transportinforrnatiken kan intressan-av som vara
omfattas dels generell transportinforrnatik till allata typerav av

användare dels specifik transportinformatik för godstranspor-av
Till den kategorin hör förterna. t.ex. system transport-senare

ledning, planering, bokning, godssökning m.fl.
Utöver syftar till stödja godstransportföretagetsystem attsom

finns möjligheter användaäven transportinfonnatiken föratt myn-
dighetsutövning. System baserade transportinfonnatik kan an-
vändas kommuner, Vägverket eller andra myndigheter för attav

olika godstransportema.sätt styra
Godstransportområdet kanske det område där transportin-är

formatiken kommer få genomslag först. Inom ganskastörstatt en
framtid kan mycket väl godstransportfordon utrustadesnar vara

med för orderrnottagning, avgiftsupptagning biltullar,system
navigering och positionering.

5.7.2 Olika transportslag

Vägtransporter

Vägtransportema troligen det transportslag harär störst poten-som
tial det gäller ökad användning transportinformatik.när Det ärav
här den flexibiliteten finns i hantering och styrningstörsta av
farkostflottoma och innebärDet vägtransportertransporterna. att

alltid del i transportkedjan. Vidarenästan är är vägtransportemaen
det transportslag har antal fordon. Samtidigtstörst är utnytt-som
jandet avancerad informationsteknik lågtfortfarande relativtav
inom vägtrafiken.
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Järnvägstransporter

Järnvägen betydligt inslaghar redan störretransportsystemsom av
informatik för bl.a. och kontroll. Trafikledningenstyrning har
alltid god kontroll tågset gåbefinner sig kanöver ett samtvar
och påtrafiken helt vidsätt än vägtransporter.styra ett annat

ocksåDessa järnvägen infrastrukturellt stödsystem ett annatger
för transportinforrnatik vad finns inomän vägtransportsyste-som
met.

Sjötransporter

Sjöfarten kännetecknas farkoster mycket last.stortarsomav
gårall 95% via sjöfart. innebärNästan svensk Dettaexport att

sjöfarten viktig del i transportkedjan föroch hamnama utgör en
järnvägeninternationella Sjöfarten har vidare, liksomtransporter.

användningenoch flyget, nått vägtransportsektom ilängre än av
väl utrustadetransportinforrnatik. Moderna fartyg ofta mycketär

med olika informatik.sorters
Transportinformatiken spela roll vid byte mellankan storen

sjöfart hamnverksamheten kanoch andra transportslag. För system
för godsidentifikation ankomstinformation spela rolloch storen

hamnupp-vid planering utförande stuveriarbete och andraoch av
få beläggnings-gifter. Vidare kan rederierna bättre kontroll över

resursutnyttjande.grad och bokningar därigenom öka sittochm.m.

F lyg

från i det flygetLuftfarten skiljer sig andra transportslag främst att
expressgods.uteslutande högvärdigt gods ochnästan transporterar

Vidare datorisering, IT-lösningamahar flyget hög graden av
långtligger framme naturlig del ioch transportsyste-ses som en

Flyget har därigenom flera funk-globalt till sin ochärmet. natur
tioner och gränssnitt standardiserade.globalt
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anslutandekravställerFlygtransportema transport-samma
få kvalitetkunnaSpeciellt villsjöfarten.slag sammamansom

lastbil.gods viafrån ankommandeinformation

i dag5.7.3 Läget

tillinställningtveksamperiod med transport-ganskaEfter trögen
i godstrans-transportinformatikinförandetinformatik börjar avnu

ordentlig fart.portsektom att ta
åkeriermångaproblem i detfinnsPå lastbilssidan attett stort
rådsig haintesmå marginaler attsmå företag medär ansersom

Åkeriförbundet harochspeditörerFleramobildatasystem.satsa
åkeriemakunskapsnivån hoshöjapådrivande uppgift förhär atten

godaocksåpåtalar behovetDessamobildatasystem.kring av
transportföre-itransportinfonnatikanvändningexempel" av

införantal företag ettDet behövs systemett nyatagen. som
andrasigmeddraroch det trans-framgångsrikt sättetsätt

portföretag.
farligtövervakningtransportinformatik förAnvändande avav

införRäddningsverket över-ochVägverkethargods utretts av
förslagStockholm. Ettiringledenitunnlamavakningen somav

farligtpågårarbeteframförts i detta transporterhar att styraut av
ochgodsinformationmeddokumentelektroniskagods genom
kanTeknikenvägsida.ochfordonmellankorthållskommunikation

dagslägetibiltullar. Detelektroniska ärfördensamma somvara
ipå denna systernkommer typinte klart satsaatt avmanom

Stockholm.

satsningaroffentligaBehov5.7.4 av

mångaredovisatsgodstransporterTransportinformatik för somger
denpositivtDelegationeneffekter.trafikpolitiskagoda ser
denanvändandeökatbranscheniutveckling inletts mot ett avsom
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statligtbehov med stödtekniken och därför inte attavsernya
finnas skälytterligare. kan däremotskynda utvecklingen Det att

kanpilotförsök, i sindemonstrationsprojekt ochstödja tursom
utveckling.för fortsattfungera katalysatorsom

uppgift vad gällerharden offentliga sektornStaten och en
FUD-verksamhetstöd tilltransportinfonnatikinfrastruktur för samt

och framtagning standarder.av
vägtrafikengenerell förtransportinformatikDen är t.ex.som
sigDetför godstransportema.har betydelse rörävenstor om en

ochvägtrafikledning dvs.ochnationell digital vägdatabas väg-
ifinns gods-dessatrafikinformation. behovDet systern somav

i sinfördetsammatransportsektom vägtransportsystemetär som
helhet.

vederbörligauppgift förstandarderFramtagning är enav
under-böroch ISO. Statenfrämst CENstandardiseringsorgan

specifikationer förstandarder ochstödja framväxt gemensammaav
förgodstransportområdet stödpåtransportinformatik engenom

Standardiseringinternationellmedverkan iaktiv svensk samt ge-
internationellautveckling i berördadennatryckaatt organ.nom
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Delegationen föreslår

och kommunerna verka för användabörstaten trans-att att
i dagportinformatik för myndighetsuppgifter redande man

tagit på övervakning miljözonersig. gällerDetta t.ex. av
och styrning farligt gods.av

utsträckningmöjligaieventuella föreskrivna störstaatt system
gränssnitt och komponenterbör bygga på standardiserade

i fordonen. Möj-andrakunna integreras med systernsamt
Vägverket iundersökaslighetema bördettagöraatt av

samråd transportmarknadens intressenter.med

Räddnings-medtillsammansVägverket i uppdrag attatt ges
trafikverk under-berördaverket, och andrakommunerna

nationellt försöka möjligheterna bygga systemettutatt
med farligt godsstyrningövervakning och transporterav

transportinfomiatik.påbaserat

transportinformatikkringFUD-verksarnhetstödjerstatenatt
för godstransporter.

transportslagensammankopplaAtt5.8

transportinformatikmed

finnsbehov direkt dede möjligheter och kopplade tillUtöver som
möjligheterfinnsrespektive transportslagen använda informatikatt

transportslagsöverskridandeför underlätta lösningar byteatt samt
färdmedel.olika ellermellan transportslag Transportinformatik kan

också bidra bättre balanstill det blir mellan de olikaatt trans-en
portslagen.
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5.8.1 Persontransporter

användas. ITfärdmedel behöverolikaförutsätter oftastEn attresa
ihop olikabättre knytahjälpmedel förkan utmärkt attettvara

olikainformationbättrekantransportmedel. I första stegett omen
kan ITandraIreskedjorresmöjligheter och stegettarrangeras.ges

Samtrafikenfärdmedel.flerainkluderarbokningarunderlätta som
trafikhuvudmännen,ochSJi Sverige AB, ägs gemensamt avsom

kombineradeförbokningarinformation ochförhar system resor
resebyråema för klaratåg Vidare harmed och buss. attsystem

olika färdmedel.inkluderarförbokningar och biljetter resor som

planera och bokaAtt sin resa

föreinformationgodkrävsunderlätta förFör resenärernaatt resan
fåtelefonhuvudsak viaidag kanolika möjligheter. I manom

priser, bok-tidtabeller,färdmedlenkollektivaupplysning deom
få upplysninglandet föri helagiltigttelefonnummerning. Ett att
finns emeller-för bokningochkollektivtrafikentidtabeller förom

år telefonnummer,fyraHolland sedanSå itid inte. finns ettt.ex.
buss- ochtidtabellsinforrnationfåförkan utnyttja att ommansom

holländskabussföretag, denationellatågtrafik landet. 14i hela
medkollektivtrafikföretagantalstatsjärnvägama ett stortsamt

Initialt hartidtabellsinfonnation.sinlokal service har integrerat
statliga stödetdetår kommerfemefterprojektet,stöttstaten men

försvinna.att
föranvändasbörjatockså mediumInternet attär ett gesom

Även måsteså sökadethärtidtabeller.information är att manom
några enstakaifinnsvia Internetsig. Bokningvarje företag för

fall.
utvecklade reseplane-någrasåledes intei dagfinnsDet ännu

FörsökSverige.färdmedel isamtligainkluderarringssystem, som
deoch Stuttgart. ISouthamptoni bl.a.sådana finnsmed system

ingår. Via termi-färdmedelSamtligafråga realtid.fallen detär om
få beskedstationer, kantrafiksystemet,naler i t.ex.ute omman
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ocksåolika i hemmende möjligheterna. Samma möjlighet testas
hemdator.via

ocksåtransportinformatikHolland har i sin strategi förI man
färdmedel skallbeslutat reseplaneringssystem för samtligaatt ett

Staten tecknat avtal med konsortiumskapas. har ett attett om
åren fårdriva Under de fyra-fem förstakonstruera och systemet.

konsortiet därefter skallstöd från tanken är attstaten,man men
något stöd.statligtdriva systemet utan

betalaAtt sin resa

inkluderar fleraförviktig komponentEn attannan en resa som
underlättar.betalsystem,färdmedel skall fungera enkelt är ett som

utnyttjasmöjlighet, skulle kunnakort kan härSmarta somvara en
tåg Någrabuss,för betalning parkering, med använ-etc.av resa

kort kandarstudier, redovisades i kapitel visar att ett somsom
ändamål något önskar.användas trafikanternaför flera är som

också förkortet kan användas tjänsterMan gärna ävenatt somser
direkt kopplade till trafik.inte är

underAtt känna trygghet resan

buss/tåglinjerolika intemellan färdmedel eller mellanByten är
viktigt med goduppskattade därförDetresenärerna. är sam-av

på byten fungerar ochordning. skall kunna litaResenären att om
någon uppstår få information lämp-anledning problemdet omav

ochför funktionshindradealternativ. särskilt angelägetliga Det är
information under helamed tillförlitligäldre resenärer resan,en

i dagreskedjans alla Osäkerhet byten skapardvs. i delar. etc.om
hos dessahinder för resandeotrygghet och utgör ettstor grupper.

mångareskedjor. finns i dagBytespunkterna centrala i Detär
inforrnationer anslutandemöjligheter resenärernaatt t.ex.omge

vanligt förekommandeemellertid inteDet är atttransportsystem.
tåg, färjeterminaler in-i färjor eller stationer,det etc. ges
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formation avgångstidervia förelektroniska skyltart.ex. t.ex.om
stadsbussar.

Överväganden och förslag

mångaTransportinformatik möjligheter underlätta för kun-attger
såväl Mångaden flera färdmedel. till-före under medsom resor

lämpningar borde ligga i de enskildaden karaktären detär attav
marknadsfråga.aktörernas intresse skapa dessa Genomatt en-

också långt. underlättasamarbete kan komma För utbyteattman
transportslags/företags lednings-information mellan olika ochav

finnatrafikinformationscentraler handlar det bl.a. vägaretc. attom
iför effektiv kommunikation. dag använder sig huvud-I manen

sak i ökande utsträckningfax och telefon. bordeFramgentav man
informationsutbyte. därvidanvända sig datoriserat Det är an-av

ocksågeläget och standarder. Det kan hand-med gränssnittöppna
påatt satsa system.om gemensamma

många IT-lösningarDet delegationens uppfattningär att nya
andra berörda aktörer ikan förverkligas trafikföretagen ochav

roll i samverkan med före-samarbete. Det emellertidär statens att
fram vid behov stödjaverka för standarder samt atttagen att tas

FUD-verksamhet.
inkluderar flera färd-det gäller reseplaneringssystemNär som

huvudman.medel i det i dag ingen naturlig Detoch realtid finns
inteockså så trafikutövares intressenkan enskildaatt sam-vara

manfaller övergripande intresse kunna samplaneramed attett mera
detanvändandet vidare osäkert finnsflera färdmedel. Det är omav
Liksom imarknad och lönsamhet för reseplaneringssystem.etten

från offentligasandra europeiska länder kan det klokt detattvara
efterfrågan,vilket klargörsida initiera försöksprojekt, iett man

utvecklingsinsatser, resursbehov, fram-teknisk lösning, behov av
Frågan hela landet giltigt telefon-tida organisation förettetc. om

också sammanhang.bör beaktas i dettanummer



1691996:186SOU

föreslår reseplaneringssystemDelegationen försök medatt
genomförs i samverkan mellandetta utformas Väg-samt att

och Sjöfartsverketverket, Banverket, Luftfartsverket samt
intressenter/transportföretag/branschorganisatio-med berörda

Projektet bör samfinansieras de fyra trafikverken.avner.
ocksåbör medverka finansiellt.Intressentema

Godstransporter5.8.2

godstransporter kom-Då gäller transportslagsöverskridandedet är
denhärvidlag främstbitrafik speciellt intresse. handlarDet omav

skall överförasinformation följer godset och därmedsomsom
godsinformation, prioritet,fraktdokument,mellan transportslagen

information gällande omlastning m.m..
integrerastransportinformatik kan transportslagenGenom mer

kombitra-"lT-revolution förvarandra, det finns ingenmed men
mycketolika transportslagenfiken hörnet. De ärväntar runtsom

olika till sin karaktär.
det intressetill helhetSett är attstorttransportsystemet som av

avgränsadestriktinformatiksystem introduceras intede ärsom
godsetlösningar följertransportslagen, möjliggörmellan utan som

flexibilitet vid valhela möjliggör tran-samttransporten avgenom
transportinfor-således vikt identifieraDetsportsätt. är attstorav

och vilka krav dettatransportslagsöverskridande elementmatikens
ställer.

informationsbehovet kring godstransporterhandlar härDet om
kan delastransportslag flera transportföretag. Dettaflera ochöver

beställ-kringinformation kring och informationi transportenupp
ningen.
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transportrelaterade informationskedjanDen

medeffektivtFör gods skall kunna sättettatt transporteras
måste informationflera olika transportslag röräven trans-som

och mellan transportsla-godset kunna överföras inomporten av
följer godset dessMed den informationdetta somgen. menas
på harmoniseringtransportkedjan. ställer kravDettaväg avgenom

egenskaper,kommunikation, rörande godsetsinformation, och
anslutandeorder och bokningar, varuägare, transporter m.m.

planeringområde till effektivareInformatik kan ledadetta
detfall handlarI vissaoch utförande själva transporterna. omav

beroendetransportslageteffektiviseringar hos det är attavsomena
informatiksystem. T.ex. kantillhandahålla vissadet andra kan

dokumenthanteringplanering ochhamnar effektivisera sin om
med harrmen.kommuniceraelektroniskt kanankommande lastbilar

ankomstinformation,godsinformation,kan sigDet här röra om
påkvittens hämtning/lämning m.m.

mellankommunikationförDet viktär transport-att systemav
mellan transportsla-informationslagen standardiseradeär samt att

samverkanvissenhetlig. ställer krav övertrans-Dettaärgen
inblandade aktörer.mellanportgränsema

informationskedjanadministrativaDen

informationberörinformationshanteringenadministrativaDen om
infor-skall utföras. Dennaochsändningen har beställtsdensom

utföraktörer deandramationshantering kan beröra än trans-som
kontrakthel serie avbestår ellerSändningen ettporten. enav

transportsäljare.ochtransportförmedlaremellan transportköpare,
kommunikationbestår delentillKommunikationen största av

mellan fasta kontor.system
godsdokumenthante-StandardiseradDet handlar här främst om

EDI ochstandarder förvilket finnsring, det redan genom
beställningoch under-harmoniserad bokningEDIFACT. Genom
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dessalättas transportuppföljning och identifikation godssamt av
gång.under transportens

administrativaDen och den transportrelaterade inforrnationske-
djan bör naturligtvis kopplade till varandra de be-näravara men
höver inte använda system.samma

Underlättande byte transportslagav av

Konkurrenssnittet mellan olika transportslag varierar mellan olika
så viktigtgodstransport ibland inte Ettärtyper stort.av men mo-

bakomtiv bl.a. de europeiska forskningssatsningama ökaär att
detta konkurrenssnitt användande transportinforrnatik,avgenom
satsning på infonnatiks.k. Intermodality. Med hoppas man

tåg-, båt- kombi-kunna underlätta för godstransporter med eller
i stället för lastbil.transporter

svårt transportinformati-Delegationen har i nuläget huratt se
få någon påken kan avgörande betydelse för detta. Kraven trans-

emellertidofta komplexa. Transportinforrnatiken kanärporter
bok-medverka till effektivisera kombitrafik bättreatt t.ex. genom

och effektivare transportplaneringnings- ordersystem, samtgenom
på godstransportbranschen.driva integrationsprocessen iattgenom

övrigt på organisatoriska och hante-I de problemen detär stora
ringstekniska planen.

5.8.3 Gemensamma system

för samtligafinns antal har betydelseDet trans-ett system som
också samarbete mellanportslag och kan kräva utvidgatettsom

också viktigdessa och andra aktörer. kanSystemen utgöra en
åstadkomma transportlösningar.grund för integreradeatt mera

på sådant Positioning Systemexempel GPS GlobalEtt ärett
positionering/navigering inom samtligaanvänds för transport-som

bådedag får betydelse inom ochslag i och ökande utomsom en
uppstår behovtransportsektom. Därmed ett gemensamt av en
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för-referensstationer därbl.a.forminfrastruktur imarkbaserad av
ifrån självklar.långtdriftansvaretoch ärinvesterings-delningen av

regeringensiktkortåtminstone attFrågan har lösts genom--
trafikverkenmedtillsammansuppgiftiLantmäteriverketgivit att

finansieringen dennaochutvecklingenförplanutarbeta aven
tid-finansiering,stationema,förtätninginfrastruktur gemensamav

etc..plan
fördel-förmyckettalaruppfattning attdelegationensEnligt

infrastrukturgrundläggadedennaför typningen ansvaret avav
skildainomanvändareantalför stortett sam-är gemensamsom

efterhandproblemväxandeblikommer etthällssektorer, somatt
haft möj-inteharDelegationenutvecklas.informationssamhället

ändåfinner detfråga,dennaanalyseradelförlighet menatt egen
riktlinjernågon formframläggerstatsmakterna avangeläget att

fall.sådanaikostnadsfördelningenochför ansvar-

transportdatabasdigitalnationellEn

transportsla-olikadebeskrivandedigital formiTillgång till data
såväl förDettabetydelse.alltblir störreinfrastruktur avgens

enskil-planeringoperativförtransportplaneringlångsiktig avsom
pla-inödvändigtdet attsamhällsutvecklingen görda transporter.

tillhänsyn ut-transportslagenenskildaför de taneringsprocessen
deframgår äventransportslag. Dettaövrigavecklingen inom av

olikadesamordnavidtagit förregeringåtgärder riksdag och att
planeringssystemensgällersåväl vadplaneringtransportslagens

krävermotsvarandePå sätttiden.förläggning iuppläggning som
trafikverkenlagtregeringenövergripande sektorsansvarde som

transportslagen.de andrainformationtillgång till om
inomeffektivitetökadkonstateratsEU har trans-Inom att en
både pågällersamordning. Dettabättre ettportsektorn kräver en

opti-resursfördelningfå ärförövergripande plan att merasomen
transporthanteringen göroperativadenoch förmal i dagän som

utifrånsinaplanerartransportsektorn transporterinomaktöreratt
kravinblandade. Gemensamttransportslagsamtligamedutbudett
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för klara detta behovet data, utifråntillgängligaäratt ärav som en
enhetlig struktur helstoch likartad teknisk lösning ochäven en

nåskan via leveranskanal.som en
tillskapaAtt nationell digital transportdatabas lämpligtär etten
klara dessa på.behov Med Sveriges geografiskasätt lägeatt är

tillgången till effektiva hjälpmedel för transportplanering dessutom
viktig konkurrensfaktor. långade våraMed transportvägaren som

exportbaserade industriföretag ofta har till sina kunder detär van-
ligt transportslag utnyttjas och antal omlast-änatt ett att ettmer

sker.ningar nationellEn digital transportdatabas skapar förutsätt-
förningar samplanering godstransport två eller fleraen av en

transportslag.
såDet vidare godskunder i dag i ökandeär utsträckning villatt

följakunna sitt gods under hela bådeUtnyttjas därvidtransporten.
och järnväg för container det självfalletväg äratt transportera en

fördel data beskrivande och jämvägsnätet finns inomväg-en om
system.samma

Även i samband underhålls-med planering investerings- ochav
insatser för de olika transportslagen finns tillgångbehov förav
data för övriga transportslag.

Delegationen bedömde i sitt delbetänkande långsiktigadenatt
inriktningen borde tillskapa nationell digitalatt transport-vara en
databas, såg svårigheterdelegationen i redan inledningsvisattmen

Mothela transportsektorn. den bakgrunden föreslog delega-greppa
tionen nationell digital vägdatabas skulle skapas först. Dettaatt en
blev regeringens beslut och Vägverket fick i juni 1996 iäven upp-
drag bygga nationell digital vägdatabas och huvud-att atten vara

för denna. I regeringens direktiv till Vägverket är utsagt attman
den nationella sådanvägdatabasen ska utformning denattges en
möjliggör skapandet nationell digital transportdatabas.av en

Steg utvidga vägdatabasen2 med jämvägsdata-

delbetänkandeI det utredningsarbete föregick delegationenssom
diskuterades tillskapa nationelllämplig uppläggning för att enen
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såväldet be-därvidframkomtransportdatabas. Detdigital att ur
förutsättningarnapraktiskatill demed hänsynhovssynpunkt som

vägdatabasenutvidgaandralämpligt igäller, är stegatt ettsom
för bådetillgång till dataBehovjämvägsnätet.med data avom

användningsområdenantalfinns inomoch jämvägsnätenväg- ett
förbättrad samord-uppnåmedel förocksåkanoch attett envara

transportslag.mellan dessaning
informationssystemmoderntdessutomBanverket finnsInom ett

BanInforrnationsSys-BISdet s.k.beskriver jämvägsnätet,som
grundprinciperenligtuppbyggtstrukturellttem, är sammasom

dess-medJämfört ärvägdatabasen. vägnätetplaneradedensom
initial datain-gällervadhanteraenklarejämvägsnätet attutom

statligtärájourhållning eftersom nätetochsamling merparten av
nå.lättareoch förändringar att

lämpligtdetförantal skältalar ärTidsmässigt attattett nu
Väsentligasttransportdatabas.nationell ärmed skapavidare att en

framgårsådan. Detta ävenuttalade behovetnaturligtvis det av en
de direktSå förordarfrån remissinstanser.flera t.ex.av svaren

Vidare hartransportdatabas skapas.nationellberörda verken att en
transportdatabas.tillsig positivtuttalattrafikutskottriksdagens en

såvägdatabasennationelladenutformaMöjligheterna attatt
transportslag under-andrakoppling tillförförbereddden är en

kani sina lösningarverkberördaövrigasamtidigt talättas som
ställertransportdatabasframtidatill de kravhänsyn ensom

data.samkörning och utbyte av
och Ban-Vägverketdärförlämpligt uppläggEtt attvarasynes

infor-samordningförunderlagframtillsammansverket tar aven
inriktningmedDettaoch jämvägsnäten.förmationssystemen väg-

transportdatabas.nationelletableraiförstadet är steg attettatt en
ske detskallsamordningsådan ärhurkonkretiseraFör att en
område. Pågeografisktutvaltförlämpligt skapa ettprototypatt en

samordnathurgenomförasså praktiskakan systemettsätt test
koppling-samtidigtanvändarsituationerskulle fungera i olika som

iinförs denvägnätsmodellmellan denanalyseraskan somarna
beskrivaförutnyttjasoch dennationella vägdatabasen attsom
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järnvägsnätet. Vidare det möjligheter tekniska lös-att testager
ningar och underlag för analyser sådanthur samordnatettav sys-

ska hanteras organisatoriskt.tem

Förstudie för klargöra och lufçfartenssjö- koppling tillatt trans-
portdatabasen

sjöfartFör och luftfart behöver antal förutsättningar klarläggasett
innan det lämpligt gå in iär konkret uppbyggnadsar-att ett mera
bete. Användarbehoven behöver klarläggas i detalj, kopp-mera
lingama mellan de olika måstetransportslagen analyseras, behoven

utredas En förstudie därför lämpligparametrar etc. attav synes
genomföra avseende dessa transportslag för utreda och klargöraatt

frågeställningar.dessa sådanEn förstudie bör genomföras parallellt
med samordningen mellan och jämvägsnäten genomförs.att väg-
Därigenom kan strategi läggas fast för skapa nationellatten en
digital transportdatabas, där fyraalla transportslagen ingår.

Delegationen föreslår

Vägverket och fårBanverket i uppdrag utredaatt närmareatt
förutsättningarna för skapa samordnat föratt ett system

och jämvägsbeskrivande data.väg- Detta skall ske med
inriktning på det i etableringen natio-äratt ett steg av en
nell digital transportdatabas. Som del i fram dessaatt taen
förutsättningar föreslås pilotverksamhet föratt etten geo-
grafiskt område ingår.avgränsat

förstudie genomförs med syfte fram strategi föratt att taen en
skapa nationell digital transportdatabas där samtligaatt en

fyra transportslag inbegrips. Denna bör genomföras paral-
lellt med informationssystem för och järnvägarvägaratt
samordnas och ske i samarbete mellan Banverket, Luft-
fartsverket, Sjöfartsverket och Vägverket.
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och5.9 Kommunerna

transportinformatiken

Fråganväghållare inormalfalleti tätortema.Kommunerna är om
därförblir ii landetstillämpasväginforrnatiken kan tätorterhur

ingårtrafiksäkerhetenförfråga.kommunal Ansvaretgradhög en
trafiksäker-landetsgatuhållningen. Halvaochdel väg-avsom en

trafikenidödsfallenTvå tredjedelarhetsproblem tätortema.rör av
50%cirkapå landsbygdensvisserligen vägnät,sker av sam-men

olyckororsakastrafikskadorkostnader förmateriellahällets av
invånare, kostar000Umeå, har 100inom Itätortema. t.ex. som
år.kronormiljonersamhället 100trafikolyckoma per

mångaföransvarigavidare transporterKommunerna är som
tillsam-kommunernaVidareskolskjutsar.och ärfärdtjänstt.ex.

regionalaochlokaladenhuvudmän förlandstingenmedmans
fysis-också denförvikt ärkollektivtrafiken. Av transporternastor

för.kommunernasamhällsplaneringen,ka svararsom

i dagTransportinformatik i kommunerna5.9.1

väghållnings-,vissalösaanvändas förTransportinfonnatik kan att
väghållningenkommunalamiljöproblem i dentrafiksäkerhets- och

godstransporter.kollektivtrafik ochförtillämpningarutöver
verksamhetsområden.inom fleraanvänds i dagIT-hjälpmedel

teknikenanvändsgodstransporterstyrningochplaneringFör av
godset ochförplaneringprissättningvid rutttransporter, avav

tillhittaförfärdväg, rättvallastfordon,utnyttjande attavav
används i dagtransportinformatikområden därAndraadress osv.
vinterväghåll-styrningvintertid,väglagetövervakningär avav

trafiken ochövervakningförinformationscentralerningen, av
Planeringtrafikradio.viatrafikinformation väg-spridning avav

viktigt kommunensdetpågår. kommunernaFör ärtrafikledning att
informa-riiddningsinsatser ochsåfinns medoch viignüt attgatu-
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tion kan såbättre och insatser kan samord-vägnätetstyras att
med väghållare.andranas

Allmänt användningen transportinformatik i kommu-ärsett av
dock inte särskilt utbredd. Det heller inte prioriteradärnerna en

fråga. Oftast kommunerna trafikproblemen i kommunenattuppger
den svårthar investeringar iär arten att att nyttanav man se av

Till bildenIT. hör också kommunernas ekonomi under över-att
skådlig framtid sådankommer det kommeratt att attvara vara
svårt för kommunerna önskvärda medel. Kommunernasavsättaatt
investeringar måstei avancerad teknik därför ställas andramotny
insatser behövs i kommunerna bl.a. för förbättra infra-attsom
strukturen utbyggnad cykelbanor till ochvägart.ex. samt gatorav

kommunerna råd underhållainte haft godtagbartatt ettsom
sätt.

Ytterligare hinder för ökad användning transportinforma-ett av
tik i kommunerna det finns brister vad gäller kunskap ochär att
kompetens kring transportinformatik.

5.9.2 tillämpningar i kommunaltIntressanta ett

perspektiv

Den genomsnittliga trafikbelastningen kommunernas ochgator
och därmed trafikproblemen, betydligt mindre i Sverigevägar, är

mångai andra länder. de decennierna tordeInomän närmaste
därför väginforrnatiken enligt bliSvenska kommunförbundet bara
aktuell inom fåtal tillämpningsområden.ett

Vad beträffar åstadkommaväginformatiken redskap för attsom
framkomlighetbättre frågan storstadsregio-bara aktuell i deär tre
I studie transportforskning gjortTFK Institutet förnema. en som -

bilisternas tidsförluster vägtrafikengrund störningar iom av
har problemens omfattning Malmö be-i Stockholm, Göteborg och

förhålladömts sig vagtrafikledning finnsl5:3:l. Nyttansom av
alltså framför allt i Storstockholm, i andra städeräven störremen
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parkeringsanläggningar och andravägvisning tilltorde dock t.ex.
intresse.bilkömingenunderlättartillämpningar vara avsom

antalintresse förbredaretillämpning harEn stortettettsom
höga fordons-hastighetsanpassning. Alltförförtätorter är system

nå nollvisionenförde hindrenhastigheter störstaär attett omav
utvecklingtätortstrafiken. Ensvårt skadade ioch nolldöda av

därförtillämpning kanstorskaligsådana och i slutändansystem en
trafiksäkerheten iförbättrabidrag för tätortema.bli viktigt attett

bidra tillkommunernakansin roll köpareI transporteravsom
inågra år börjar deinomhastighetsanpassningssystem prövasatt

Kommunernasamhällsbetaldaanvänds förfordon transporter.som
kostnad fleratillSkolskjutsarochtaxi för färdtjänstanlitar aven

praktisk driftiSå kanår. fort sättasmiljarder kronor systemenper
de fordonkrävaupphandlingenvidkan kommunerna att som an-

Kom-dettautrustadeskall sätt.förvänds transporterna vara
Borlängemedi samarbeteprojektmunförbundet har startat ett

sådan utrustning.medförsökinkluderarblandkommun annatsom
andraföraktuellbör blitillämpning ävenSamma transporter

såvälgällerbudgeten. Detkommunalavia denbetalas person-som
regi ochkörs ibådeochgodstransporter transporter egensomsom

fåskanOm kommunernaandrade köps transportörer. attsom av
omfattandefåsnabbtteknik kanpå denna etttypsatsa manav

trafiksäkerhet.bättrei formgenomslag av

insatserBehov5.9.3 av

transportin-iinvesteringaruppfattningdelegationensDet är att
besparingar förinnebärasiktochkan lönsammaforrnatik vara

modernatrafikstyming medalltframförgällerkommuner. Detta
samhällsekonomiskmycket höguppvisartrafiksignaler, nytta.som

svårt kom-investeringarpåtalats tidigare har denna attSom typ av
vanligen andradessa göreftersomtill stånd i kommunerna,ma

kantransportinforrnatik intei görsinvesteringarprioriteringar. Att
delegatio-Enligtfinansieringsproblem.också på finnsbero detatt
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bör det finnas möjlighet till stöd till finansiering transport-avnen
infonnatikåtgärder falli kommuner. särskilt angeläget i deDetta är

väghållare.det krävs investeringar mellan flerasamordnadesom
svårtharKommuner har ofta fört fram nyttanatt att se avman

tillämpningar transportinformatik. Demonstrationsprojektolika av
härvidkan spela roll.storen

grund-investeringar i5.10 Finansiering av

transportinfor-förläggande system
matik

skalldelegationen tidigarede intentioner,För presenteratatt som
investeringar krävasförverkligas, betydandekunna kommer att av

nuvarande finansie-och landsting. Desåväl kommunerstat som
sådant investeringarinte utformaderingssystemen sättär attett

främ-tillfredsställande Detransportinformatik kan skei sätt.ett
inte alltidbristerna i vid bemärkelseinformationssystemär attsta

nuvarandei och dendet tillämpade investeringsbegreppet attryms
väl anpassadinvesteringar inte särskiltansvarsfördelningen för är

det oftainvesteringarhand systemövergripande äratt ta somom
frågan om.

grundläg-investeringar i denDelegationens uppfattning är att
bör finansierastransportinformatikgande infrastrukturen för

också kon-Delegationen harinfrastruktur.sättsamma som annan
investeringar isvårigheterharkommunerna görastaterat attatt

påtalat det behövsdelegationentrafikstyming Vidare har attm.m.
till kollektivtrafiken.stöd IT-investeringar i

undersöktavseendebedömning i dettaDelegationen har för sin
förändringaroch vilkafinansieringssystemdagens prövat som

tillgodose behovetkunnaskulle krävas i detta för ävenatt av
delegatio-transportinforrnatikåtgärder. slutetinvesteringar Ii av

regeringenocksåarbete har förslag presenteratsett av-avnens
Delegatio-infrastrukturåtgärder i regioner.finansieringseende av
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månhar emellertid inte haft möjlighet värdera i vad detattnen
förslaget kan tillfyllest i transportinformatikperspektiv.ettsettvara

5.lO.1 finansieringssystem i korthetDagens

såvälfinansieras i dagInvesteringar i statentransportsystemet av
och landsting finans-kommuner landsting.och Kommunersom
i lokala ochierar i betydande utsträckning investeringar den re-

vidare för investe-gionala kollektivtrafiken. Kommunerna svarar
ocksåoftaringarna ochi de kommunala väg- gatunäten samt ger

bidrag till enskilda vägar.
får dag generellttidigare kommunerna iSom nämnts stats-ett

Tidigareinvesteringar ibidrag, bl.a. transportsystemet.som avser
slopades 1992. Tankenfanns särskilt bidrag till detvägar,ett men

lämpadesjälva bästmed det kommunerna ärärsystemet attnya
olika verksamheter.prioriteringar mellangöraatt

LTA-anslaget.kollektivtrafik finns det s.k.För investeringar i
då det hand-också för kollektivtrafik,Vägverket investeringargör

i huvudsakåtgärder på gällerlar det statliga Detvägnätet.om
busshållplatser kollektivtrafikkörfält.och

LTA-anslaget

åtgärderplanerade ifinansieraDagens LTA-anslag används för att
fastställda länstrafik-i enlighet meddet regionala trafiksystemet

enligtkolletivtrafikanläggningar deanläggningsplaner föroch
kollektivtra-Till regionalasärskilda storstadsöverenskommelsema.

spåranläggningar för regio-fikanläggningar räknas ochväg-, gatu-
flygplatsanläggningar, kaj-kommunalanal kollektiv persontrafik,

godstrafik, investe-kollektiv ochanläggningar för regional person-
godstrafikkollektiv ochringar i fartyg för regional samtperson-

och liknande anläggningar.stationer, terminaler, vänthallar
ändamålet.vad gällerAnslaget successivt utvidgats An-har

i dagslagsnivån i varit konstant. Dethar emellertid ärstort en
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vad räknas bidragsberättigade investeringar.snäv syn som vara
Bidrag till transportinforrnatikåtgärder ingår inte. Det vid-ärt.ex.

svårt anläggningar för regional kollektivtrafik.avgränsaattare
Kommunerna kan fåi dag inte bidrag till investeringar i kol-

lektivtrafikanläggningar anslaget riktar sig till trafikhuvud-utan
någonDet finns heller inte i dag möjlighet för kommun-männen.

få bidrag till vad delegationen definierat informa-atterna som
tionsinfrastruktur för vägtrafikledning eller för trafikstyming.

Bidragen kan i sin nuvarande utformning medföra trafik-att
huvudmännen på mindre effektiva åtgärder bidragsbe-satsar men

sådana.rättigade
Fördelen med LTA-systemet samlad bedömning skallär att en

mellan olika projekt i regionen och samtliga transportslaggöras att
omfattas.

10.2 Resursbehov5
.

bedöma investeringsbehovet i transportinformatik förknippatAtt är
svårighetermed med på området Vägverket hartanke äratt nytt.

emellertid i redovisning till regeringen avseende behoveten av
investeringar årför väginformatik fram till 2007 uppskattatgrovt

1,9 miljarder ochkronor behöver investeras kommuneratt ca av
trafikhuvudmän. VidareMerparten dessa kommuner.av avser

de funktionertrafikstyming och andra kopp-tunga posternaavser
tilllade framhållavägtrafikledning. Delegationen vill dock att
bedömningardessa mycket osäkra.är

Vägverket med be-har vidare tillsammans SLTF uppskattat
hovet investeringar kollektivtrafikanläggningar tilli regionalaav

1 l miljarder kronor. hänföras tillHur mycket dessa kanca av som
transportinforrnatikåtgärder Påsvårt basis dettabedöma.är att av
underlag har emellertid Kommunikationskomittén i skrivelse tillen
regeringen föreslagit för LTA-anslagen ökas med 4att ramen
miljarder kronor.
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bedömning5.10.3 Delegationens

ändamål börLTA-anslagetsbedömningdelegationensDet är att
grundläggande infra-investeringar i dentill täckautvidgas att

trafik-inforrnationsinfrastruktur,transportinfonnatikstrukturen för
grundläggande IT-kollektivtrafikensförstymingssystem ochetc.

få bidragLTA-medel. DekunnaVidare kommunernabörsystem.
också inne-anläggningar börtill dessaför investeringargessom

och läns-kommunernakompetensuppbyggnad inomstöd tillfatta
tillpotential kanteknikensså dentrafikföretagen, tasatt varanya

bristenredovisatstidigareorganisationer. Sominom dessa är
i kommuner ochtransportinfonnatik hinderkompetens kring ett

i kun-Investeringartekniken.utnyttja dentrafikföretag för att nya
systemlutrust-investeringar ilika viktigaskap härvidlagär som

ning etc.

föreslårDelegationen

förinfrastrukturengrundläggandeinvesteringar i den trans-att
grundläggande IT-kollektivtrafikenoch förportinformatik

LTA-anslagetfinansieras viaskall kunnasystem

från LTA-anslagetsöka medelskall kunnakommunernaatt
transportinformatikåtgärderför

kopp-kompetensuppbyggnadbidrag skall kunnaävenatt avse
transportinforrnatik.ilad till investeringar
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bedömning i5.11 Delegationens samman-

drag

rollEnligt delegationen har transportinformatiken central atten
infria despela i trafikpolitiken. erbjuder möjligheterDen attnya

målen.trafikpolitiska bedömningar och analyserDe presente-som
på tillämpningari kapitel visar den potential olikarades 4 som

uppgift gällerSom delegationen det, dethar. ävenär statensser -
för dennaoffentliga skapa förutsättningarandra aktörer attatt-

potential delegationentill Med detta att statentas vara. menar
till-finansiera infrastruktur i sin helhet ellerskall grundläggande

förutsättningar,organisatoriskamed andra aktörer, skapasammans
besluts-behov regelverk, förstifta lagar och andravid attsvara

FUD-verksamhet.underlag stödjautvecklas samt

grundläggande infrastrukturEn

få stånd grundläggandetillförsta skede handlar detI attett enom
infor-Med detta deninfrastruktur för transportinformatik. avses

tillämpningar inommationsinfrastruktur behövs för flerasom
in-uppbyggandetvägsektom. inkluderar bl.a. detektorer,Det av
in-för spridningforrnationsdatabaser trafiken och system avom

handlarTill delformation trafikanter andra aktörer.till och stor
nationellahör denför vägtrafikledning. Hitdet ävensystemom

digitala vägdatabasen.

Strategiska satsningar

måstepå transportinformatik kunnaStrategiska satsningar göras
be-samhällsekonomisktinte finns fullgottdet i dagäven ettom

på satsningar informa-slutsunderlag. strategiskaExempel utgör
tionsinfrastrukturen.
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Utvecklade metodersamhällsekonomiska

samhällsekonomiska metodernaDet samtidigt angeläget deär att
samarbete berördautvecklas så möjligt SIKA i medsnabbt som av

transportinfonnatikåtgärderså kan be-verk och myndigheter, att
åtgärderdömas andra isätt transportsystemet.samma som

vägtrafikledningOrganisation för

måstefrågorna vägtrafikledning klarasorganisatoriska kringDe ut.
kapitel.behandlar iDelegationen detta ett senare

på intelligenta trafiksignalerSatsa

trafikstyr-framkommit investeringar ihar i flera analyserDet att
samhällsekono-trafiksignalerning och framför allt intelligenta är

effektertrafikstyrning har positivamiskt lönsamma. utveckladEn
Satsningareffektivitetsmålet, miljön och säkerheten.för restider

således trafiksignalanläggningar.bör modernagöras

behöver stödKommunerna

såvälInvesteringar transportinfonnatik behöveri göras statenav
ekonomi emellertid ansträngdkommuner. Kommunernas ärsom

Överinte hög prioritet.transportinformatik haroch investeringar i
i min-i vägsektomhuvud kommunala investeringarnadeärtaget

till statligtmöjligheternaskande. Delegationen har därför övervägt
ocksåLTA-anslagföreslår nuvarandestöd till kommunerna och att

kommuner.skall kunna gälla investeringar i

kollektivtrafikStöd till transportinformatik för

kollektivtrafiken attrak-tillTransportinformatik kan bidra göraatt
tillskall kunnamöjligheterdessaeffektivare. Förtivare och tasatt



1996:186SOU 185

föreslår delegationen LTA-anslaget kan användas förattvara
investeringar i informatikåtgärder i kollektivtrafiken.

Reseplaneringssystem allaför färdmedel

i förvägAtt ha god information olika resemöjligheterom ger
presumtiva möjlighet välja färdmedel,resenärer kombinationatt av
färdmedel, restidpunkt Reseplaneringssystem kan också med-etc.
föra flera människor upptäcker kollektivtrafiken och utnyttjaratt
den. Delegationen föreslår försöksprojekt med reseplane-att ett
ringssystem för samtliga färdmedel genomförs i samverkan mellan
trafikverken, företag och branschorganisationer.

Eflektivare godstransporter

finns mångaDet transportinfonnatiktillämpningar kan bidrasom
fåtill såväl effektivare miljövänligare godstransporter.att Desom

flesta den karaktärenär de enligt delegationens bedömningattav
kan införas branschen statligt stöd. Staten behöver emel-utanav
lertid stödja inom områdetFUD medverka till standardi-samt att
seringsarbetet drivs framåt.

Övervakning och farligt gods medstyrning transportinformatikav

Transportinformatiken innehåller möjligheter på effektivtatt ett
kunna såväl övervakasätt farligt gods. Möjligheternastyrasom

bör till varför delegationen föreslår Vägverket itas attvara, ges
uppdrag tillsammans med Räddningsverket mfl. undersökaatt
möjligheterna bygga nationellt för övervakning ochatt ett system
styrning farligt gods.av

Säkrare medtrafik transportinformatik

Delegationen har funnit mångadet finns tillämpningar kanatt som
bidra till nollvisionen för trafiksäkerheten kan uppnås. Detatt
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tillämpningar-olikakring deoklarheterhel delfinns samtidigt en
förgällerDetanvändaracceptanseffekter, system auto-m.m.nas

hjälp iförarenolikahastighetsanpassning,matisk system som ger
körkort.elektroniskaochsituationerkritiska

demonstrationsprojekt iföreslår därförDelegationen att ett
genomförs,hastighetsanpassningautomatiskmedskala attstörre

kring för-samordnad insatsståndfå tillinitiativ tillKFB atttar en
uppdragiVägverketochfordonsstyrningoch attarstöd att ges

alkolås.ochkörkortelektroniskautreda införandet av
undersöka vilkaBanverketochVägverketVidare bör trans-

plankorsningarförlämpligakanportinfonnatiklösningar varasom
väg-jämväg.

bättrestyrmedel föreffektivtkanviigavgifierDynamiska vara
miljö

väginforrnatiktillämpningarsolikagjortsberäkningardeI avsom
vägavgifterdynamiskaframkommitdetpå miljön, hareffekter att

emellertidfinnsDeteffekterna.miljösynvinkel bästa ettde urger
beslutfattakanmåste innanfrågeteckenantal rätas ut mansom

bör enligtaktiviteterTvå parallellaavgifter.sådanainföraattom
teknisklämpligFoU-projektDelsgång:idelegationen sättas

statligdelsochsamhällsekonomianvändaraspekter,lösning, en
organisatoriska ochadministrativa,vilkabedömerutredning som

behövs.anpassningsåtgärderlegala som

landsbygdenTransportinformatik för

har hit-mindreochlandsbygden tätorterTransportinformatik för
härdelegationen finns ävenEnligtomfattning.i litenstuderatstills

med hjälptillgänglighetenochsäkerhetenförbättramöjligheter att
berördamedtillsammansVägverket börtransportinformatik.av
tillämp-lämpligaidentifieraoch kommunermyndigheterstatliga
försöks-bedrivamindreochlandsbygdenför tätorter samtningar

verksamhet.
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nationell digital transportdatabasEn

nationella färdDen vägdatabasen Vägverket i medär attsom
tillsammansskapa med flera intressenter första vägenär ett steg

nationell digital transportdatabas. Delegationen har gjortmot en
bedömningen också vidare medden det redan dagsäratt attnu

förbereda andra transportslagens koppling till vägdatabasen.deatt
Delegationen föreslår Vägverket ochdärför nästa äratt steg att
Banverket förutsättningarna förklarläggernärmare ettgemensamt
samordnat Parallelltför och jämvägsbeskrivande data.väg-system
med detta bör transportslagens koppling tillde andraäven en

fyra trafikverken.transportdatabas studeras i samarbete mellan de

nationellt UD-program för transportinformatikEtt F

saknas trafik-Det i flera fall tillräcklig kunskap tillämpningarsom
politiska kapiteleffekter. Delegationen har i detta och tidigare
identifierat flera FUD-behov.

på delegatio-Detta talar för fortsatta satsningar FUD. Det är
uppfattning andra berörda aktörerKFB i samverkan medattnens

utarbeta för transportinformatik. Ibör samlat FUD-programett
ingå:detta bör bl.a. följandeprogram

Samtliga transportslag0
Persontransporter och godstransporter-

kollektivtrafik iTransportinformatik för olika former0 av
demonstrationsprojekt olika storleki orter av
Demonstrationsprojekt för godstransporter-
Beteendestudier-
Olika användarkategoriers krav och behov-

InteractionHuman Machine°
Transportinformatik för oskyddade trafikanter bör ettv vara
prioriterat område
Modell- och metodutveckling med koppling till samhällseko-0
nomisk utvärdering
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påverkantransportinformatikensEffektstudier bl.a. utnytt--
jandet transportsystemetav

påutbildningsmiljöerforsknings- ochlångsiktigaSatsningar
högskoloruniversitet och

Försöksområden
kunskapsspridning.befrämjarInsatser som
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6 Vägtrafikledning

1 Bakgrund

I februari 1996 presenterade delegationen sitt principförslag till
organisation för vägtrafikledning utifrån omfattande genomgången

vägtrafikledningens uppgifter, behovet vägtrafikledning ochav av
olika organisatoriska förslag kapitel Vägtrafikledning. I maj

år hade remissinstansema kommit in med sina synpunktersamma
på delegationens förslag. Delegationen beslutade då i maj 1996

vidare med ytterligare utveckla förslagetatt till organisationatt
för vägtrafikledning i slutbetänkandet utifrån det principförslag

lagts fram i delbetänkandet.som

l Delegationens principförslag

Delegationen konstaterar i delbetänkandet det finns klartatt ett
behov vägtrafikledning behov klargörasamt ettav attav ansvars-
förhållandena kring vägtrafikledning. Speciellt gäller detta stor-
stadsregionema. Vägtrafikledning bedöms komma påverka denatt
traditionella väghållningen bedöms mycket viktigsamt vara en
plattform för andra tillämpningaräven transportinforrnatik. Iav
vägtrafikledningen ingår, enligt delegationen, också uppgiften att

för delar infonnationsinfrastruktur kring Väginforma-svara av en
tiken.

Vägtrafikledningens uppgifter

Delegationen vägtrafikledningen huvudsakliga uppgifterattanser
är att
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säkerställande vägenföråtgärdersamordna av°
trafiksituationenochtrafikanternainformera väg-om°

tillgänglig,finnstrafikinformation samtochsäkerställa väg-att°
vägtrafiken.ledaochstyra°

vägtrafiksystemetpåverkahandlaruppgifterdessa attTre omav
informationsäkerställafjärdedetmedan attåtgärder,olikagenom

grundläggande infra-byggahandlartillgängligfinns att enom
tillämpningar.andraförinformationmedstruktur även

uppsättningförstauppgifterdessaDelegationen som enser
teknik ochkanframtidenIvägtrafikledningen.uppgifter för ny

uppgifter börflertillledaförhållandenorganisatoriska attändrade
vägtrafikled-handlarförlängningenIvägtrafikledningen.ingå i

frånföråtgärdermöjligaalla attdelegationen,enligt enning, om
vägtrafiksystemet.påverkaansvarig aktörcentral,

huvudmanVal av

tänkbaraolikagenomgångomfattandedelbetänkandet görsI aven
valkriterier förantalUtifrånvägtrafikledningen.för etthuvudmän

väghållama deärbedömningendelegationen atthuvudman görav
vägtrafikledningen.förbäravilka bör ansvarethuvudintressenter

övriga rolleri derasockså kommunernaintressenterViktiga är
polisen.samt

bådenödvändigtdetbedömning attärdelegationensEnligt
huvudmannaskapet föridelaktigaVägverketoch ärkommunerna

föreslår därförDelegationen ettstorstäderna.ivägtrafikledningen
Vägverket förochkommunernamellanhuvudmannaskapdelat

storstadsregioner-i devägtrafikledningsorganisationer treregionala
nationelladetvägtrafikledningförVägverketsamt att svararna,

ivägtrafikledningförhuvudmannaskaptillFörslagetvägnätet.
följande:enligtsammanfattaskanSverige

organisa-regionali formbedrivsVägtrafikledningen nyav en-
kom-berördaochVägverketmedstorstadsregionemation i

huvudmän.muner som
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Vägverket huvudman för vägtrafikledning det nationellaär-
landsvägs- ochvägnätet motorvägnätet.

Vägverket för övergripande vägtrafiklednings-ett- ges ansvar
frågor i Sverige.
Vad gäller vägtrafikledning i övriga regioner övriga tätorter,-

föreslåsprivata inget specifikt huvudmannaskap. Omvägar
behov områdenvägtrafikledning uppträder för dessa börav
Vägtrafikledningen lösas samarbetet mellan berördagenom
väghållare eller delat huvudmannaskap enligt "storstads-genom
modellen".

informationshantering

Vägtrafikledningen informationshanteringinnebär omfattandeen
bestårtrafiksituationen. i insamling, bearbet-kring och Deväg-

lagring, utsändning information. Dettaning, presentation samt av
krav gäller tekniska stödsystemställer Vägtrafikledningen vad

för:

Databaser för inforrnationslagring-
Tekniska för operativa samband och beslutstödsystem-

datafångst från detektorer, mätutrustningIT-system för m.m.-
från andraför information trafikanter ochSystem insamling- av

intressenter
trafikanterspridning information tillInformatiksystem för- av

och andra intressenter
för bearbetning informationenSystem- av

simulering ochför statistik, planering,System prognoser°

Gränssnitt omgivningenmot

aktivtVägtrafikledningen ha omfattande ochkommer ettatt sam-
organisationsmodellmed antal andra aktörer vilkenarbete ett stort

Vägtrafikled-kravväljs. kommer ställaDetän attatt storasom
samverkansformer med berörda Detutvecklar braningen organ.

väghållama,framförallt följande organisationer: kommuner-gäller
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SOS Alarm,räddningstjänsten,polisen,länsstyrelsema, am-na,
infomiationsläm-olikaförsvaret,bärgningsföretag,bulanstjänsten,

trafiken,iledningssystemandraradio, TV,informatörer,nare,
kollektivtrafikföretag, etc.

berörda aktörer ochmåste åläggasdetDelegationen attanser
frågor.samverka kring dessavägtrafikledningsorganisationen att

synpunkterRemissinstansemas6.1.2

vägtrafikled-förorganisationkringprincipförslagDelegationens
mottagande.positivtövervägandening fick ett

remissinstanserintealla kommunerBland de kommuner var
stad inteStockholmssynpunkter.fanns olikayttrade sig togsom

kom-GöteborgsregionensochstadGöteborgsställning medan
huvudman.skullestadGöteborgmunalförbund föreslog att vara

Positiva till för-stad.MalmöframfördesLiknande synpunkter av
Öckerö, Huddinge.ochVellingeMölndal,slaget kommunernavar

förslag.delegationensbakomKommunförbundetVidare ställde sig
förLokaltrafik SLStorstockholmsocksåkanHär nämnas att var

Därtill kommerLokaltrafikföreningen.liksom Svenska ettförslaget
ocksåmyndigheterochföretagorganisationer,antal fackliga som

till förslaget.inställningpositivredovisade en
förslaget kan nämnasinvändningarhadeBland de motsom

huvud-lämpligmyndighetenansåg den ärVägverket enegnasom
någonfinnsdag intedet iIndustriförbundetansågVidare attman.

i Sverigeorganisationbyråkratiskbyggaanledning storatt enupp
StockholmsLänsstyrelsen ivägtrafikledning.nivåer förmed flera

medtillsammanshuvudmanbordeframförde SLlän ävenatt vara
nationellapå dendetVägverketoch ävenkommunerna attsamt
inflytandeVägverketandra intressenternivån viktigt änär att ges

och B0-Landstingsförbundetvägtrafikledningen.över
ord medborde halandstingenpåtaladehuslandstinget ettävenatt

i laget.
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Stor enighet kring behovet fortsatt utredningav

Alla yttrade sig emellertid eniga i organisationsfråganattsom var
måste utredas vidare. Remissvaren i visade också attgemen
kunskapen kring, och kännedom vägtrafikledning tämligenärom,

iliten Sverige. Svaren ocksåandas ganska osäkerhet kringstoren
hur kan på vägtrafikledning.man se

Remissinstansemas synpunkter på vad bör beaktas i detsom
fortsatta arbetet kan sammanfattas i följande punkter:

demokratiskaDet inflytandet vägtrafikledningen måsteöver-
säkerställas.
Berörda måstekommuner möjlighet delta i utfomming-att0 ges

vägtrafikledningen. Kommunerna måste ha betydandeetten av
inflytande.
Utforrrmingen organisationen måste bestämmas på lokal och- av
regional nivå och den kan olika i de olika storstads-utse
områdena.

måsteDet klargöras hur polisen skall knuten till organisa-- var
tionen liksom mellan vägtrafikledningen ochansvarsgränsema
polisen.
Hur samarbetet med andra organisationer och myndigheter skallv
gå till bör vidareutvecklas. Samrådsskyldighet frågorför vissa
bör övervägas.
Vägtrafikledningen och dess förhållande till kollektivtrafiken-
måste studeras närmare.
Vidare påtalas styrning och kontroll farligt gods kanatt- av vara

del vägtrafikledningens uppgifter.en av

Några remissinstanser framför också väghållar-översynatt en av
i storstadsområden behöver någon ocksåochansvaret göras gör en

koppling till de olika pågårarbeten förändringar i densom om
regionala organisationen med bl.a. utvecklad demokratisk styr-en

regionalt.ning
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viktigt underlagutgjortremissynpunktema harframfördaDe ett
kringarbetefortsattaöverväganden ochdelegationensför orga-

vägtrafikledning.nisation för

propositionerRegeringens6.1.3

Även delega-kommenteratsammanhangolikahar iregeringen
propositionenvägtrafikledning. Irörandeprincipförslagtionens

Åtgärder informa-användningenutvecklabredda ochför avatt
bl.a.regeringenkonstaterarl995/96:125 atttionsteknik Prop.

funktion detiviktigarealltblikommervägtrafikledning att en
IT-ti1lämp-mångaförbasenbildaochvägtrafiksystemetframtida
börvägtrafikledningförorganisationenningar, ges ensamt att

ansvarsförhållande börochsamverkansformerform ochfastare att
preciseras.

1996/97:53 kon-infrastrukturproposition PropregeringensI
nödvändigkommervägtrafikledningvidare att enatt varastateras

måstedennavägtrafiksystemetframtidadel i det attsamt vara
andra intressenter.ochkommunerberördaförankrad medlokalt

ställningstagande kringvidareRegeringen närmareatt ettanser
dele-förstbörvägtrafikledning närorganisation förförslag till tas

föreligger.slutbetänkandegationens

utredningfortsattförUtgångspunkter6.1.4

gjordesynpunkterremissinstansemastagit delEfter haatt av
föreslagnadelbetänkandetdet ibedömningendelegationen att

skullevägtrafikledningförorganisationprincipförslaget kring
olika paral-någraföranleddearbetetfortsattautvecklas vidare. Det

frånförslagutvecklatförunderlaguppgifterlella ett merasom
delegationen.
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rksamhetsformVe

Delegationens principförslag innebar delat huvudmannaskap iett
storstadsregionema mellan kommuner och Delegationenstaten. tog
dock inte ställning till i vilken organisatorisk form huvudmanna-

skulle arbetet nödvän-skapet För det fortsatta har det varitutövas.
frågadigt studera denna handlar delsDetnärmare.att attom

vilka möjliga samverkansformer finns, delsklarlägga motattsom
ansvarsområde ändamåls-bakgrund organisationens väljaav en

organisationsform.enlig

Avgränsning ansvaretav

handlar här precisera avgränsningenDet närmareatt av an-om
mellan vägtrafikledningen och aktörer i trafiksys-andrasvaret

skall haVilka uppgifter vägtrafikledningsorganisationentemet.
måste också kan föranleda i formbedömas liksom vad detta av

på lagstift-förändringar samverkansformer, krav ändradi ansvar,
ning etc.

ingår vägtrafikledningens roll i den regio-Vidare analyseraatt
frågeställningarpåorganisationen längre sikt. Exempelnala

förhål-på vägtrafikledning ibehandlats skallHurär: man sesom
till långsiktiga inriktningen trafikplanering-den ochlande väg-av

ändradpåverkar och förslag kringHur olika utredningaren en
organisation för vägtrafikled-regional organisation framtidaen

fråni perspektiv skeKan vägtrafikledning längrening separatett
vägtrafikplaneringövrig

Resursbehov och finansiering

ingår för vägtrafik-bedömning resursbehovetHär göraatt en av
driftkostnader för verksam-dvs. investeringsbehovledning, samt
finansieringslösningar.Vidare ingår olikaheten. analyseraatt
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införandePlan för

kritiskaproblem ochidentifiera hinder,handlar detHär attom
och utredningen kringunderlagfaktorer för införande. Dettaett

införande-översiktligligga till grund förskallansvarsgränser en
plan.

långsiktigtiVägtrafikledning6.2 ett per-

spektiv

vägtrafikled-organisation förarbete meddelegationens fortsattaI
delbetänkandet behandladestagits. Ining har delvis ansatsen ny

år.på 10 Undermedellångt perspektivvägtrafikledning i ett ca
perspektiv anlagts medlångsiktigtfortsatta arbetet hardet ett mera

konsekvenser förlångsiktigavägtrafikledningensanalysen av
också delegationensharperspektivtrafiken. dettakring Iansvaret

vidareutvecklats.in ochprincipförslag fogats
idelegationens arbete dettautgångspunkt förgrundläggandeEn

viktigmycket för-vägtrafikledningavseende har varit äratt en
skall kunnaväginformatik harpotentialutsättning för denatt som

framtid.inomtill i trafiksystemettas ute snarenvara

i dagVägtrafikledning6.2.1

kringdriver arbeteVägerverketdag det framför allt väg-I är som
några år byggtsedanPå nivå Vägverketregional hartrafikledning.

främstvägtrafikledningstjänsterkring deverksamhet somupp en
trafikantservice.omfattar

för Vägverketsinformation främstAvsikten säkerställaär att
halkbekämpning, m.m.åtgärderförbehov samt attvägeneget

trafikförhållanden, via telefon-ochtrafikanterinformera väg-om
RDS-TMC.radiostationer ochtillinformationtjänsten vägsvar,
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regionala trafikinforma—Informationsverksarnheten bedrivs i sju
tionscentraler TIC.

någon priori-i dag intekommunerna vägtrafikledningFör är
svårt behovetfråga. många kommunerhar iterad Man att avse

ifinns ofta intevägtrafikledning. kommunernaI avsattaresurser
politisktfrågorna. hellerInteförvaltningen för ha beredskap föratt

på agendan.frågor varit Kompetensenkring vägtrafikledninghar
således låg hos de flesta kommuner.beredskapenoch är

avseendeni vissastorstadsområdena skiljer sigSituationen i
vägtrafikledningfråganfrån den i övriga landet. Här är merom

i storstads-perspektivet. finnskommunala Detkomplicerad i det
antal tjänstemänberedskap i formområdena viss att ettaven

vägtrafikledning. Detprojekt beröri olikadeltar typer somav
driftsfrågorlösningar,tekniskahär diskuterahandlar att osv.om

och det statligakommunala ärinser de vägnätetMan vägnätenatt
ock-de statligaflödenså integrerade styrningen vägarnaatt av

därförbedömspå kommunala Detså får effekter de vägarna.
kringkompetensoch byggafölja utvecklingenviktigt att upp en

väginformatik.vägtrafikledning och
blir tydligarevägtrafikledningenutformandetEfterhand avsom

gradi högstanaturligtvis inse dennakommunernakommer attatt
Väghållar-kommunalapåverka det vägnätet.kommer ävenatt

fysiskaför denkommunensmedtillsammansansvaret ansvar
få påverkatill kravdå leda framsannoliktmiljön kommer att

utvecklingendriften och väg-utformningen den fortsattasamt av
trafikledningen.

andra aktörerfinns radkommunernaVägverket ochUtöver en
vägtrafikled-anknytning tillockså verksamhet medbedriversom

Radio ochSverigesAlarm,polisen, SOSgäller bl.a.ning. Det
informations-oftastharRäddningstjänsten. Dessa aktörer egna

före-olika formeriSamarbeteoch ledningscentraler.databaser
huvudsakligenVägverket, dockochi dag mellan dessakommer

inforrnellt.
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storstadsområdenaLäget i

vägtrafikledningfrågor kring nästanStockholmsområdet drivsI
harVägverketStockholm.RegionVägverketuteslutande eta-av
tillkomStockholmsregionen. Denförvägtrafikcentralblerat en

har successivtbehov,internaVägverketsursprungligen för men
telefonser-trafikantertjänster förvissautvecklats till omfattaatt

ingårtvå ifordondelederradio,vice, m.m.. Dessutom somman
såutrustade derusningstid. Dessaunder ärVägassistansstyrkan att

vid olyckor, ellertillhjälpabistå vidtrafikenkan i motorstopp,
dylikt.

centralVägverkets föriplaceraPolisen kommer att personen
polis ochmellankommunikationochförenkla för samverkanatt

vägtrafikcentralen.
delförinstalleratsharmotorvägsstymingssystemEtt en av

pågår förutbyggnadStockholm. EnE4:anvägnätet norr om
i Stock-statligadetdelar vägnätetför andraliknande system av

vägtrafikledningscentralerutvecklingenholmsregionen. I dag är av
Dennisöverens-genomförandettillStockholm starkt knuteni av

kommelsen.
tämligenvaritStockholmsregioneniHittills har kommunerna

bedrivs där-Utvecklingsarbetetvägtrafikledning.ointresserade av
premisser.Vägverketsdelentillför största egna

ledningscentralermodernadet fleraStockholmsområdet finnsI
så dimen-drift. Deieller äruppbyggdaolika uppgifterför snart

uppgifterflerahand änkapacitetde harsionerade att taatt om
till viss del im.fl. deltarPolisen, SLAlarm,SOSenbart de egna.

iVägverkets har dag,utvecklingsprojektochde samverkans- som
roller.drivandeingade intarmen

i huvud-annorlundanågotsituationenGöteborgsregionenI är
iaktiv delmycketstadGöteborgsbakgrundsak tarattmot enav

samarbetsavtalfinnstransportinformatik. Detutvecklingen ettav
kommu-GöteborgsregionensochRegion VästVägverketmellan

trafikinformatik i regio-driftsättningnalförbund avgemensamom
också delarberör vägtra-DART-projektet. DARTdet s.k avnen,

Göteborgsregionenstillförklaringuppgifter. Enfikledningens
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starka på områdetutveckling Göteborgs stad tagit sigär ettatt
regionalt utvecklingsfrågorför driva kring trafiken,attansvar

dembland transportinformatiken. har verksam-Dessutomäven
heten underlättats i Göteborg har aktör, Trafikkon-attav enman

trafikfrågor,i Göteborgs stad, samlat förhartoret ett ansvarsom
inklusive kollektivtrafik.

MalmöregionenI det främst Vägverket bedriver arbeteär som
kring vägtrafikledning. Liksom i Stockholm och Göteborg finns en
trafikinformationscentral Aktiviteten iplacerad i Kristianstad.

inteövrigt särskilt Till viss del har detta medär görastor. att att
på-kringfrågor vägtrafikledning i Malmörregionen helt naturligt

ÖresundskonsortietÖresundsbron. förverkas arbetet med ärav
närvarande i färd med ledningscentral försätta över-att upp en
vakning trafikledning broförbindelsen.ochav

Slutsatser

så någonuppenbart vägtrafikledning inte harDet störreär ännuatt
genomslagskraft och således spelar liten roll i vägtrafiken i dag.en

ocksåEtablering vägtrafikledningscentraler aktivitetär en somav
fortfarande befinner sig i utvecklings- och försöksskede.ett

Forrnaliserat mellan olika aktörer förekommer endastsamarbete
samtidigt för vägtrafikled-i begränsad utsträckning ansvaretsom

pågårningens uppgifter inte klart definierat. Vidare parallellär en
utveckling ledningscentraler med koppling till vägtrafiken hosav

offentiga vägtrafikledningolika aktörer. i dag finns hosDen som
Vägverket trafikantservice styrningomfattar främst och denav

verksamheten på endast delDettavägarna. motegna en avsvarar
ingåuppgifter delegationen bör i vägtrafikledningen.de ansersom

Till bilden också transportinformatikenhör kunskapenatt om
många inblandade aktörer-dess möjligheter ringa hos deoch är av

och det faktum tekniken inte tillräckligtDetta äratt mogenna.
får svårigheterföranleder företeelse väginformatikatt nyen som

väghål-hävda sig i den befintliga organisationsstrukturen hosatt
också lång-lama. Dessa omständigheter förklarar till del denstor

utvecklingstakten.samma
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kontakterna med de olikaförnyade och omfattandeDe mera
samband medaktörerna bild delegationen fick iverifierar den som

fortsattutarbetandet delbetänkandets principförslag. En "spon-av
anvisningartydligt mandat och kravutveckling samttan utan ett

medförafrån delegationenstatsmakterna kommer enligt att att
långsamt. i allvarligtutvecklingen går alltför sinDetta utgör tur ett

transportinformatiken ihinder för utvecklingen stort.av
bakgrundenbl.a. dendelbetänkandet gjorde delegationenI mot

organisation i framför alltbedömingen utvecklingskraftigatt en
och väginforrna-vägtrafikledningstorstäderna nödvändig förär att
måste här finnasfå trafikpolitiska effekter. Dettik skall önskvärda

utvecklingskraft och för-sammanhållande organisation harsomen
vägtrafik-måga trafikpolitiska potentialtill denatt ta somvara

sektorsansvar iDelegationen detledningen att somanserrymmer.
handlardessa krav. Detdag finns inte tillräckligt för mötaär att

vägtrafikledning,förfastställa tydligtvidare att ett ansvarom
vilket i dag saknas.

också vägtrafikledningen harkonstateradeDelegationen att en
både statliga och kommuna-väghållama ochstark koppling till att

vägtrafikled-väghållare måste inflytande. Vidare kanha stort
verksamhet.från kommunal Detning inte isolerat ärannanses
vägtrafikledningen.också inflytandeviktigt med demokratiskt över

lösning-tekniskafinna de bästahandlar inte enbartDet attom
utifrånocksåledas ochhur trafiken skall styras utan omarna

skallprincipermålsättningar ochvilka lokala och regionala som
ligga till för verksamheten.grund

på lång siktbetydelseVägtrafikledningens6.2.2

informationssamhälletEn kring trafiken ochvision

trafikpolitik förskisseratDelegationen i tidigare kapitelhar en
perspektivskifte,fråga därinformationssamhället. Det är ettom

pååtgärder läggstyndpunkten gäller idetnär transportsystemet att
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utnyttja befintliga fysiska anläggningar optimalt till skillnad från
dagens situation, då det fortfarande till delen handlarstörsta attom
bygga och underhålla infrastruktur. I den framtida trafikpolitiken
utnyttjar i större utsträckning IT-baserade lösningar,man trafik-
säkerhetsåtgärder och andra åtgärder som till del byggerstor
information för nå de trafikpolitiska målen.att

I det här perspektivet bör också vägtrafikledning Vägtrafik-ses.
ledning befinner sig i utvecklingsskede och i dagett det i hu-är
vudsak de traditionella styrmedlen används inom vägsektom.som
Det handlar då i hög grad göra eller tillbyggnaderattom om-, ny-
i dagvägsystemet. I trafiken vidare med hjälpstyrs av en upp-
sättning statiska styrmedel i form trafikföreskrifter och regler.av
Till dessa hör b1.a. vägmärken olika slag, i allmänhet ännuav som
alltid visar information väder- och trafiksituation.samma oavsett

Dessa traditionella åtgärder börjar kompletterats mednu mera
åtgärder,mjuka information i trafiksäkerhetshöjandet.ex.som

syfte, information trafikläget via trafikinformationscentralerom
Väginformatiken ocksåetc. möjligheter utnyttja dynamiskaattger

styrmedel infonnation via budskapsskiftandet.ex. skyltar,som
motorvägsstyningssystem Dessa instrument tilletc. delär stornya

del vägtrafikledningen så delegationen har definieraten av som
den. Detta illustreras i nedanstående figur.

När vägtrafikledning, med hjälp väginformatik, får alltav en
framträdande roll i trafiksystemet blir det naturligtmer vändaatt

perspektivet, dvs. utgå från vad kan åtgärdasatt medsom
mjuka med hårda" åtgärder.än I det här perspektivetsnarare är
huvuduppgiften anordna vägtrafik och inteatt bygga ochatt un-
derhålla Det handlarväg. då till del utnyttja befintligastor attom

effektivarevägar och leda med hjälpatt styragenom väg-av
informatik, dvs. i utsträckning vägtrafikledning.stor
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NysynUtgårfrånatt
vaglralikanordna

Il
Mjuka ledningInformationochåtgärder

styrmedelDynamls A

Vstatiskastyrmedel A

Vunderhåll vågDriftoch av k
rv--,-.m.....m-.w VvägByggandeHårda +avåtgärder

I
TraditionellsynfrånUtgår byggaan

underhållavågaroch
Vägtrañkåtgärder perspektiv.iFigur 6.1 nytt

Integrering vägnätenav

demdefinieratsåsom delegationenuppgifter,Vägtrañkledningens
trafiken kommerinnebäradelbetänkande, kommeri sitt attt.ex. att
kommunala ochdeintegreratoch ledas sättettatt styras

innebärtrafikenledaochstatliga Det sättetvägnäten. att styranya
enskildaintesammanhållet och övernätöver ettatt styrman

storstadsregionema överbildar iTrafikenvägavsnitt för sig. ett
påverkarkommuniTrafikensammanhängande system.ytan en

åtgärderdeFlerakommun.direkt trafiken i somavannanen
kommer intevägtrafikledningenfinnas inom attkommer varaatt

område t.ex.geografiskttilltill attbundna vägen ett genomutan
från väg-till del sätt äntrafikanteninformation kommer annat

till fordon.sida
många de tradi-förfogarväghållamadag det överI är avsom

Vägtrafikledningen kommeri trafiken.styrningtionella medlen för
till Väg-dvs.väghållningen,tillkoppladstarktmycketatt vara
blirvägtrafikledningenmedtaktIverket och kommunema. att mer

fram-delegationenenligtdetkommervägtrafikenframträdande i
intestorstadsornrådena. Iväghållaransvar itvinga ändrat enett
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alltför avlägsen framtid kommer "att anordna vägtrafik att vara
viktigare instrument underhålla Då"att bygga och väg". kanänett

längre väghållandetinte för för trafikenstyrande hur ansvaretvara
delas Då krävs något långaDelegationen i detannat.upp. ser
perspektivet storstadsområdenalösning för med endast väg-en en
hållare området.har för anordna vägtrafik i Väg-ansvaret attsom
trafikledning dåblir uppgifter för detta regionalaflera väg-en av
trafikorgan.

vägtrafiksystemetEn regional organisation för

alltsåDelegationens på lång för vägtrafikenförslag sikt är ett
kanansvarigt regionalt regionala organisationenDenorgan. nya

också uppgifterför vägtrañkledning för deutöver ansvaret svara
således trafik-i dag åligger väghållama. kan förDensom svara

säkerhetsåtgärder, underhåll planeringdrift och väg-vägar, avav
påkalladfrämst ibyggande förändringDenna ärsystemet, etc.

storstadsområdena.
målet skulle kunna formulerasDet övergripande för detta organ

utifrån mål:dagens trafikpolitiska

storstadsområdena till-erbjuda medborgarna i deatt tre en
vägtrafikförsörjning tillfredsställande, säker och miljövänlig

samhällsekonomiska kostnader.möjligalägsta

målsättning måste sedan brytasnaturligtvisövergripandeDenna
ernis-mål gränsvärden för buller,till operativa i form t.ex.ner av

minskat antal olyckorsioner och markanvändning, restider, etc.
utifrån handlar härförutsätmingama.de lokala och regionala Det

målen verksam-politiker förlokala och regionala sätterattom
heten.

åvila regionaltMed påtanke de uppgifter kommer att ettsom
lämpliga.vägtrafikorgan myndighetsfonnen den Detförefaller vara

också demokratiska infly-sådan detviktigt formen blirär att att
tandet säkerställas.verksamheten kanöver
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ocksåorganisationenregionalaframtida ärFrågan denom
utredningar hartrafiken. Fleragällabaramycket vidare än att

demokratiska be-i denförändringarregionalaförslag tilllämnat
några håll medpågårförsöksverksamhetochslutsprocessen nya

förorganisationenframtida vägtra-organisationer. Denregionala
eventuella förslagperspektivet ochockså i detmåstefiken ses

regio-förändringar i dentillförslagandramedi samklanggöras
nala demokratin.

uppdrag utredaidelegationendirektivDelegationens attger
vägtrafikled-kringorganisationochväginformatikfrågor kring
mycketvilketväghållaransvar, ärändratning, dock merett en

verksamhetsområde. Enligtdelegationensfrågaomfattande än
vägtrafikled-utvecklademellertidledermeningdelegationens en

vägtrafikens organisa-iförändringartilli framtidenning störreatt
utred-emellertid ytterligarefråga krävermåste Dennation göras.

ning.

vägtrafik-kringutvecklingsfaserOlika6.2.3

ledningen

detbefinner sigvägtrafikledning ärsvenskden tidiga fasI som
skalllösningar,organisatoriskakonkretasvån definiera somatt
verk-omfattningframåt. ringaDenlång tidgiltiga för somvara

förändringarsåsvårt motiveradeti dagsamheten har storagör att
väghållaransvaret.i

vilkenberoendeorganisationså valet ärvidareDet är att avav
kan detskedentidigasig Ibefinnerverksamhetenutvecklingsfas

företeelseförförutsättningargodafrågan skapaatt en nyvara om
stäl-stark. Dettafå sigprodukt, etc. växatjänst,kan attvara ny

När detsamarbetsformer,också kompetens, etc.kravler nyany
utveck-i sittdensåledes viktigtdetvägtrafikledninggäller attär

stark, bl.a.sigförutsättningargoda växalingsskede att genomges
utveck-vägtrafikledningen ärorganisation. Närdrivkraftig meren

kanvägtrafiksystemetroll iframträdandeoch harlad annanenen



SOU 1996:186 205

organisatorisk form lämplig. Det kan trafikpoli-ettvara mera ur
tiskt perspektiv önskvärt organisationen förfogarattvara mera

flera medel och kan samlade bedömningar vilketöver göra av
och/eller vilka medel kostnadseffektiva i givetär ettmestsom
läge.

Delegationens förslag delat huvudmannaskap för väg-ettom
trafikledning storstadsområdena båda väghållarna skalli mellan de
därför långsiktigt hållbar lös-vägenett steg motses som en
ning, bygger ansvarigt fördet finns vägtra-att ettsom organ
fiken i respektive region i framtiden.

Eftersom kraven vägtrafikledningen olika i skilda utveck-är
föreslårlingsfaser stegvis utveckling organisa-delegationen aven

ocksåtionsformen för vägtrafikledningen. delegationensDet är
måste lång-bedömning riktningredan iatt ta steg motman nu en

hållbarsiktigt organisationsforrn. kan enligt delegationen skeDetta
faser nedanstående figur.i enligttre

Fu Fuo 1 Fu2OtydliglnuvlrlbrVTL OrganisationVTLlör Samlat lörvlgtraiikonansvurA.MJ-UKare.
åtgärder -r vinformera. VTLleda

Förskjunlng tonviktfranavhårda mjukaåtgärdertill

Hårdare Vighlllare väghållare. Regionalavlgtrafliwrganlsatlonoråtgärder pbygga. vv"xunderhålla Tld
6.2 utvecklingsfaser.Figur Véigtrafikledningens olika
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vägtrafikledningtydligt förFas 0 Inget ansvar-

ingenfinns i dagi dag. Detbefinneri denna fas viDet är oss
på nationelladetvägtrafikledningförsamlad organisation änannat

sådan verksamhetförsamlatNågot tydligt ochvägnätet. enansvar
vissa delarutveckling kringoch väg-finns inte heller. Arbete av

fånågra fallIVägverket.huvudsak inomsker itrafikledningen
aktörer.med andrafinns samarbetsavtal

dagfas ii denna ärbefinnerAnledningen till natur-att oss
för för-funnits instrumenthartill inteligtvis det fram attatt nu

heller funnitsintehar detDärmedvägtrafikledningen.verkliga
markerasåtgärder. Dettaför dessatydliggörabehov ansvaretattav

åtgärdemas An-gräns.frågetecken kringmed övrei figuren ett
oklara.i dagsvarsgränsema är

den utveck-viktigtdetunderstrykavillDelegationen är attatt
på framtidai avvaktanpågår inteling i dag stannar enuppsom

delbetänkandei sittredanföreslogorganisation. Delegationen att
på vägtrafik-förslag hurlämnai uppdragVägverket skulle attges
dessfram tillperiodenbedrivas underledningen bör ny orga-en

organisationer ochvilkadärvidVägverket börnisation finns. ange
vägtrafikledningen.delar iför olikaskallmyndigheter ansvarasom

skallintressenterandrasamverkan medbör det hurVidare anges
fråninsatsernågra speciellakräverrealiseras detta stats-samt om
och lämnautreda begovetVägverket börsida.makternas även av

ochlagstiftningåtgärder iomedelbaraförslag till eventuella an-
verksamhetvägtrafikledningensunderlättaförsvarsfördelning att

period.under denna
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vägtrafikledningOrganisation1 förFas -

vägtrafikledning. Ge-förfas etableras tydligtI denna ett ansvar
organisation förutsätt-ochverksamhetväl avgränsad gesennom

de önskvär-utvecklas ochför vägtrafikledningen kanningar attatt
nås.trafikpolitiska effekterna kanda

fått så detbetydelsevägtrafikledningdenna fas harI attstor
avgränsning.organisatoriskmotiverar tydligt ochett enansvar

drivkraftutvecklingskraft ochskapadet viktigt kunnaVidare är att
ytterligareKunskapsuppbyggnadvägtrafikledningen.kring är en

därför viktigtbedömer detDelegationenmycket viktig del. att
storstäder-förutsättningar iorganisatoriskavägtrafikledningen ges

delegationensbehandlasdetta kapitelefterkommande avsnitt iIna.
utförligt.i denna fasvägtrafikledning mersyn

vdgtrafikenSamlat för2Fas ansvar-

reformeratsväghållaransvaret storstädernaifas hardenna tredjeI
Tyngd-potential.vägtrafikledningensfullt utnyttjaför kunnautatt

medeldå på med "mjuka"lagdi verksamhetenpunkten är att styra
härhandlarväginformatik, information Dethjälpmed etc. merav

underhållabygga ochtrafik väg.anordna än attattom
väghållarskapförändratmotivet tillhuvudsakliga ärDet attett

väginformatikåtgärder, informa-vägtrafikledning,lägei detta är
väghållning-traditionellaså välutvecklade dentionssystem, attetc.
påverkanåtgärderna förinnehåller viktigastedeinte längre aven

då förblirKonsekvensen vägtra-vägtrafiksystemet. att ansvaret
åtgärdermåste mjukareorganisaeras efter änfiken attsnarare

underhållaochbygga väg.

Tidsplan

regering-lämpligtdetdelegationens bedömning kanEnligt attvara
lång-del denförslagställning delegationenstilltar avsom enen

och in-beslutentrafikpolitiskatidsplan gäller för desiktiga som
bördelegationensdelarregeringenfrastrukturplaneringen. Om syn
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åtgärdförsta års kommunikationspolitiskavid 1998atten vara
fråganbeslut tillsätta kommitté utredamed uppdrag atten om

väghållaransvarändrat organisation föroch regional vägtra-en ny
fiken. då beslutUtredningens resultat bör kunna behandlas nästa

infrastrukturplaneringens inriktning tas.om
Vägtrafikledning övergångsperiod fram tillunder genom-en

vägtrafikorganisationförandet delegationens förslag till regionalav
behandlas i avsnitt 6.4 nedan.6.3 och

6.3 omfattningVägtrafikledningens

innehållFöreliggande beskrivning främst vägtrañkledningensavser
övergångsperiod delegationen bedömer nöd-under den varasom

organisation kring vägtrafiken form.vändig innan helt tarnyen
då få vadvidare omfattningVägtrafikledning kommer än somen

sådan organisation inteframtidahär Vidare finns det ianges. en
vägtrafik-vad och intebehov är,är,anvgränsaattsamma av som

samlatför vägtrafiken helhet iledning eftersom äransvaret som
och organisation.en samma

vägtrafikledningbeskrivningLiksom tidigare denna gene-avser
pårellt i Sverige, vägtrafikledning i storstadsregionema, detdvs.

nationellanationella såväl det övergripandevägnätet ansvaretsom
för vägtrafikledning.

Mål vägtrafikledningen6.3.1 för

uppgifterhuvudsakligaDelegationens vägtrafikledningensattanser
skall attvara

åtgärdersamordna för säkerställande vägen- av
informera och trafiksituationentrafikanterna väg-° om

tillgängligtrafikinformation finnssäkerställa ochväg-att°
och leda vägtrafiken.styra-
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måstevågtrafikledningsverksamhetenmålet förÖvergripandeDet
trafikpolitiskadvs. deövrigt,trafiken ifördet samma somvara

medtillkonkretiseraskan dettamålen. vägtrafikledningen attFör
trafikpolitiskauppfylla deförstår verkatill budsmedelde attsom

alltså specielltvägtrafikledningmålen. Målet för är att genom
effekter. Vägtra-uppnå trafikpolitiskaåtgärder i trafiken"mjukare"

regionalain i denfogasmåste sättfikledning i regioner samma
trafikpolitiken.målsättningen för

byggauppgiftockså tillhabörVägtrafikledningen att upp en
inforrna-högkvalitativtransportinformatik medinfrastruktur kring

informationsinfra-trafiksituationen. Dennaochkringtion väg-
tillämpningarandraframväxtmedverka tillskallstruktur avav

deuppfyllandetilllederi sintransportinformatik tra-tur avsom
målen.fikpolitiska

vägtrafikled-förmålet verkaocksåfinnsdetta attUtöver att
framtidainförbrautvecklasSverige sättiningen ett orga-nya

kanverksamhetendelEnvägtrafiken.förnisationsforrner stor av
vägtrafikled-framtidainföruppbyggnadsarbetebetraktas ettsom

medkoordineratutvecklasvägtrafikledningenmåsteVidarening.
europeiska planet.detinsatsermotsvarande

förAvgränsning6.3.2 ansvarav

vägtrafikledningen

delega-vägtrafikledningenuppgifter förhuvudsakligafyraDe som
förorganisationenmellaninnebäridentifierattionen ansvaretatt

måstevägtrafikenkringaktörerandraoch delvägtrafikledning en
ochansvarsfrågorantalhurmåste klarttydliggöras. Det ettvara
harDelegationenvägtrafikenaktörer igränssnitt andra ut.mot ser

måstevägtrafikledningendelbetänkandetförslagit itidigare att
vägtrafiksys-iaktörerflertal andramedsamverkaåläggas ettatt
vägtrafikled-medsamverkaåläggasmåstevilka även atttemet,

iavgränsningdenna stor-viktig blir ansvaretSpecielltningen. av
redanvägtrafikledningdelegationendärstadsregionema attser
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initialt kommer spela viktig roll i trafiken. Delegationen be-att en
dömer inte avgränsningen primärt avhängig denäratt ansvaretav
verksamhetsforrn väljs eller exakt utformning huvud-som av
mannaskapet.

Delegationens bedömning vägtrafikledningen börär att vara
starkt kopplad väghållama,till både kommunerna ochsamt att
Vägverket måste aktivt delaktiga i verksamheten. starkaDenvara
kopplingen till väghållama medför informations-vägenatt som
bärare skyltar, signaler, m.m. blir lätt koppla till vägtrafikled-att
ningen. Vidare det enklare säkerställa inforrnationsinhämt-är att
ningen kring båda väghållama ingårvägtrafikledningen aktivtom
i vägtrafikledningen. på såProblem kan undvikas medsätt an-

någonsvarsavgränsningar kring skall hämta eller lämna infor-att
mation på någon väg.annans

Avgränsningen för vägtrafikledning diskuterasansvaretav
fortsättningsvis utifrån uppgifter.vägtrafikledningens fyra olika

Samordna åtgärder säkerställandeför vägenav

detta ingårI övergripande för samordna olika aktö-ett attansvar
insatser kring behovSnöröjning, halkbekämpning, omedelbararers

underhåll, avveckling störningar i samband med olyckorav av
flyttning åtgärder tillfordon andra syftarm.m. samt attav som
hålla säker och tillgänglig. Utförandet och ledningenvägen av
dessa uppgifter ingå vägtrafikledningenbör dock inte i börutan
ligga kvar hos i trafiken väghållama,andra aktörer polisen, rädd-
ningstjänsten, bärgningsföretag, Vägtrafikledaren kan dockm.m..
ha insatsfordon i trafiken för samordning dessa in-uteegna av

vägen.satser
såledesAnsvaret innebär att:

till information finns tillgänglig händelser i trafikenatt- se om
kan åtgärderföranleda dessasom

övergripande olika insatser dessaför aktörers kringett- ansvar
åtgärder i trafiken, samt att

åtgärderinformera trafikanter aktöreroch berörda de utförs.° om som
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såledesåtgärder innebärdessaför samordning ettAnsvaret av
skallDockframkomlighetenövergripande för vägarna.ansvar
verk-självvägtrafikledningen inteutgå ifrån ägerdetta attansvar

med det sek-liknaskanrealiserande.för dess Dettatygen ansvar
frågorför olikanationellt rör väg-Vägverket hartorsansvar som

nåalla medel förförfogahellertrafiken, intedär över attman
sektorsmålen.

underhållfördekontrollVäghållama självahar över resurser
insatsfordon. Deeventuellaförreparationer behövsoch samtsom

Detdessa insatser.utförandet ärförfulladethar även ansvaret av
vägtrafikled-medmåste samverkaaktörerföljandefrämst som

ningen:

Polisen-
Räddningstjänsten0
SOS Alarm-
Ambulanstjänsten, samt-
Bärgningsföretagen.-

ändrasintekommeråtgärder gentemotförAnsvaret vägarna att
vägtrafikledningenväghållama ochbörsituation. Däremotdagens

situationerfordon ibeordra flyttningmöjligheterökade att avges
uppgifternapolisiäradeellerinte behövspolisiär insats närdär en

avslutade.är
framkomlighetsfrågorförsektorsansvarharVägverket na-ett

sigtagituttalatnågon hardet intetionellt. dettaUtöver är som
konkreti-tillförslagregionalt. Dettaframkomlighetföransvaret

grund-någondelegationen, inteenligtinnebär,sering ansvaretav
kanansvarsstrukturerdagensläggande förändring i utan somses

regionalt.konkretisering sektorsansvaretaven
tillräcklig in-tilliVidare bör det ligga detta attattansvar se

utföras. Dettaskall kunnauppgifterformation finns för dessaatt
och be-nedaninformationsuppgiftemamedsammanfalleransvar

avsnitt.i dettahandlas därför senare
de aktörerviktdetpåpekaDelegationen vill är attstoratt av

denförockså sittuppgifterinblandade i dessaär tar ansvarsom
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övergripande uppgiften och samverkar för bästa gemensamma
resultat. Dessa bör enligt delegationen ha samverkansskyldighet
med vägtrafikledningen.

Informera trafikanterna och trafiksituationen,väg- samtom
Säkerställa och trafikinformation finns tillgängligväg-att

tvåDessa uppgifter behandlas tillsammans.
Den första innebär till trafikanter informeras ak-att attse om

tuell och kommande trafiksituation.och Informationen kanväg-
flera olika media kan vägtrafikledningensöverges som vara egna

eller andras radio, tidningar,TV, RDS-TMC, variablaDAB,
skyltar, Internet, m.m.. Det betraktas central uppgift försom en
vägtrafikledningen till nårnödvändig information tillatt att utse
trafikanterna för dessa skall kunna bättre trafiken.val igöraatt
Därmed förväntas totalt bättre situation uppstå i trafiken.setten
Vidare skall möjligheten finnas använda dessa informationssys-att

för leda trafiken. Detta behandlas under nedan.punktentem att
Den andra uppgiften innebär samla in, ochbearbeta göraatt

tillgänglig basinformation och information andra änannan som
vägtrafikledningen kan för väginforrnatikapplikationeranvända
t.ex. navigeringssystem, transportledningscentraler, bokningscen-
traler för färdtjänst, såledesm.m.. Det bör enligt delegaitonen

möjligt för andra vägtrafikledningen olika privatat.ex.änvara
aktörer få tillgång till informationen och förädla denna tillatt
olika informationstjänster reseplanering.t.ex.

Informationshanteringen består i

insamling,0
bearbetning,°
lagring,°
presentation samt-
utsändning information- av
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informationshantering.6.3 VägtrafikledningensFigur

in-säkerställamåstevägtrafikledningen attingårdettaI även att
kvalitet. Dettafastställdförväghåller iformationen ansvaren

delupp-ovanståendeförolika delsystemantalpåställer krav ett
informationsinsamlingtilldetviktspeciellgifter. Av är attatt se

detektering.genominformationslämnareske medkan vägen som
informations-trafikanteranvändaockså viktigtDet är att som

vägtrafikledning-tillinringaenkelt kunnaochsnabbtlämnare att
in-användakunna vägenockså nödvändigtDeten. är att som

skyltarvariablafomlationsgivare m.m.genom
iinformationsuppgifterför dessaingetdagfinns iDet ansvar

verk-aktörerflertal olika ärdetfinnstrafiken. Däremot ett som
harkommunervissaVägverket ochområdet.inom egenensamma

denförfrämstbearbetning,ochinfonnationsinhämtning egna
väder-insamlinggodganskadagiharverksamheten. Man avt.ex.

halk-förinsatsersinaochsamordnakunnafördata styraatt
aktivRadioSverigesVidare harSnöröjningbekämpning, enm.m.
dettatrafikproblem. Förochkringfunktion informatör väg-som

informationsinhämtningför samtomfattandehar systemettman
Även andratrafikinformationscentraler.dagenssamarbete med

Trafikinformation ärområdet.aktiviteterradiostationer har
efterfrågad radioprogrammen.i
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Delegationen det vikt dessa oberoendeäratt stor attanser av
informatörer kan fortsätta bedriva sitt arbete, vägtrafik-att attmen
ledningen måste för informationsdatabasema skapas.ta attansvar
Skapandet denna infoxmationsinfrastruktur väsentligtär ettav
medel för uppnå de trafikpolitiska målen och bör därföratt vara

uppgift för offentliga aktörer inom vägtrañksektom. Dettaen
behöver inte innebära vägtrafikledningen driver elleratt äger en

radiostation vilket förekommer utomlands. skallDet räckaegen
skriva avtal med andra informatörer för nå infonna-att medatt ut

tionen. Det måste dock vägtrafikledningens uppgift tillattvara se
nödvändig information finns tillgänglig. åläggasDetta kan inteatt
organisation arbetar efter journalistiska principer,en t.ex.som som

Radio.Sveriges
Dessutom måste vägtrañkledningen för de specifikata ansvar

informationskanaler nödvändiga, ingensom anses men som annan
för. Detta gäller information RDS-TMCtar över ent.ex.ansvar

uppgift Sverige liksom övriga medlemsländer åtagithar sig isom
rådsresulution i EU variabla skyltar vid vägen.samten
Delegationen vidare det inte någrabör föreliggaatt tra-anser

fikmässiga skäl hindra information gällande och trafik-att väg-
situationen från spridas. Detta naturligtvis under förutsättningatt

den inte missledande. bör finnasDet kvalitetskontrollatt är fören
den information går med. Dock kan det naturligtvis finnasutman
andra skäl nationens säkerhet, personlig integritet,t.ex.som m.m.

bör kunna hindra spridande information. släpperI USAettsom av
fritt bilder på fråntrafiken bevakningskameror ocht.ex. utman

helikoptrar Internet och kabel-TV. Docköver till inteattser man
visa blodiga närbilder eller dylikt vid olyckor.

Den information bedöms nödvändig för trafiksys-attsom vara
skall fungera tillfredsställande skall meddelas trafikantertemet

bästa möjliga så snabbt det möjligt av hänsyn till säkerhetsätt är
och kvalitet i informationen.

Information kan användas andra för informera kringattsom av
trafiken och kan underlätta för trafikanterna skall kunna till-som
handahållas till lågandra aktörer till kostnad. kanDetta t.ex.en
gälla reseplaneringssystem, navigeringssystem, kollektivtrafik-
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aktörerandragodstransportledning,ledningen, etc. opererar.som
andraochtidningar,radiostationer,naturligtvisgäller ävenDet

delkunnaaktörerintresseradeskall alla taprincipImedia. av
krävasavtalspecielladockEventuellt kaninformation.denna

informa-fördatabaser,vissatilltillgänglighetgällande ansvar
etc..tionskvaliteten,

säkerställaochinformeraåläggasskallVägtrafikledningen att
bety-hakantrafikhändelserochkring deinformation väg- som

bördettamålen. Utövertrafikpolitiskadeuppfyllandefördelse av
informationslämnareandramedkonkurreravägtrafikledningeninte

inteintressant,kommersielltkaninformationkring menvarasom
kon-tillmöjlighetfinnasbörtrafikpåverkande. Detprimärt en

marknadenpåtjänsterochprodukterutvecklingkurrensneutral av
trañkinfonnation.kommersiellkring

samarbeteutvecklathahärdetintresse ettspeciellt är attAv
Delega-området.kollektivtrafik inomförberörda aktörermed

ochkollektivtrañkledning vägtra-bedömningenhar gjorttionen att
kollek-viktdockDet attintegreras. ärfikledning bör storinte av

vägtrafikledningenssiganvändakantivtrañkhuvudmännen av
kollek-tillhänsynvice tasochinformationsbaser, attsamtversa,

in-denMedutformningenvidtivtrañkens behov systemen.av
delegationenbedömer attredan i dagfinnsformationsteknik som

problem.någotskallintedatabasernatillgång till varagemensam
informations-dessaplaceraanledningdärför ingenfinns attDet
tak.organisatoriskaunderledningsfunktioneroch samma

vägtrafikenledaochStyra

ochförövergripande styraattinnebäruppgiftDenna ett ansvar
vägtrafik-börtrafiksituationenochUtifrånvägtrafiken. väg-leda

så den be-vägtrafikenledaoch attaktivtkunnaledningen styra
omgiv-andramålen ochtrafikpolitiskamed dei enlighetdrivs

kommunalamiljömål,regionalat.ex.faktorerningsrelaterade
med densamordnasstyrningvägtrafikledningensVidare börmål.

samhällsplaneringen.fysiskatraditionellalångsiktiga och
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Uppgiften och leda svårasteden påäratt styra avgränsaatt ett
entydigt Det finns i dag åtgärdersätt. antal olikaett stort som
innebär styrning alltifrånvägtrafik, fysiska avstängnigarav av
körfält till styrning baseras transportinformatik. Delega-som
tionen inte alla åtgärderstyrande i trafiken åläggasskallattanser
vägtrafikledningen. Tänkbara principer för val åtgärderstyrandeav

bör ingå i vägtrafikledningen bör deattsom systemvara som
kräver samlad informationshantering, med färsk informationen
och information bara lokalinte t.ex. korsning,är runtsom en
skall hänföras till vägtrafikledningen.

Denna uppdelning innebär de styrande bör höraatt system som
till vägtrafikledningen de kräver den informations-är system som
hantering tillhandahålles vägtrafikledningen. Dettasom genom
innebär också avgränsningen mellan vägtrafikledningen ochatt
andra aktörer kan komma åren dåändras sannolikt alltöveratt

i trafiken i dag statiska kan bli variabla. Dettaär systemmer som
i gäller fast och variabel skyltning, tidsstyrda trafiksignaler blirt.ex.

samordnade, etc.
Uppgiften och leda vägtrafiken kan delas direktiatt styra upp

styrning och indirekt styrning information.genom Med styrning
här tvingande åtgärder, med ledning rekommende-menas avses

åtgärder.rande Enligt bör vägtrafikledningen ha föransvaretovan
informera kring och trafiksituationen, och därigenom ledaväg-att

trafiken. Det här viktigt den information går gällandeär att utsom
störningar i trafiken och dylikt kan kompletteras med bedöm-en
ning och rekommendation från vägtrafikledningen. kräverDetta att
det finns kompetens trafiksystemet i vägtrafikledningen och attom
vägtrafikledningen har modeller och analysverktygsamt prognos-

medför de kan bra bedömningar utvecklingengöraattsom av
kring händelse och därigenom kan påleda trafiken bästa sätt.en

Direkt styrning i trafiken kan ske följande i dagsystemgenom
eller i den framtiden:närmaste

Variabel skyltning inklusive s.k. motorvägsstyming-
Påfartsstyming-
Intelligent trafiksignalstyming°
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Övervakning och styrning farligt gods- av
Prioritering utryckningsfordon- av
Övervakning och styrning speciella extremt bredtransporter- av
last eller liknande

Med intelligenta trafiksignalsystem de enligtovan menas som,
tidigare, kräver eller innehåller central information för över-
vakning, samordning, prioritering, prognosticering, m.m.. Det

såledesfinns ingen anledning hänföra friståendehelt signal-att en
anläggning till vägtrafikledningen. Däremot bör moderna trafiksig-
nalanläggninar kunna hänföras till vägtrafikledningen.

Vad gäller övriga styrande i trafiken t.ex.system av-
stängningar, polisingripanden, vägavgifter, bommar, poliskon-
troller, etc. delegationen inte informationssystemen i dagattanser
motiverar ändring kring dessa aktiviteter. Vägtrafik-ansvareten av
ledningen bör ha samordnande roll för biståkunna respek-atten

aktörertive med information de trafikmässiga konsekvensernaom
vissa åtgärder komma med rekommendationer vad gällersamtav

åtgärdemas utförande. För vissa polisiära ocksåinsatser gäller att
dessa andra polisiära skäl bör ligga kvar hos polisen.av

Vägtrafikledningens styrande och ledande funktioner ställer
krav påhöga samverkan med andra aktörer. Utöver nämndaovan

samverkan väghållamamed åtgärdernaberör samverkan främst
med följande aktörer:

Länsstyrelser-
Polisenv
Räddningstjänsten-
Andra utryckningsorganisationer ambulans, etc.-
Försvaret0
Andra ledningssystem i trafiken°
Aktörer bedriver speciella farligtt.ex. godstransporter- som

Viktigt också vägtrafikledningen kanär utförarättenatt attges
vissa operationer på väghållaresberörda kan inne-Dettavägnät.

läggningbära detektorer, tillgång till portaler, stolpar, ietc.av
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samförståndvägmiljön. skall utföras i med den traditionellaDetta
väghållningen. åliggabör vägtrafikledningenDet samordnaatt
dessa aktiviteter.

6.3.3 Strategisk, taktisk och operativ vägtrafik-
ledning

ansvarsavgränsning andra aktörerSamverkan och kangentemot
delas planeringens tidshorisont.i delar med avseendetreupp

Strategisk vägtrafikledning

strategiska vägtrafikledningen främst Vägverket iFör den svarar
egenskap för nationell vägtrafikledning. Denna haransvarigav

vägtrafikledningemellertid strategiskregionala aspekter. Föräven
påverkadet viktigt bred intressegrupp kanha vägtra-är att somen

på lång strategier för dess integ-fikledningen sikt och utveckla
ansvarsområden. Viktiga aktö-rering med andra och andrasystem

länsstyrelserna, polisen,här bl.a. kommunerna, Vägverket,ärrer
jäm-räddningstjänsten, försvaret, andra transportledningssystem

Naturvårdsverket andraflyg", statliga myndig-sjöfart,väg, samt
Vidare det viktigtheter med beröring till vägtrafikledning. är att

vägtrafikledningsfrågor internationellt, inte minstsamordna av-
frågor pågår förvåraseende grannländer. Arbete kring dessa när-

Road Net-varande inom för arbetet med Trans Europeanramen
work TERN.

Taktisk vägtrajikledning

fastställandedimension innebärVägtrafikledningens taktiska av
tillför vägtrafikledningen. Dennaplaner och organisation görs

regionalt. handlar det kommadelen Här överensstörsta attom
olika situationer.med berörda handlingsplaner för Vik-parter om

Vägverket, polisen, rädd-tiga aktörer här bl.a. kommunerna,är
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transportlednings-andraningstjänsten, ambulanstjänsten,försvaret,
medolika organisationerjärnväg, flyg, sjöfart, samtsystem

utryckningsfordon.

vägtrafikledningOperativ

meddagliga arbetetinnebär detoperativa vägtrafikledningenDen
förknippade medvägtrafikledning alla de beslutoch är ensom

vägtrafikled-planerad taktiskvälsituation i trafiken. Vidviss en
utföra.tydligtklart ochskall operativadetning attansvaret vara

polisiärabehövssituationer där detfinns fortfarandeDock det
föranleda detbörvägtrafikledningen. Dettabeslut kopplade till att

beslutför snabbapå vägtrafikledningenpolis tillgängligfinns av
vägtrafikled-medbemanningen skepolisiär karaktär. övrigt börI

från väghållama.personalpersonalningens samtegna

Speciella situationer

vägtrafikledningen kommakanspeciella situationerI vissa att
poli-befäl. Försvaret,utomstående organisationsunderhamna en

vägtrafik-måste befälhaoch räddningstjänsten överrätt att tasen
polisaktioner,katastrofer,ofred,ledningen i situationer storaav

driftendessadylikt. innebär inte väg-eller Detta överatt tar av
åtgärderföranvända dennatrafikledningen de rätt attutan att ges

tillmåste hänsynutarbetas förPlaneri dessa speciella lägen. att ta
detta.

6.3.4 Verksamhetsform

vägtrafikledningorganisation fördelegationens principförslag tillI
verksarnhetsformvilkendelbetänkandet aldrigfastställdesi som

storstäderna. Ihuvudmannaskapet ilämplig för det deladeär mest
huvudsakligaockså dedelbetänkandet dettaidentifieras avsom en

frågorna för ytterligare utredning.
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generelltDelegationen uppdragit Statskontorethar därför att
kommunbelysa möjligheterna etablera för ochstatatt gemen-en

samverkanexempel liknandeverksamhetsform samt attsam ge
återges i helhetsin iinom andra sektorer. Statskontorets rapport

bilaga 10.

samarbete kommunMöjliga verksamhetsformer för stat -

VägverketförslagEn huvudpunkt i delegationens är att staten
vägtrafiklednings-ska föroch kommuner gemensamt ansvara

omedelbar slutsatsorganisationerna i storstadsregionema. En som
elleri finns meddras verksamhetsformer dagdeär en nysom

verksamhetför offentliginte anpassadebefintlig myndighet, är
då gällerdetmellan och kommun,med delat huvudmannaskap stat

dis-omfattning. promemorianIverksamhet störrepermanent av
vägtrafikledningorganisatoriska alternativ förkuteras fyra möjliga

nivå:regional

rådgivande knytstill vilkenStatlig myndighet ett organ-
organisationerbefintligaAvtal/överenskommelse mellan-

Aktiebolag°
Ideell förening°

samverkansforrneringa andrabedömningStatskontorets änär att
vägtrafik-det gälleraktuellade här nämnda överväga närär att

inte kanmyndighetbefintlig ellerledning. Det innebär att nyen
från och kommuner.få likställt inflytandeanvändas för statatt ett

handelsbolag/-ekonomisk förening,stiftelse,Vidare innebär det att
kan uteslutas.kommanditbolag och enkelt bolag

för vägtrafikledningverksamhetsformFaktorer för val av

antalvägtrafikledningen kanförVid valet verksamhetsforrn ettav
påverka detta val. Dessabörfaktorer beaktas är samma somsom

organsationsforrn:för valanvändes i delbetänkandet av
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Koppling till gällande trafikenför° ansvar
Omgivningsrelaterade faktorer-
Demokratiskt inflytande vägtrafikledningenöver0
Tydlig ansvarsfördelning-
Organisationens utvecklingskraft-

Enligt Statskontoret bör speciellt ställa följande frågor vid valman
samverkansform:av

Vilket utvecklingsskede verksamheten i dag befinner sig.-
Vilket inflytande olika ska ha verksamheten.överparter°

Utifrån dessa faktorer kan de olika aktuella verksamhetsformema
analyseras för sig.var

Statlig myndighet till rådgivandevilken knytsett organ

innebär fårstatlig myndighet för verksam-Detta ansvaretatt en
rådgivande medheten, och det till detta kopplasatt ett organ

myndighetenskommuner och andra intressenter representerade. I
instruktion rådgivande be-kan det finnas inskrivet att ett organ

påstående organisationer skall finnas eller inrättasvissaav myn-
rådgivandedighetens initativ. Betydelsen representation i organav

framgårvad de formella reglerna. Del-kan större änvara som av
tagandet lika villkor, det myndig-sker dock inte eftersom är

och finansiering via statligaheten har beslutsrätten skersom an-
Kopplingen demokratiskt inflytande och omgivnings-slag. till

relaterade oklar, det finns i varjefaktorer blir i denna lösning men
rådgivandefall viss koppling det organet.genom

klar kopp-verksarnhetsform fördelen det finnsDenna har att en
myndighets-ling mellan de delar vägtrafikledningen ärsomav

Vidareutövning och kan förstatlig myndighet. vägtra-ansvareten
fikledning tydliggöras aktör.till en

Nackdelarna detflexibel lösning ochdet inteär är attatt en
troligtvis utveck-inte vägtrafikledningen denmedverkar till att ge
lingskraft den inte och kommunbehöver. Vidare kommer stat
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tillKopplingverksamheten. väg-inflytandelikaha överstortatt
harväghållarendå den statligapå skevhållama blir detta sätt en

roll.mycket tyngre

befintliga organisationermellanAvtal/överenskommelse

Statskontoret, övervägasenligtsamverkan kan,formDenna omav
nuvarandeinomliggergälleravtaletverksamhetden parternas

tidsbegränsadeföraktuelltdetansvarsområden. kanVidare vara
mellanpå avtalexempelutvecklingskaraktär. Ett statenprojekt av
Region VästVägverketmellanslutitsdetoch kommunerna är som

driftssättninggällandekommunalförbundGöteborgsregionensoch
DART‘. arbetardärexempelEtttrafikinformatikregional manav

Toppledar-deltagandemellan äröverenskommelsermed parter
mellansamarbeteinitieratFinansdepartementet sta-forum, ett av

och kommunerna.landstingenten,
några omväl-behövsdet inteformmed dennaFördelen är att

vidarekanDetbefogenheter.elleriändringarvande varaansvar
alla Det ärochaktörerandratillhänsyn parter. sna-sätt att taett

inflytande ochdemokratisktinnehåll bestämmeravtalets somrare
tilldocklederfonn. Dettadess attomgivningen. Intetillhänsyn

Utanansvarstagande aktör.får tydligtintevägtrafikledningen en
får någon utveck-intevägtrafikledningensådan finns risk atten

verksamheten.lingskraft i

Aktiebolag

finnsmyndighetsutövninginnebärverksamhetgällerNär det som
ideellelleraktiebolagiskelåta detta ävenmöjligheterdet att

myndighets-påexempellagstöd. Ettdockkräverförening. Detta
EttBilprovning.SvenskABaktiebolagsformutövning i är exem-

tillendastochtrafikinformatikmed" sysslarDART primärtObservera att
likställas medalltså i övrigtinteDART kanvägtrafikledning.del medviss

vägtrafikledning.
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pel aktiebolag där samverkar med landsting och kom-staten
SOS Alarm till 50 % 25 %AB. Företagetär ägs staten,muner av

Förenade kommunföretag och 25 Landstingsförbundet.% avav
Aktiebolagsfonnen de privaträttsliga verksamhetsfor-är en av

dåriksdag och har bedömt lämpligregering statensom varamer
med aktie-ska samverka med aktör. Till fördelarnaannanen

bolagsformen väl reglerad. Vidare finns dethör den är storaatt
möjligheter få utvecklingskraft med bolag.ettatt

omgivningsrelateradeoch hänsyn tillDemokratiskt inflytande
bolagsord-avhängigt utformningenfaktorer kan det är avges, men

bolaget kommerNackdelen med aktiebolag främstningen. är att
vilja ha imyndighetsutövning huvudmännen kanhanteraatt som

huvud-leda till slitningar mellansina organisationer. Det kanegna
och bolaget.männen

Ideell förening

finns inte. VilkaNågon lagstiftning ideella föreningar gene-om
får i första handideella föreningarrella regler gäller för av-som

Myndighetsuppgifter kan dockrättspraxis.med ledninggöras av
före-på ideellaförening. exempelläggas ideell De som gesen

medlemmar har främstbåde och kommunningar med stat som
främjandeeller allmäntuppgifter utvecklingskaraktär, forskningav

medlem-sådana SPRI därTvå föreningarkaraktär. exempel är
LandstingsförbundetSocialdepartementet ochär statenmarna

landskapsinformation ULIUtvecklingsrådet för ärsamt ensom
inforrna-forskningssamordning, Standardisering,föreningideell för

området landskaps-kompetensutveckling inomtionsspridning och
information.

fördeFördelarna förening imed ideell är stort somsamma
axlaförening kanideellaktiebolag. dockDet tveksamtär om en

handfast deför vägtrafikledning änärett upp-meransvar som
ochideell förening jfr SPRIinomgifter traditonellt liggersom en

ULI.
någotden inteföreningEn nackdel med ideell är styrsatt av

den myndig-oklartVidare detfastare regelverk praxis. ärän om
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åläggas ideell före-vägtrafikledning kanhetsutövande delen enav
ning.

6.3.5 Resursbehov

organisation förförslagutgångspunkt delegationensEn för om
uppnå bättre trafik-förinvesteringarvägtrafikledning är attatt en

investeringar,andraminskade behovledning ofta, bl.a. avgenom
förEffekter olikasamhällsekonomiskt lönsamma.är systemav

betänkande. Dentidigare i dettaredovisatsvägtrafikledning har
föreslår visserligenövergångslösning delegationen genererarsom

övergångsperiod.underoch kommunökade kostnader för stat en
institu-nödvändiguppstår följdDessa kostnader av ensom en

välskedei äntionell anpassning uppvägs ett mersenaremen
beräknasvägtrafikledningscentralerde vinster gegenom som

upphov till.
deltill övervägandevägtrafikledning fallerförResursbehoven

vägtrafik-vinsterna medsåväl behovetstorstäderna, där av som
investera ihandlar detInledningsvisledning är störst. att sys-om

trafikstyr-andratrafiksignalerinformationsinhämtning,förtem
vägtrafikledningscentralemasbygganingssystem, samt att upp

finansieringresursbehov ochNedanstående analysverksamhet. av
kostnadernaHuvuddelenlandet.i helagäller vägtrafikledning av

vägtrafikledning.storstadsregionemasgäller dock
vägtrafikledningkostnader förförutsäga ärplanera ellerAtt

kost-pekarnågra undersökningarsvårt. finns i dagDet utsom
till stöd förväginfonnatiksystemvägtrafikledning, ochnader för

gjortsharStudierpå vägtrafikledning.denna, med dagens avsyn
iGöteborgsregionen Göte-Vägverket ochStockholm,Vägverket i

regeringenrapportering tillVägverket i dessborg samt av-av
inomdock enstakaanalyserarväginformatik.seende Dessa system

bildsamladeinte denför vägtrafikledning och väg-avgerramen
dåosäkraberäkningarnaerfordras. Dessutomtrafikledning ärsom

finns platsintedet sig ännu.rör systemom som
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En viss hjälp i kostnadsuppskattningama fåskan med hjälp av
uppgifter från vägtrafikledningscentraler i andra länder, Hol-t.ex.
land, Tyskland, Italien och USA. Omfattningen dessaav ger en
god indikation motsvarande behov, vad gäller bemanningav av
centralema, för Sverige.

För lättare kunna analysera kostnaderna för vägtrafikledningatt
har dessa delats i del de fasta byggssystemupp en som avser som

i trafiken och del informationshanteringen.ute Bäg-en som avser
dessa innehåller kostnader för investeringar respektive drift ochge

underhåll.

Fasta trafikenisystem

Vägtrafikledningen bör till sitt förfogande ha antal fastaett system
i trafiken för infonnationsinhämtning, informationslänming eller
styrning. Det kan sig för på-röra motorvägsstyming,systemom
fartsstyming, trafiksignaler, detektering, videoövervakning, etc.
Kostnaderna för dessa i begränsade till inves-ärsystem stort sett
teringar underhåll. Driftskostnadema kommer jäm-samt att vara
förelsevis små, då dessa sannolikt kommer byggdasystern att vara
för sköta dåsig själva de väl utplacerade. Erfarenheternaatt är
internationellt pekar i denna riktning.

Kostnaderna kan betraktas för varje eller objekt, försystem,
sig. I Vägverkets till regeringen avseende väginforrnatikenrapport
tillämpning årtill 2007 exempelvis följande uppskatt-ges grova
ning möjliga investeringar för hela landet i fasta försystemav
vägtrafikledning årfram till 2007.

Fasta för vägtrafikledningsystem Investeringskostnadermilj. kronor
Väderövervakning 27
Trañkregistrering 1650
Variabla skyltar 55
Motorvägsstyming 1000
Trañkstyming i tätort 700
Nätstyrningi storstad 100



226 SOU 1996:186

Investeringar för informationsinhämtning väder,i fast utrustning
således miljonertrafik hamnar i storleksordningen 1000-1500

i trafikenkronor. Investeringar i fasta styrande motorvägs-system
nätstyming i storstad, variablastyrning, trafikstyming i tätort,

kronor.1500-2000 miljonerskyltar hamnar i storleksordningen
utsändningskostnader för RDS-TMC tjän-Till detta kommer även

små.vilka relativtärster,
alltså mellanfasta trafiken det sig totaltFör i rörsystem om

investeringarmiljarder kronor istorleksordningen 2,5 och 3,5
underhåll driftIO-årsperiod. ochunder Till detta kommer aven

investeringskostnaden, dvs. 250-350tiondeldessa ca en av
jäm-år utbyggda Sommiljoner kronor vid fullt system. enper

underhåll idrift och dagförelse kostnaderna förkan nämnas att
på miljonerligger 100för trafiksignalanläggningama i Sverige ca

förhål-irelativt liten insatskronor, vilket bedömaskan vara en
erforderligaviktlande till finns.de behov Det är attstoravsom

underhåll för de tekniskadrift finnsför och system somresurser
införs i trafiken.

informationshantering

svarar storstadsregionemainformationshanteringenFör vägtra-en
enligt delega-uppgift börfikledningscentral. huvudsakligaDess

infor-vägtrafikledningen,för den operativationen attvara svara
Kostnadernautsändning, förbearbetning ochmationsinhämtning,

relaterade till driftenfrämstinformationshanteringen är av cen-
databaser ochdatorer ochsker främst itralen. Investeringarna

kostnaden för den personalkommer sannolikt inte större änvara
sigDock kan detinformationen.dagligen skall hantera rörasom

anpassningutveckling ochvissa kostnader för systemen.avom
utifrånkostnader visstsåledes planerahandlar härDet ettattom

personal.utvecklingsbehovbehov datorkraft, samtav
svenskvägtrafikledningscentral iPersonalbehovet i stor-enen

samordna insatserstad inte speciellt handlarDetär attstort. om
informations-informationsinhämtning,kring stömingshantering,

operativinformationsgivande, styrandehantering, system samt
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samverkan med andra aktörer räddningstjänsten, polisen, kollek-
tivtrafiken, För regionaletc.. central kan det sigröraen om en
bemanning 20-30 utbyggda. I USAnär ärsystemenca personer
består många trafikledningscentraler i dag 5-10av personer som
sköter verksamheten. Till stöd har de hel del automatiseradeen

de handlingsplaner har gjorts förhand.system samt som upp
Det sig således någrainte kostnader på vägtrafik-rör störreom

ledningens fåsdrift. Ur Vägverkets kostnadernarapport t.ex. att
för investeringar i Trafikdatabaser och Vdgtrafikcentral 450är ca
miljoner kronor. Merparten denna kostnad utvecklings-ärav
kostnader för Drift dessa för delar punktensystemen. samtav av
Trafikregistrering hamnar på mellan 100 och 200 miljoner kronor

per ar.

vägtrafikledningFinansiering av

i storstadsområdenaDe alltmer sammanvävda krävervägnäten att
statliga och kommunala investeringar kan kanskesamordnas samt

högrei olika kommunersgrad investeringar koordineras.ännu att
iRedan dag det uppenbart det finns obalans i investering-är att en

mellan Medde statliga och kommunala delarna vägnätet.arna av
tanke det ekonomiskakärva läget i kommunerna finns det en
risk för denna obalans ytterligare och önskvärdaatt accentueras att
transportinformatikåtgärder inte ståndkommer till det vägnät,
där de behövs mest.

svårigheterAtt enskilda kommuner har klara investering-att av
storstadsområdenai i de s.k. storstads-ärtransportsystemetar

överenskommelsema särskilda medeluttryck för. Här harett an-
förslagits lösa trafikproblem. handlar inte enbart bris-Detatt om

ekonomiska hög gradtande kanske i minst likautan omresurser
svårigheterkommunerna har samordna sina insatser. Det äratt att

svårti meddag tillgodose finansieringen vägtrafikledningenatt av
de finansieringlösningar står till buds.som nu

Under övergångsperiod ifinansieringen investeringarkanen av
för olikavägtrafikledning i storstäderna tänkas ske flerasystem

följande ligger till hands:sätt, närmastvarav
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LTA-an-utvidgadefrån detmedelsökerVägtrafikledningen°
kommunalai detinvesteringarförmotsvarandeellerslaget

frånmedelfåvidarekanDeregionalaför vägar.ochvägnätet
åtgärder stomvägar.finansieringVägverket för av

vägtrafikledningsorganisa-denföriInvesteringar system nya-
liknande sättordningsärskildenligtfinansierastionen en

storstadsöverenskommelsema.s.k.i degjortsom man

vägtrafikledningenförOrganisation6.4

övergångsperiodunder en

bedömningDelegationens6.4.1

vägtrafikledningförövertygad ansvaretattDelegationen är om
föri dagdet ärdockDelegationen attförtydligas.behöver anser

verksamhets-ochorganisationtillförslagfärdigtläggatidigt ettatt
utredningarDestorstäderna.ivägtrafikledningen somförform

självklarnågonfinnsintedetvisar orga-låtitdelegationen göra att
och kom-mellanhuvudmannaskap statdelatförlösningnisatorisk

olikaförfinnasdelegationenenligt utrymmerocksåbörDetmun.
huvud-delatbakgrund ettMot attregioner.olikailösningar av

storstads-berördaikommunernabörönskvärtmannaskap är
utformatillsammansmöjlighetVägverket attregioner samt ges

vägtrafik-realiseravillregionvarjeihurtillförslagkonkreta man
ledningen.

vägtrafikled-angelägetdet attvidare ärDelegationen attanser
deninom närmasteutförsoch äventydliggörsuppgifterningens

vägtrafik-bedömningengjort atthärharDelegationenframtiden.
kommuner-klargörasbörpå sättomfattning avledningens samma

bakgrundföreslås attregionalt. Detta mot avVägverketochna
vägtrafikled-allaoklartdagdet i äraktörerberörda omattanser

Vissaframtid.inomgenomföras avkanuppgifterningens snaren
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svårlösta gränsdrag-vägtrafikledningens uppgifter kan medföra
ningsfrågor Delegationen vill dockkring för uppgifterna.ansvaret

ståndmålsättningen få till organisa-börpoängtera attatt vara en
vägtrafikledningensgenomförandet allation möjliggör avsom

uppgifter.

Verksamhetsform

låsa fast val verksam-Delegationen vill i detta skedeinte ett av
i dag,storstäderna. finnshetsform för vägtrafikledningen i Det

organisations-någon självklart överlägendelegationen, inteenligt
till alla de faktorervägtrafikledningen hänsynform för tarsom

viktiga.kring vägtrafikledningen ansessom
eftervägtrafikledningrealiseraEtt sätt att ovanen gemensam
bakgrundförhandling aktiebolagsformen. Motföreslagna kan vara

dockverksamhetsformerovanstående kring görav resonemang
lämplig verksam-delegationen detta kanbedömningen att vara en

kanförutsättning berörda aktörerhetsform under att enas om sam-
bolagansvarsavgränsning och drift dessakring bildande,verkan av

godkännande.regeringen sittattsamt ger

vägtrafikledningenFinansiering av

tillräckligtfinnasDelegationen risk i det inte kommeratt attser en
storstadsområdena.vägtrafikledning iinvesteringsmedel förmed

vägtrafik-finansieringsärlösning förDelegationen förordar aven
regio-med destorstadsområdena initialt. sambandi Iledning att

denkommunernaförhandlingarna mellan ochnala staten nyaom
finansieringsfrågoma behandlas.organisationen sker, bör även

målsättningenval verksamhetsformen bolag börVid attvaraav
från Vägverket 50%bidragfinansierias likadessa storgenom

de kommuner med 50%.och ärsom
viabör skevägtrafikledningenFinansieringen den nationellaav

betydligtfallsig i dettaVägverkets ordinarie anslag. Detta rör om
storstadsregionema.mindre belopp för deän tre
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genomförandeförPlan6.4.2

utvecklinginförande ochtidigare nämnts,Delegationen ser, som
i faser.vägtrafikledning treav

vägtrafikledningförfas 0nuvarande fasen ärden ansvaretI
vadochvadskalloklart görainte klargjort. Det är somvem som

viktigthärdetDelegationenvägtrafikledningen.ingå iskall anser
storstadskommunemaochVägverketfrämstberörda parteratt

till vissa väg-frågor ochdessasig attomedelbart avtar seran
faser. Spe-kommandeinförombesörjstrañkledningsuppgiftema

påinsatser vägensamordningen samt attiviktigt dettaciellt är av
hantering.ochinformationsinsamlinguppbyggnadenpåbörja av

dettavägtrafikledning. Det ärförtydliggörsfas 1I ansvaret
övergångs-undervägtrafikledningbeskrivshär ensomsom

lösningarregionalaskapasförhandlingarregionalaperiod". Efter
viktigtdetskededettavägtrafikledningen. I ärombesörjaför att

delsvägtrafikledning,kring attutvecklingenfådels fartatt
inflytandeVägverketochbåde kommunernatillförsäkrakunna

verksamheten.över
Organisationsform ärskapasfas 2tredje fasendenI somen

tidi-vägtrafik änanordna attfrämst föravpassad somatt snarare
trafikansvarsamlatfasdennaunderhålla Iochbygga väg. avgare
vägtrafikenförtotalansvarmedvägtrafikorganregionalafinns ett

regionen.i
delegationenföreslårutvecklingsbilddennabakgrundMot av

åtgärder:konkretaföljande

dagVägtrafikledning i

uppgif-medarbetetviktdetDelegationen attstorvara avanser
övergångslösningeninnanpåbörjasvägtrafikledningeninomterna

påinsatsersamordningenspecielltgälleri kraft. Dettahar trätt av
informationsinsamlinguppbyggnadenpåbörjavägen attsamt av

infonnation.hanteringoch av
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Redan i dag finns det inom Vägverket inom Göteborgs-samt
regionens kommunalförbund funktioner till viss del hanterarsom

delegationendet vägtrafikledningen skall hantera. Kun-attanser
ochskap dessa måstecentraler bevaras, utvecklas ochsystem ur

förberedas ingåför i föreslagen vägtrafikledningsorganisation.att
viktigtDet de erfarenheter gjorts kan till ochär att tassom vara

plattform på.bygga vägtrafikledningenutgöra atten

Nationell vägtrafikledning

Delegationen föreslår Vägverket tilldelas för denatt ansvaret na-
tionella samordningen vägtrafikledningen inom för detav ramen
sektorsansvar har för vägtrafiken.man

Regionala förhandlingar

den nationella vägtrafikledningenFörutom bör inom varje region
enligt delegationen, skall ha delat huvudmannaskapettsom, sna-

förhandlingar kringinledas hur lösningen skall i regio-rast utse
gäller i dagsläget Stockholmsregionen, Göteborgsregionennen
Malmöregionen. regionalaDessa förhandlingar skall primärtsamt
tillsyfta att

skapa enighet kring hur vägtrafikledning skall hanteras-
vilka vägtrafikledningendelar skall med.tas- ange av som
hur inflytandet mellan huvudmännen skall reglerasange-

klargöra verksamhetenfinansieringen av-
fastställa verksamhetsform0
fastställa plan för vägtrafikledningen skall utvecklas ihur- en
regionen, samt att

väghållama måsteklargöra vilka samverkautöverparter° som
med vägtrafikledningen.

regionalaDe förhandlingarna bör primärt föras mellan berörda
kommuner Vägverket. Delegationens förslag regeringenärsamt att
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förhand-sådana regionalainledai uppdragbör Vägverket attge
år.avslutade inomde börlingar, med sikte ettatt vara

framtidenivägtrafikansvaret6.4.3 Utredning av

uppdragfår ikommittéspeciellföreslårDelegationen attatt en
vägtrafikorganisationerregionalaskapandetbereda och utreda av

föroch vägtra-vägtrafikledningen överkan ansvaretersätta tasom
övergångs-Underi framtiden.väghållningenochfikledning

samlatfinnamedkommitté arbetalösningen skall denna ettatt
vägtrafiken.kringorganisationtillförslag ny

omfatta:skall bl.a.kommittéi dennaArbetet

uppgifterochOrganets ansvar°
väghållaransvarregionaltsamlatKonsekvenser ett- av

regionalaRelation till andra organ°
nivånnationellaRelation till den°

vägutnyttjandeföravgiftssystemRelation till°
vägtrafikfrågorinflytandetdemokratiskadet överHur kan°

säkrasna
verksamhetsforrn/organisationLämplig-

finansiering.Verksamhetens-

får bredkommitténviktigtdetDelegationen är attatt enanser
beröraskommeraktöreralla desammansättning med att avsom

såarbete läggasmåste kommitténsförändringama. Vidare attupp
infrastrukturbeslutdetinförunderlagdet kan gottpresentera ett

2001.förväntas fattassom
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6.5 Delegationens samlade bedömning

Vdgtrqflkledningens betydelselångsiktiga

lång sikt kommerDelegationen vägtrafikledningen attattanser
måsteså väghållningen då organiseras efterbli betydelsefull att

dåVägtrafikansvaret börvägtrafikledningen i stället för tvärtom.
med samlatorganisation i storstadsregionemasamlas ansvaren

väghållning. Delegationenför vägtrafikledning och att mananser
vägtrafikledningen för kunnabör organiseraredan att motsvaranu

idessa krav framtiden.

Dagens situation

tillDelegationen vägtrafikledning i dag inte taratt varaanser
någotberor delsden potential verksamheten har. Detta attsom

någon delstilldelatvägtrafikledning intetydligt för är part,ansvar
kraft.tillräckligdrivit utvecklingen medingen haratt part
skallbåde och VägverketDelegationen kommunervidare attanser

vägtrafikledningen.ha direkt inflytande över

övergångsperiodVägtrafikledning under en

storstadsområdenavägtrafikledning iDelegationen föreslår att
väghållamaövergångsperiod bör hanterasunder attsamten av

verksamheten.huvudmannaskaphadessa bör övergemensamtett
skallvägtrafikledningenRegionala förhandlingar för hur genom-

inledas.de bör därförföras i storstadsregionema snarasttre
nationelladetuttalat för vägtrafikledning vägnätetEtt ansvar

vägtrafikledningsfrågor börnationell samordningi övrigt samt av
åläggasdelegationen Vägverket.enligt
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Vägtrafikledningens uppgifter

Delegationen uppgifterna för vägtrafikledningen börattanser vara
att:

åtgärderSamordna för säkerställande vägen° av
Informera trafiksituationentrafikanterna ochväg-° om
Säkerställa finns tillgänglig,och trafikinformationväg-att samt°
Styra och leda vägtrafiken.-

på infor-Vägtrafikledningen kan detta del isätt enses som en
Vägtrafikledningensmationsinfrastruktur transportinformatik.för

information trafiksituation skall kunnaaktuell ochväg- an-om
såvälvändas privata offentliga.andra tillämpningar,av som

Samverkan med andra aktörer

väljesverksamhetsformVägtrafikledning kommer vilken änsom
vägtrafik-antal andra aktörer ikräva samverkan medatt ett stort

måste åläggasdessa samverkaDelegationen attsystemet. attanser
får i uppdragvägtrafikledningenmed vägtrafikledningen samt att

Speciellt gäller detta:initiativ till denna samordning. väg-att ta
hållare, räddningstjänsten, SOSkommuner, länsstyrelser, polisen,

utryckningsorganisationer, för-Alarm, kollektivtrafikhuvudmän,
organisationeri trafiken, radioföretag,andra ledningssystemsvaret,

bärgnings-farligt gods,bedriver speciella t.ex.transportersom
företag, m.fl.

Utredning framtida vägtrafikansvarav

övergångsperioden börDelegationen under närmareattanser man
realiseras ivägtrafiksystemet kanutreda hur samlat förett ansvar

både Vägtrafikledningförorganisation meden gemensam ansvar
tillsättan-väghållning föreslår delegationenoch i region. Därfören

läggafram underlag ochdet kommitté med uppgift att taav en
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vägtrafik-övergång med regionalatillförslag ett systemom en
organisationer i storstadsregionema.

föreslårDelegationen

uppdrag inledaVägverket iregeringen attatt snarast ger
klar-i syfteförhandlingar med berörda kommuner att

i deskall genomförasvägtrafikledningenhurgöra tre
storstadsregionema.

vägtrañkledning detåläggs förVägverket attatt svara
storstadsregioner.nämndanationella utövervägnätet

församordningsansvaråläggasVägverket bör vidare
nivå.på nationellvägtrafikledning

fram-utredamed uppgiftkommitté tillsätts attatt enen
storstads-vägtrafikmyndighet itida regionalsamlad

regionerna.
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Införandestrategi7

transportinformatikför

införandestrategiförslag tillinnehåller delegationenskapitelDetta
be-har deti dennaTidigaretransportinformatiken.kring rapport

kapitel syftarinformatiken. Dettamedskrivits vad bör görassom
kapitletskall Ioch detbeskriva hur, göras.till näratt av vem

införandestrategi förövergripandetillsammanställes detta en
Sverige.transportinformatik i

införandestrategiVad7.1 är en

införandestrategi11 Begreppet
.

för hurÖvergripande planinförandestrategiMed avses en
till.Sverige börtransportinformatik iinförandet av

delegationenstransportinformatik urinförandestrategi förEn
idatasysteminförandetstrategi försynvinkel och t.ex. ettaven

helaavgörande Företagetföretag skiljer sig ägersätt.ettett
kangenomföra det. Företagetverktygen förproblemet och att

beslutabudget,införande,policy försig förbestämma samtenen
in-skallhur detutvecklas ochinköpas ellervad skallsomom

statendelegationenintekanverksamheten. Dettaikorporeras
iverktygtill alla deinteeftersom är ägaregöra staten rymssom

blirbakgrundendentransportinformatik. Motinförande enett av
någotslutbetänkande äni delegationensinförandestrategi annat

Införande-verk.eller förför företagvad den skulle ettettvara
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fårstrategin i stället karaktären allmänna riktlinjer för utveck-av
lingen och införandet, den bör påpeka riktning införandemoten

specifikaän objekt i detsamma.snarare
Delegationen har skäl också valt skapa infö-attav samma en

randestrategi införandetaktik. Införandestrateginänsnarare en
fokuserar på de övergripande frågeställningarna kring informatiken
och kommer inte innehålla någon detaljerad plan, lista,elleratt
hur införandet skall till. Det till respektive aktörär attupp

strategin iomsätta konkreta införandeplaner.
Införandet kan sig trafikantröra köper utrustningattom en av

någon leverantör, eller transportföretag beslutar sig föratt ettav
transportledning eller någon börjaratt satsa producera In-att

ternettjänster med trafikinfonnation. Ordet införande har alltså
givits tämligen bred tolkning. Det handlar alltså barainteen om

offentligt beslutat och genomfört införande iett lika hög gradutan
införande i form anskaffning inom organisa-om systemav av

tioner, privata inköp produkter eller driftsättandet olikaav av
tjänster baserade på transportinformatik.

Med införande både privata och offentliga införande-avses
eller anskaffningsbeslut.

7.1.2 Varför behövs införandestrategien

Delegationens huvudsakliga uppgift bedömningär göraatt en av
effekterna transportinforrnatik och därmed dess trafikpolitiskaav
konsekvenser. Detta sönderfaller i nödvändiga åtgärder till följd av

något någoninförs dvs. inteatt under statligärav annan som
kontroll, eller till följd föreskriver visst införandeatt staten ettav
dvs. verkar för viss tillämpning införs.staten att en

Den trafikpolitiska analysen syftar till bild vadatt ge en av
önskvärtär med transportinformatiken utifrångöraattsom ett

trafikpolitiskt perspektiv. Givet detta syftar införandestrategi tillen
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transportinformatiken.införandetkringanalysera avatt processen
skalltill,kommerinförandetinbegriper; hur attDetta somvem

del börTill viss ävenske.kaninförandetvad, när mangöra samt
detinförandeanalysen ärske. Iinförandet kommerbeakta attvar

infö-medmålsättningarindustripolitiskabeaktaockså viktigt att
randet.

nödvändighetmåste med görasinförandetsådan analysEn av
offentligatransportinformatiken. Dehelhetsbildavseende aven

tillämpningar.från övrigainte hanterastillämpningama kan separat
Införandestrategin förväntas

utifråntillkommakaninförandethurbild att enen avge-
aktörsanalys

införandetkringproblemhinder ochidentifiera°
införan-bakgrundsärskilda insatseridentifiera behov mot avav-

deproblematiken
införandeproblema-bakgrundrollerochklargöra mot avansvar°

tiken, samt
transportinfor-införandethurförriktlinjergenerella avange0

till.matik bör

beslutsfattareoffentligatillfrämstsigriktarInförandestrategin
kanden utgöraFörhoppningentransportinfomiatiken. är attkring

ochtransportinformatikenkringbeslutoffentligavägledning för
berördatillsiginförandestrategin riktar äveninförande. Mendess

beslutfattarestatligaområdet. Givet antarinom attintressenter
dennariktlinjer kanochrekommendationerinförandestrategins

stabila förutsätt-skapaochbeslut,fattaenskilda aktörerhjälpa att
Sverige.itransportinformatikenför utvecklingningar av
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7.1.3 påKrav införandestrategin

Ett antal krav kan ställas hur införandestrategin bör för-vara
skaffad för kunna nämnda förväntningar. Enatt motsvara ovan
införandestrategi bör vara:

Realistisk. Dvs. möjlig genomföra fast förankrad iatt samt-
verkligheten.
Visionår. Den skall avpassad efter framtida visionäven- vara en
kring transportinforrnatiken.
Flexibel. Dvs. utvecklingsbar och anpassningsbar till olika°
utvecklingsvägar.
Tydlig. Den skall inte kunna tolkas intesättett motsva-° som

dess intentioner.rar
Mål- och resultatorienterad. Den skall kunna överföras till-
konkreta mål och resultat.

7.1.4 Införande inomIT andra sektorerav

Införandet handlar användning inom transportsektorn.ITom av
Delegationen härvidlag det vikt lärdomdraäratt stor attanser av

införandet inomIT andra sektorer. IT-utvecklingen har deav av
åren10-20 gått mycket fort. Införandet lettIT har tillsenaste av

omstrukturering påverkat mångaoch verksamheter och sysslor i
samhället.

Kring IT kan urskilja vissa speciella krav och egenskaperman
hänför sig just till IT i samhället. Delegationen attsom anser en

införandestrategi för måsteIT i transportsektorn hänsyn till deta
speciella krav just IT-området ställer regler, utvecklings-som
miljöer, upphandling, underhåll,uppgraderingar, drift och harmo-
nisering, IT-sektom utmärks bl.a. denetc. attav

snabbt leder till billigare produkter med högre prestanda°
kräver harmonisering med andra IT-produkter°
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ofta har avancerade svårbegripliga gränssnittmen mot- an-
vändaren
har relativt korta livscykler produkterna, och denatt-
ofta kräver mycket god information ioch systemen.-

bara några, många,Detta speciella egenheter hos IT-tillämp-är av
utgå från bådeEn införandestrategi måste transportsektomsningar.

IT-införandets införandestrategi föroch speciella krav. En trans-
portinfonnatik likadan strategi förkan inte ut t.ex.se som en
bilbälten eller vägbeläggningar.

7.1.5 för väginformatikSvensk agenda

samband kring i Yokohama,I med världskongressen ITS novem-
svenskaber 1995 fördes informella diskussioner kring varför de

varför inför-aktiviteterna kring transportinformatik fart, ochtappat
gick så problem-andet syfte identifieraItrögt. att en gemensam

målbild då, medoch startade under delegationens ledning, arbetet
svensk agenda för väginformatik.en

vårenarbete bedrevs till hösten 1996 i samarbete mellanDetta
transportinforrnatik. Arbetetde centrala aktörerna inom svensk

beståen-utfördes mindre arbetsgrupp referensgruppsamtav en en
de 20-tal centrala aktörer.ettav

agenda väginformatik,Resultatet blev dokument, Svensk förett
fördagordning för vad behöver i dagslagsär görasett somsom

få fart identifierasutvecklingen nationellt. agendanIatt sex
tillämpningsområden insatsområden centrala föroch är ettsex som

varitframsynt införande väginformatik i Sverige. Avsikten harav
både industripolitiska skäl ihänsyn till trafikpolitiska ochatt ta

analysen. både industrinSlutsatsen bl.a. transportsektorn ochär att
på måstetjänar införande väginformatik och dessaett att sam-av
förverka införandet skall fart.att ta

iAgendan mycket viktigt bidrag tillutgör ett resonemangen
återgesdetta kapitel. i sin helhet i bilagaAgendan
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7.2 Införande andra länderi

7.2.1 Inledning

redan i delbetänkandetUtvecklingen i andra länder behandlades
från dag.delegationen kapitel Väginformatik I detta avsnitti

förts kring utveck-inte de generellaupprepas resonemang som
påavsnitt fokuserarlingen transportinformatik i världen. Dettaav

införandefrågor komplettera delbetänkandet medoch att enavser
någragenomgång införande ihur Europa EU samtav man ser

andra länder, USA och Japan.

7.2.2 Europa

tämligentransportinformatik i EuropaBilden införande ärav av
myndighetersplittrad. EU, nationellaDrivande aktörer är samt

elektronikindustri. finns inteeuropeisk fordons- och Det samma
transportinformatik iinförandet t.ex.somgemensamma syn av

Japan.
långt i forsknings- och teknikutveck-har frammeEuropa legat

bådeefter USA ochliggerlingsfasema utvecklingen, menav
skickligare i tidigthar varit betydligtJapan i införandet. Dessa att

få tillämpningar trafiksystemet.iut
samordnaviktig roll iOlika inom spelarEU att na-enorgan

pådriva införandettionella insatser försöka transport-attsamt av
nationelltmed införandeinfonnatik. direkta arbetetDet är snarare
så viktigaställningstaganden väleller nationellaregionalt varför är

nivå. många europeiska länder finnsde europeisk I na-som
i införandeprocessen.tionella samarbetsorganisationer för stöd

Några dessa beskrivs nedan.av
någon samlad bild hur EuropaEftersom det inte finns serav

fortsättningsvis uppdeladinförandeproblematiken redovisningenär
länder ii EU intressanta Europa.samt ett par
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ERTICO

europeiska samarbetsorganisationen kring transportinformatik,Den
ERTICO, samarbete med olika inom EU.verkar i nära organ

såvälERTICO pådrivare olika EU-projekt somagerar som av
lobbyorganisation för olika inom branschen.intressen

och LevelEU High Group

Europeiska1995 uppdrog denresolution den 29 septemberI en
strategiråd förslag tillunionens kommissionen utarbetaatt ett

utnyttjandet informatikoch ramverk för vägtransport-av
området. bistå uppgift inrättadeskommissionen i dennaFör att en

högnivågrupp, High Level Group,Road Transport Telematicss.k.
harmedlemsländerna. Gruppenmed för enatsrepresentanter om

utgångspunkterföljande för arbetetprincipiella

möjliggörai insatsernaförsta koncentrera attatt ett steg°
trafikstyming, in-transportinforrnatiktjänstertranseuropeiska

formation, tilläggstjänster, etc
sådana transportinforrna-interoperabiliteten hossäkerställaatt-

till trafikpolitiskatiktjänster bidra uppfylla dekan attsom
målen gemenskapeni ochmedlemsstaterna

utvecklaslämpliga standardervid behov säkerställaatt att-
åstad-uppmärksamheten möjligheternafrämst inrikta attatt-

helakomma förbättringar i transportsystemet.

områden ochidentifieraArbetet har hittills främst inriktats att
gemenskapsnivå kortpåtillämpningar prioriteradebörsom vara

två tillämpningarfram tillGruppen har därvid kommitsikt. att
två hori-vägavgiftsupptagningRDS-TMC och automatisk samt

transportdata/informationshanteringområdensontella gräns-samt
prioriterade detmänniska/maskin bör betraktassnittet närsom

transportinforrnatik i Euro-gäller bana för utnyttjandetvägatt av
pa.
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åtgärder erfordraskonkretanärvarande diskuteras vilkaFör som
harmoniseringområden tekniskinom i form lagstiftning,dessa av

finansiering.införandeinklusive samordnatStandardisering, samt
utformningenVidare diskuterahar börjat enav meragruppen

långsiktig informatik inomstrategi för utnyttjandet vägtrans-av
utgångs-långsiktiga strategi tänkt sinportornrådet. Denna är att ta

mål gäller förövergripandepunkt framför allt i de gemen-som
denför utvecklingenindustripolitikskapens och samttransport- av

inre marknaden.

Tyskland

länder i det denfrån europeiskaTyskland avviker övriga att orga-
finns, Wirtschaftsforum Ver-införandenisation för stöd för som

beslutsorganisation där,myndighetsinitieradkehrstelematik, är en
representerad. Närindustrin finnsförutom olika myndigheter, även
medlemsorganisa-frivilliga,lösligare,andra EU-länder har valt

såledespåverkan Tysklandharför införandestöd ochtioner en
hårt dettabeslutsorganisation. Hurmyndighetsorienteradfastare,

oklart.införandetdet tyskaforum kommer är ännuatt styra
transportiministerietfrån det tyskauttalatI övrigt det klartär

mark-skall införasi första handtransportinformatikatt genom
klararmarknaden inteendastnadslösningar. Det attär avom

statlig insats.skallskapa vissa övervägasystem enmansom

Storbritannien

drivandeDoTofStorbritannien TransportI Departementär en
bilistorga-organisationer,andra privataaktör, även t.ex.sommen

irollerhar aktivaAssociation AA,nisationen Automobile trans-
harTRLResearch Laboratoryportinformatiken. Transport

studiesamhällsekonomiskomfattandeuppdrag gjortDoTs aven
innehåller rekommendationerocksåtransportinforrnatiken som

avseende införandeprocessen.
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har bildats församarbetsorganisation, ITS Focus,oberoendeEn
med-ITS Focussamverkan införandeprocessen.och stöd i är en

från trafik- ochhelamedlemmarlemsorganisation med 100ca
transportområdet.

Nederländerna

inomstark positionNederländerna traditionhar transport-enav
drivan-området. transportministerium, Rijkwaterstaat, ärDeras en

etableradefinnstransportinformatik. Detkraft i holländskde sam-
offentligaprivata ochmellanvägdatabasenarbeten kring t.ex.

aktörer.
1996 samarbetsorga-höstenbildades underNederländernaI en

Storbritan-iliknande ITS Focusnisation införandettill stöd för

men.

Övriga ländernordiska

från denskiljer sigländernanordiskaUtvecklingen övrigai de
fordonsindustri ochnågonharsvenska intei det dessa attstoratt

Kunskapeuropeiskai FoU-program.lika aktivainte har varitde
lägregenerellttransportinforrnatik därför änintresseoch för är sett

områden kommit längre t.exharvissaSverige,i även manom
biltullar.förkort och AVI-systemsmarta

ochRDS-TMCtrafikinfonnation väg-områdena överInom
VI-samarbetsgrupperetablerade nordiskaavgiftssystem finns

MÅNS problem,skall lösaKING respektive gemensammasom
interoperabilitet mellanförunderlättadriftsättningen ochpåskynda

ländernas system.
Även bildatalatshar detnordiska länderi andra att sam-om

finnsskrivande stundinförandestöd. Iförarbetsorganisationer
några sådana organisationer.dock
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Analys

Europa skiljer sig främst från USA och Japan i det äratt man mer
splittrade i och med det nationerna centrala iär äratt som pro-

svårare fåEU. denna anledning detAv tillän är attcessen snarare
stånd såsamlat agerande. Vidare har inteEuropa längeännuett ett

bådefinns i USA och Japan, i formgemensamt program, som av
nationell plan, arkitektur möjlig utvecklingEn är att antam.m.
den amerikanska systemarkitekturen för vissaEuropa efteräven
tillägg och anpassningar till europeiska förhållanden.

Europa hade försprångtidigare i utvecklingenett transport-av
informatik områdena, gåttde flesta har förlorat tillsom nu,
USA och viss del mindreJapan. Till beror detta konkurrens-en
kraftig också såutveckling hos industrin i detEuropa, är attmen
Europa har haft nå lösningarproblem förstora att gemensamma
de tillämpningar kräver detta, RDS-TMC och elektronis-t.ex.som
ka avgiftssystem.

7.2.3 USA

Utvecklingen i främst det federalaUSA präglas Departement ofav
Transport DOT, deras samverkansorganisation ITS America samt
olika privata företag och lokala myndigheter.

fåUSA klart världsledande vad gäller snabbt iär att system
drift. Man har bl.a. världens högsta andel IT-system inom gods-

fungerande trafikledningscentraler i flertaltransporterna samt ett
storstadsornråden. amerikanska utvecklingenDen har i högre grad

hållandra i världen präglats det själv"göraän attav snarare
centrala beslut.än väntaatt

Parallellt imed den marknadsinriktade utvecklingen USAmer
finns också flertal initiativ för skapa samlat överett att ett grepp
informatiken gåsoch dess tillämpning. viktigaste dessa iDe av

nedan. det federala of harInom Department Transportgenom man
bildat Joint Program Oflice JPO för kunna säkerställaett att
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områden transportinforma-fråninflytande de olika administrativa
berörtiken federalt.

ITS America

privata ochsamarbetsorganisation mellanAmericaITS är en
frågoroffentliga i syfte drivaorganisationer att gemensamma

bildades iOrganisationeninförandet transportinformatik.kring av
offentliga in-privata ochbörjan 1990-talet för koordineraattav

frånmandatklart uttalatområdet. America harITS ettsatser
uppgifter.myndigheterna utföra dessaatt

National ArchitectureITS

skapabehovinsåg det fannsTidigt i USA attettatt enavman
transportinformatiken,förinforrnationsteknisk plattformgemensam

arkitekturarkitektur. skaparTanken är att gemensamenmanen
tillämpningaralla möjligatäckertransportinforrnatikför som

till alla dessatekniker försöker med dennaochoch systernattse
Utifrånså arkitek-behövs.framtidenverka tillsammans i omkan

erforderliga standarder.kan sedan skapaturen man
sin slutrapportlevereradearkitekturprojektetamerikanskaDet

omfattande. An-mycketDokumentationen1996. ärsommaren
idelsystemför alla dessamycket intressantgreppssättet är att

på bra seframtiden samverkaskall kunna sätt även separatett
kapitel.avsnitt i dettasenare

PlanNational ITS Program

Nationalåren ITS Programfastställde i USAUnder 1995 enman
från of Trans-initiativ DepartmentPlan. Detta ett gemensamtvar

planövergripandefastoch America i syfte läggaITS attport en
gåskallområdet dettapå och hurvad skall iför USAgörassom

till.
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Intelligent Transport Infrastructure

I januari 1996 lanserade USAs tranportminister nationelltett pro-
för satsning införande transportinforrnatik dei 75gram av
storstadsornrådena i TimeSaver.USA, Operation Program-största

Eisenhowersparallell till President motorvägs-met ses som en
innehåller1950-talet och satsningar grundläggandeprogram

baserade transportinformatik.system
Efter slutförandet projektet kring arkitektur har även enav ny

frånsatsning transportinformatik lanserats fede-införandemot av
håll.ralt kallas Intelligent Infrastructure ITIDen Transportation

och syftar till vissa infrastrukturellastödja uppbyggnadenatt av
inom federalatransportinformatiken. De myndigheternasystem

kommer specifika satsningarfinansiellt stödja iITI attgenom
några storstadsorrtråden med till 50% under inledandeupp en
tvåårsperiod. pågick1996 förhandlingar med NewUnder hösten

driftsättningYork City, Phoenix, Antonio och SeattleSan om av
dessa satsningar.

Analys

från det helUSA skiljer sig till del Sverige, finns delstor men en
från förmåga få händalära i snabbt saker ochUSA derasatt att att

fåderas satsning tekniken integrerad i framtidenatt genom en
aktivaarkitektur. federala och lokala myndigheter iI USA är

för aktö-införandet det ordentligt med privatafinns utrymmemen
attrer agera.

europeiska, och svenska,Den skillnaden jämfört medstora
förhållanden biltrafikmycket högre andelUSA harär gente-att en

underutveckladkollektivtrafik. Kollektivtrafiken fortfarandeärmot
transportinfonnatiken.i utvecklingenUSA. Detta präglar även av
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7.2.4 Japan

skiljer sig ganskaUtvecklingen transportinformatiki Japan kring
På vissafrån och Västeuropa.utvecklingen inom USAavsevärt
bilarnaområden trafikinformation ifrämst navigeringssystem och

världen. finnsmycket längre Dethar kommit än restenman av
bilar.i japanskamiljon navigeringssystemredan i dag lt.ex. ca

långtgående kring hur framtidenshar också visionermycketMan
avanceradhjälpkan med transport-vägtransportsystem ut avse

informatik.
for-transportinformatikjapanskdrivande kraften inom ärDen

samverkansker dock idonsindustrin. Utvecklingsarbetet näraen
flertalmellan industri och myndigheter ett gemensammagenom
transportinformatik.införandeför utveckling och avprogram

framför allt,delfinansiärer och,Statliga fungerarmyndigheter som
japanskasatsningar. Denkoordinatörer stora gemensammaav

framförtrafikproblem,utgångspunkten försöka lösadelsär att men
elektronikindustrifordonsindustri,skapa starkallt samtatt en

genomslagskraf-såskäl välNäringspolitiskabyggnadsindustri. är
satsningenden statligatrafikpolitiska itiga transport-som

industri ochmellansamarbeteinformatik. Strukturen med näraett
så väldigt "japansk".myndigheter i projekt är sägaattstora

transportinforrna-kringstatligtsamlatProcessen mot ett grepp
aktivkrävskonfliktfylld. Detlångsam ochhar dock varittiken

ministerier.ocholika myndigheterflertalsamverkan mellan ett
gäller detta:Främst

Byggnationsministeriet-
Polisen0
Handelsministeriet-
Transportministeriet, samt-

telekommunikationsministeriet.Post- och-
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Under 1995 presenterade dokumentett par gemensamma som
tillsammans kan betraktas statlig policy för trans-som en
portinformatik huvudåtgärder:i dessa definieras elvaJapan. I

Utveckling systemarkitektur° av
Organisering införandemyndigheter och ministerier för° av
Forskning och utveckling°
Fältförsök-
Tillhandahållande infrastruktur° av

användningSpridning transportinforrnatik för praktisk- av
Konsultation lagstiftande institutioner° av
Standardisering-
Systemkompatibilitet-
Internationellt samarbete-
Världskongressen kring i Yokohama, november 1995.ITS-

Åtta olika projektområden

åttaUtvecklingen sker för närvarande inom huvudprojekt, vilka
delvis överlappar varandra. japanska akronymerDessa ävenär
angivna:

Informationssystem till fordon VICS°
säkerhetsapplikationer i fordon ASVAvancerade°
vägavgiftsupptagning NATCSAutomatisk°

Vägtrafikledningssystem UTMS-
trafiksystem ARTSAvancerade ochväg--

Supersmarta fordonssystem SSVS°
Kortvågsradar SPMVR-
Korthållskommunikation WCS°

också, organisation införandestödI Japan finns sedan 1994, fören
och informationsutbyte kallad VERTIS. VERTIS motsvarar unge-
fär ERTICO i och ITS America i USA och fungerarEuropa även
tillsammans med dessa världskongressen kringarrangör avsom
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fungerarår VERTISanordnas varje sedan 1994.ITS somsom
påjapanska utvecklingenpådrivare samordnare denoch om-av

rådet.

Analys

gällervärldsledande vadråder inget tvivel JapanDet ärattom
till fordonet.koppladeutveckling och införande ärsystem somav

transportinformatikpåockså FUD kringhar satsningJapan storen
marknadområdet kommer blitilloch tilltro att storstor att enen

framtiden.i
fordonsindustrinsdel itillFörklaringen till detta ligger stor

rela-inte direkttransportinfonnatik ärstarka position. Den som
Vidare detunderutvecklad itill dock Japan.terad fordonet ärär en

ochmyndigheteralla olika statligaoch trög atttung enaprocess
insats.ministerier för gemensamen

rekommen-japanska modellendenDet tveksamt ärär attom
strukturen ochsvenska industriellaför Sverige.dera Den synen

japan-olik denmyndigheter församarbete industri ochmellan är
gå. dockfinnslämplig Detför skallska detta väg attatt vara en

teknikensvisionäradel mycketlära denatt an-synenaven
vändning.

Sverigemed7.2.5 Jämförelse

frånbedömning,delegationensskiljer sig, enligtSverige resten av
på följandevärlden sätt:

landså litetifarkosttillverkareFlera fordons- och ett gerpass-
länder.andra nordiskaprofilSverige annorlunda än t.ex.en

i vissa kretsargrundkompetensSverige relativt godI finns- en
deltagande itidigtkring transportinformatikutveckling genom

gällerArena-projektet. Dettaochinternationella FoU-projekt
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speciellt tillämpningsområden,vissa kollektivtrafikledning,t.ex.
trafikinformation elektroniska avgiftssystem.RDS-TMC,över

Sverige har inte tillnärmelsevis trafikproblem- samma som
centraleuropeiska internationellländer, USA eller IJapan. en
jämförelse den svenska trafikdiskussionen mycket in-är mer
riktad effektivitet.säkerhet och miljö framkomlighet ochän

invånareTack relativt litet landSverige antalär äratt ett- vare
beslutsvägama enklarerelativt korta. Det borde betydligtvara

transportinformatiksamla svenska beslutsfattare kring iänatt
länder och EU.större

beroendeEftersom Sverige litet land viär är ävenett° mer av
internationell sådan Sverigeharmonisering nödvändig.när är är

kringför liten för ha de-facto standardermarknad kunnaatten
olika beroende interoperablaDetta görsystem. avoss mer
lösningar och standarder.

betydligtAndra länder, främst och präglas iUSA Västeuropa,°
någothögre viljan själv i stället förgrad väntagöra attattav

någon något Sverige det vanligare iförst. Igör är attatt annan
frånstället på initiativ statliga myndig-överordnatvänta ett

heter.

Slutsatser

någotDelegationens slutsats inte finns färdigt konceptdetär att
för från skiljer svenskainförande kopiera utlandet. Därtill sigatt
förhållanden från dock, enligtför mycket andra länder. Det finns
delegationen, del hurall anledning i Sverige lära helatt manen av

gåtthar tillväga utomlands:
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förmåga snabbtderasFrån lärdomUSA bör attta avman-
idéer-plan ochnationellskott, satsningenkomma till enen

integrering.framtidakring arkitektur förna en
projekt.liknandeerfarenheterFrån europeiska länderandra av0

nationelladenförmågan utnyttja kunskapen hosFrån Japan att-
teknikenskringskapa visionerfordonsindustrin samt att an-

vändning framtiden.i

införandeprocesseniAktörer7.3

aktörernaolika roller hosantalinförandeprocessen kanI ett ur-
i inför-olika aktörernaanalys deI detta avsnittskiljas. görs aven

dennavarandra. Förmedde interageraroch hurandeprocessen
i enlighettransportinformatiksystemetmodellanalys görs aven

delbetänkandet.igjordesaktörsanalysden inledandemed som

modell7.3.1 En gemensam
transportinformatiksystemetav

leveran-någontransportinformatik byggerTillämpningar attav
använd-dessa föroch erbjudertjänsterprodukter ellerskapartör

ikrävs detskall fungeradettanågon Föranvändare.ning attav
ellerinfrastrukturfysiskinfrastrukturnågon formmånga fall av

tillhanda-Myndighetsrollen härinformationsinfrastruktur. är att
generelltanvändningen ettnågon regelverk kringhålla form av

Transportinformatikenspecifikt.regelverk och/eller ett som
ochdelaralla dessamedkomplext, kravoftaär attsystem

fungera.ellerskall blitillämpningenförsamverkaraktörer att av
införan-transportinformatik ochleder till modell förDetta en

aktörsroller: An-grundläggandeinnehåller femdeprocessen som
tjänsteleveran-infrastrukturhållare,vändare, teknikleverantörer,

enskildmyndigheter. Observeraoperatörer atttörer samt en
Vägverketenligtflera rollernakan ikläda sigaktör t.ex.ovan,av
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kan infrastrukturhållare såvälmyndighet, tjänsteleveran-vara som
och bådeanvändare, godstransportföretag kantör även ett vara

användare och tjänsteleverantör. fortsattaDet centrala i den analy-
vilken roll enskild aktör själva.aktörernaär äntar,sen en snarare

Modellen kan följande figur.sammanfattas i

Myndigheter
fingering,Riksdag,Slutligaverk

Lagarochregler
AnvändareTraflkanter AnvändareOrganisationer- -Bilillnr,cykliam,Iolglngnn, Goduunapomr,kollakvivmlilcInd,yrkufdrlro, kommunor,u.IlIig.I.vork.Mc. m.

Qü üTjänster
fllnstelevarantömr TeknlkleverantörerQSmliguverkTalin,kommun, Corrmiloch,Punk,Volva,kollaktivrmlildânlng, Ertsson,Hogia,nlc alcTeknik

ü QInfrastruktur Infrastruktur

min. atlonslnfrastruklumallare
Slaliguvvrk.kommuner,Tnlin,LMV, bankar,Iniomn, arc.

Figur 7.1 Modell transportinformatiksystemet.över

De olika aktörernas roller sammanfattas följer:kan som

Användare

produkterMed användare användare tjänster ellerhär avmenas
översiktligt delasbyggda transportinformatik. Användarna kan
transportföretag,i trafikanter individer och organisationerupp

myndigheter, m.fl.. Med trafikanter här alla personer somavses
cyklister,befinner sig i bilister, fotgängare,transportsystemet;

både privata ochMed organisationernaresenärer, osv. menas
offentliga.
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Tjzznsteleverant0&#39;rer

Med tjänsteleverantörer här företag och organisationermenas som
tjänsterlevererar bygger transportinformatiktillämpningar.som

kan trafikantinformation,Det sig betalsystem, trafikled-röra om
ning, reseplanering Aktörema kan Statliga verk, kom-m.m. vara:

transportföretag, telekommunikationsföretag Tjänste-muner, m.m.
leverantörema ofta och beställareköpareär även systemav som

påbygger transportinforrnatik.
Till denna kategori räknas tjänsteleveran-även operatörer av

fungera underleverantörer tillDessa kantöremas system. som
påtjänsteleverantörerna tjänsteleverantörer-eller driva ett system

direkta kan förekomma under-uppdrag. Operatörer även somnas
leverantörer eller utförare inom för användare organisa-ramen
tioner infrastrukturen.samt

Infrastruktur

tillhandahållerorganisationerMed infrastrukturhållare sommenas
andrafungerar infrastruktur förtjänster eller system som som

tekniskaeller produkter. Med infrastruktur härtjänster sys-avses
föreller nödvändig förutsättninginformation utgörtem som en

infrastruktur idigital kartaandra eller tjänster, ärsystem t.ex. en
förhållande transportinforrnatikentill Inomnavigeringssystem.

både indatasystem, kommunikations-finns infrastrukturfysisk
informationnätverk, informationsinfrastruktur i formochetc. av

trafikinformationvägdatabas, grundläggandefrämst digitalavses
transportinfor-tidtabeller. infrastrukturen föroch En delstor av

bank-finns kan gällamatik utanför transportsektorn. Detta t.ex.
GSM-kommunikation,världens betalningsystem, Internet, osv.
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Teknikleverantörer

Med teknikleverantör leverantörer och tillverkare utrust-menas av
ning och teknik transportinformatik. Dessa kan for-ärsom vara:
donstillverkare, trafikelektronikleverantörer, IT-leverantörer, tele-
kommunikationsleverantörer Teknikleveransema teknikm.m. avser
till alla andra aktörer; användare, tjänsteleverantörer och infra-
strukturhållare teknik för kommunikation dem emellan.ävensamt

Myndigheter

Myndighetsrollen övergripande fördet detutgörs ansvaretav
båderegelverk transportinformatiken.omgärdar Detta avsersom

såvälgenerella regelverk gäller samhället helhetsom somsom
transportinforrnatiken. Aktörema kan bl.a.specifika regelverk för

myndigheterStatsmaktema riksdag och regering, statligavara:
och kommuner.

analysI avsnitt i detta kapitel detaljeradgörssenare mer aven
de olika aktörerna roller i införandeprocessen.och deras

på7.3.2 Exempel modellen för

några olika tillämpningar

några tillämpningar transportinfor-Nedan följer exempel av
modellenmatik och hur de ipassas ovan.
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Exempel: Navigeringssystem
Dynamiska navigerings-system i fordonen innebär färd-att en
dator talar hur föraren skall köra för frånsig A till Btaattom
givet den aktuella trafiksituationen och begärt kriterium för

t.ex kortast restid. Detta kräver navigeringssystem iettresan
fordonet från teknikleverantör, digital karta navigeraatten
efter infrastruktur, aktuell trafikinformation i digital form
tjänst. Tjänsten kring informationen kräver dessutom tek-
niska för informationsinsamling och bearbetning frånsystem
teknikleverantör teknik för kommunikation till fordonetsamt
från teknikleverantör. Vidare krävs någon form regelverkav
för installation utrustningen i fordonet från myndigheterav
för inte trafiksäkerheten.äventyraatt

Exempel: Trafikinformation
Trafikinformation kan innebärainforrnation till trafikanten

flera olika media radio, RDS-TMC, DAB, Internet,genom
kräveretc.. Detta användaren har någonatt mottagar-

utrustning radio, RDS-radio, dator, frånel.dyl. teknikleveran-
någontör, producerar tjänster kring informationen tjänste-att

leverantör, kan väghållare såväl privata aktörer ochvara som
finnsdet grundläggande information kring ochatt väg-en

trafiksituationen infrastruktur, tillhandahålles vägtrafikled-av
ningen. Detta kräver naturligtvis teknik för kommunika-även
tion och datainsamling grundläggande regelverksamt ettm.m.
för uppdelningen privat offentligt vad gäller informations--
hanteringen.
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Exempel: Elektroniska vägavgifter
Elektroniska vägavgifter kan för biltullar innebärat.ex. av-

från bilengiftsupptagning i fritt fordonsflöde kort iett smart
kontaktlös kommunikation mellan fordonsenhet igenom en

bilen och kräver teknik till olikavid vägsidan. Dettaantenner
aktörer. Användarna skall ha fordonsenhet, tjänsteleve-en

vägsidessystemVägverket skall ha ochrantören antenner
kor-centrala för avgiftsupptagningen. De smartasamt system

frånkan generell infrastruktur bankernaten somses som en
ocksåmöjligt detta Givetvis krävsdet betalagör sätt.att

lagstiftning kring avgiftsupptagningen och betalsystemet.

Exempel: Godstransportledning
gods-innebära dynamisk ledningGodstransportledning kan av

tåg mobillastbilar, fartyg, datakommu-transporter genom
mobila kom-nikation farkost. krävermellan central och Detta

kommunikationslänkarmunikationssystem fordonet,i samt
ocksåEventuellt användscentral informationshantering. ex-

transportledningen. finnstjänster i DetGPSterna t.ex.som
Såledesinget regler kring denna teknik.behov speciellaav

för-användare företagen,finns här strukturäven avsamma
ochDatakommunikation, telenätentjänsteleverentörerarna,

infrastruktur GPS-systemet.
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Exempel: Halkbekämpning
väghållningenHalkbekämpning tjänst inom förär ramenen

hålla vid risk för halkasyftar farbar somtill vägenattsom
fall offentliga aktörer Väg-resultat snöfall. I detta ärt.ex.av

infrastrukturhållare,både tjänsteprodu-kommunernaverket,
tillhandahåller grund-och Vägtrafikledningenanvändare.cent

väglag,vädersituationer ochläggande information vägtra-om
tillinformationväghållaren förädlar dennafikledningen eller

snöröjama, vilkaväderinformationstjänst tillspecifik ären
användare tjänsten.av

förgrundläggande strukturåterkommer dennaSom trans-synes
skiljertillämpningar. Detmöjligaportinfonnatiken i alla som

delar ochmellan olikatillämpningama tyngdpunktenmellan är
drivande ioch böraktörer vilka aktörer är,samt pro-vara,som

cessen.
betrak-denna analysförstbärande tankeEn är att genomman

analyserasdäreftertransportinformatiksystemethur ut,tar ser
ansvarsfördelningenkring dettabeslutsprocessen samtsystem

i framtiden.olika i dag ochmellan aktörer

Övriga kring införandet7.3.3 aktörer

intetransportinformatiksystemetmodellObservera denna överatt
inforrnatiken t.ex.införandebeslutsprocessen kringomfattar av

kankring deuppbyggdModellenden politiska processen. är som
Be-transportinformatiksystemet.något inom förgöra ramen
intenågra aktörsrollerinnehåller ytterligareslutsprocessen som

primär roll ihareftersom de intehär transport-tas enavses upp
består inteaktörerinformatiken görDessasystem. av somsom

utifrån.påverka dennanågot kani systemet men som
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och forskareExperter

kan haoberoende ett stortforskare,Konsulter, experter m.m.
uppträderOftastdetoch hurinförs görs.vadinflytande över som

med ifinnsaktörnågondessa m0-somannangenomgrupper
dellen ovan.

Opinionsbildare

påverkanaturligtviskanolikaOpinionsbildare processen.sorterav
mfl.intressegrupper,media,politiker,kanDessa vara

användareSekundära

användarna.sekundäradeintresse ärYtterligare aktörsgrupp aven
transportinforrnatikenanvänderaktivtintedeDessa menär som

boendekaneffekter. Detdesspåverkas t.ex. somvaraavsom
Sekun-i trafiken.styrningföljdtillmiljöpåverkanpåverkas avav

införandeprocessenroll iviktigspelakananvändaredära menen
förinomde inteeftersommodellenhålls utanför ramenagerar

aktör.någonoftastmodellen utan annangenom

vägbulaElektroniskExempel:
skolanärliggandemedbostadsområdeiboendeEn ettgrupp

förskolanvidvägbulaelektroniskinförkräver att enman
skolom-vidhastighetensänkafå fordonen avpassageattatt

användaresekundäradå systemet.boenderådet. Dessa är av
påverkaverkar attiinnedock inte utanDe systemetär genom

in-deharEmellertidfall. stordettaitjänsteleverantören en
införande.på beslutetverkan om
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7.3.4 Användare

Vilka deär

Användarna kan delas tvåi huvudgrupper enligt traf-upp ovan;
kanter och behandlasorganisationer. Dessa i huvudsak gemensamt

Observeranedan. myndighet, statligt verk, kanävenatt t.ex. etten
användare enligt denna uppdelning. Användarna bli justkanvara

användare på två olika frivilligt eller ofrivilligt.sätt;
frivilligtEtt användande transportinfonnatik förutsätter attav

användaren beslutar sig för del tjänst eller införskaffaatt ta av en
någon utrustning. förutsätterDetta i sin användarentur att ser
någon med informatiken. målAnvändarens huvudsakliga ärnytta

såfå såmöjligt till liten kostnad möjligt.att stor nytta som som
bivillkorEtt leda till såskall liten negativ störningär att systemen

möjligt i övrigt för användaren. Ett exempel detta är attsom
skall enkla hantera.systemen attvara

ofrivilligtEtt användande transportinfonnatik innebär attav
tekniken har föreskrivits användaren kan tvingandet.ex. vara
hastighetsanpassningssystem. Användaren inte kund i vanligär
mening tvingas bli användare tillämpning. Iblandvissutan av en

ocksåkan tillämpningar frivilliga inom för tvingan-ettvara ramen
de t.ex. utrustning för elektronisk vägavgiftsupptagningsystem
inom för biltullar, tekniken bil-inte obligatoriskärramen men
tullama kan det.vara

Användarna drivande aktörsom

Användarna drivande aktör bygger det finns kunniga,attsom
intresserade och kräsna användare i form trafikanter, resenärer,av
godstransportföretag, kollektivtrafikföretag, driveretc. som
utvecklingen påställa krav de produkter och tjänsterattgenom

levereras.som
marknadssituationenI det tämligen lätt till dessaär att ta vara

krav. Teknikleverantörer tillhandahålleroch dettjänsteproducenter
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används för myndig-inforrnatikende fallvill ha. Ikundernasom
skallanvändarkravenhursjälvklartdet mindrehetstillämpningar är

opinionsbildning fördethandlartill Härkunna t.ex.tas omvara.
transportinformatik.påverka införandetatt av

infrastruktur-lyhördapåtryckareAnvändarna ävengersom
genomförakansituation. Detacksamhållare och myndigheter en

resultatförändringar och införa ett yttreettsystem avsomnya
i deninförandetmåste idetryck än att egnagenompressasnarare
användar-Vidare kommerallmänheten.ellerorganisationen mot
harmoni-användandetryck förnaturligtleda tillkraven ettatt av

gränssnitt.ochserade öppnasystem
transportföretagetfår modernadetviktig funktionspecielltEn

Ompersontransporter.ochbåde vad gäller gods- transport-
lederi företagengenomgående användsinformatik och ITannan
bådeochidelaktigamånga anställda blirdetta till attatt processen

använd-medmöjligheternasjälva kande och företagen annanse
syften.för andratrafikenning IT i ävenav

pådrivare detmed användarna ärnackdelenDen attstora som
trafi-få användare ochanvändarna. Atthoskräver kunskapstor

kanAnvändarnasvårpådrivare ävenkanter är process.ensom
eller okunskapoviljautvecklingenförflaskhalsutgöra genom

kunskap inomökadellertransportinformatiken. Nyinför transport-
skallföretagenanställda inomförnödvändigföretag ofta taär att

på bästademanvända sätt.och kunnatill sig systemen

Användarnas behov

vid utvecklingpå användarefokuserasjälvklartbordeDet attvara
så inteIT. Atttransportinformatik och äroch införande annanav

från andraställsandra kravdedelvis skyllasfallet kan som
skiljerbehovAnvändarnasi utvecklingen.andra faseraktörer och

generaliseraskanorganisationer,ochmellan trafikantersig men
följer:som
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Kunskap kring transportinformatiken-
Möjlighet påverkaatt systemen°
Möjlighet köpa produkter och tjänster marknadatt° en
Anpassning efter individuella önskemål-
Hög nytta°
Låg kostnad°
Små övriga negativa effekter.°

7.3.5 änsteleverantörer

deVilka är

tjänsteleverantörerMed här de levererar någon fonnmenas som
tjänst påbygger transportinformatik till användarna. Dessaav som

tjänster kan tillhandahållas med eller ersättning. Tjänsteleve-utan
kan offentliga eller privata.rantörema vara

Till dessa tjänster båderäknas de offentliga tjänster till-som
handahålles avgift informationt.ex. allvarligare störning-utan om

i trafiken, olyckor, halka, privatam.m. eller offentligasamtar
tjänster tillhandahålles erläggande avgift t.ex.motsom av rese-
planering, teletjänster, finnsetc.. Här privata informations-även
tjänster avgift godsinfonnationt.ex. Internet. Till tjäns-utan över

räknas olika former styrning kopplad tilläventer transport-av
systemen.

Tjänsteleverantörema primärt intresserade skapa bättreär attav
tjänster och informatiken kunna sänka sina kost-att genom egna
nader. Tjänsteleverantörema behöver leder lågtillsystem som
total kostnad för produktion tjänsterna. Vidare kräver tjänste-av
leverantörerna grundläggande infrastruktur finns för kommu-att en
nikation och information nedan.se
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Tj¢z‘nsteleverant0rer pådrivaresom

Tjänsteleverantörema i marknadssituationen utförareär en av
användarnas krav. Emellertid det vanligt i transportinformatikenär

tjänster tillhandahålles motprestation användarna. Dettaatt utan av
påställer speciella tjänsteleverantörema skapakrav att system som

leder till bästa totala resultat. Tjänsteleverantörema kan vara en
aktiv pådrivare position iför bra i kraft dess centralasystem av

många påEftersom tjänster baserade transportinfor-processen.
matik kan tillhandahållas och aktörkomma väg-att av en samma
hållama, dessa centrala i införandeprocessen.är

I de fall tjänsteleverantören offentlig finns riskär att trans-en
tjänst tillportinfomiatiken bara omfattande offentligsom enses

trafikanterna, lite för andra tillämpningarvilket lämnar utrymme
målen.de trafikpolitiska offentligdirekt stödjer de Enän storsom

fråntjänsteleverantör tjänsteproducenterför inte trycka andraut
marknaden.

Tjänsteleverantörernas behov

Tjänsteleverantörema hinder i de intekan görutgöra processen om
ålagda helt enkeltdet de det offentliga fallet eller detär göraatt

inte några på marknadsfallet.dyker marknadenentreprenörerupp
avsaknadDetta kan bero okunskap möjligheterna, in-om av

frastruktur, tjänsteproduktionen eller bristandeoklart kringansvar
tillgång kompetens organisationen. privata fallet kan deti I det
också avsaknad marknad kring tjänsterna.vara av en

Behoven kan sammanfattas följer:som

Kunskap möjligheterna- om
privatKlargjort för tjänsteproduktion offentligt° ansvar -

Infrastrukturella system-
Stor andel användare°
Låg total för tjänsteproduktionenkostnad-
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Infrastrukturhållare7.3.6

Vilka deär

med dentjänsteleverantöremaInfrastrukturhållama påminner om
transportinfor-förtillhandahåller infrastrukturskillnaden deatt

någontjänsterbestår ochmatik. Infrastrukturen system somav
kanandrasin använder. Detillämpning i systementur varaannan

tjänsteleverantörerskontroll ellerunder användarens system.
kablar,infrastrukturbåde fysiskhärMed infrastruktur menas

infrastruktur i formochinformation, etc.datorer för lagring avav
trafikinformation. Härochinformation vägdatabasen, väg- avses

informa-formtraditionell infrastruktur iinte vägar, etc. utanav
samhälletgenerell förkanInfrastrukturentionsinfrastruktur. vara

det braVanligtvistransportsektorn.för äreller specifik att an-
börinfrastrukturSpecifikgenerell.vända infrastruktur ärsom

någon generellinte finnsskapas detendast motsvararsomom
intimtinfrastrukturenkrav ellerspeciella ärtransportsektoms om

medsammankopplad transportsystemet.
främstdelegationenidentifierargenerelladeUtöver systemen

transportinformatiken;inomtvå infrastrukturella system na-en
och trafik-vägtrafikledning väg-vägdatabastionell digital samt

mindreandradetta finnsinfonnation. Utöver även system av
ochdigital tidtabellsinformationinfrastrukturell karaktär; t.ex.

korthållskommunikation.försystem

pådrivareinfrastrukturhållama som

skapakunnaintresseradeInfrastrukturhållama primärt attär enav
underhålla denna.kostnad ochinfrastruktur till rimligrobust atten

ochfrånmandatklartkunna detta krävsFör statengöra ettatt en
skapas kommerinfrastrukturuppfattning den attatt varasomom

infrastrukturhållama direkthamåsteVidaregiltig för längre tid.en
tilllederDettatillgång till information transportsystemet.om
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behovet stark koppling till infrastruktur-transportsystemetsav en
hållare.

Infrastrukturhållama inte primärt lämpadeär drivaatt ut-
vecklingen då de långtalltför frånär användandet Desystemen.av
kan dock samlande kraft i utvecklingen. Vid infrastruktur-vara en
hållama drivande aktör blir nackdelarna bl.a. användarnasom att:
får liten möjlighet påverka, de tekniska lösningarna riskeraratt att

bådebli dyra och omodema påverkan påsamt systemens änannat
trafiken blir oklart. fårVidare alla de beställare inte in-ärsom
frastrukturhållare svår roll i utvecklingen. Infrastrukturhållamaen
kan ha framträdande roll bådede infrastrukturhållareär ochen om
tjänsteleverantör jfr. vägtrafikledningen.

Infrastrukturhållamas behov

Infrastrukturhållama kan hinder för införandetutgöra deett ärom
långsamma med skapandet nödvändig infrastruktur ellerav om

kring infrastrukturen oklart formulerat. någonOmär haransvaret
fått i uppgift för infrastruktur det viktäratt stor attansvara av
denna också driver utvecklingen.

Infrastrukturhållamas behov har främst bäring på tydlighet i
processen.

Klara regler för vadgör- vem som
Samverkan med andra aktörer°
Goda beslutsunderlag0
Rimliga kostnader-
Utvecklingskraft hos infrastrukturhållama-
Hög informationskvalitet°
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Teknikleverantörer7

deVilka är

utrustning systemleverantörerteknikleverantörerMed avavses
Tekniktransportinforrnatik.baseraskommunikationeller som

tjänsteleveran-användare,tillmodell levererasenligt dennakan
emel-demkommunikationförsåvälinfrastrukturenochtörer som

förhållandeipassivamodelli dennaTeknikleverantörema ärlan.
överlåterochprodukterde levererartekniken,användningentill av

kunder.till sinaskötseln dennaav
tjänasjälvklartintresse attärfrämstaTeknikleverantöremas

deinnebärDettakunder.sina atttillutrustningsäljaattpengar
tjänsteleverantöreranvändare,de kraveftersigmåste somanpassa

Tek-köparna.dvs.teknikenställerinfrastrukturhållaresamt
sinamarknad kringskapamåste kunna pro-nikleverantörema en

såvälkundkunnigochintresseradkravställerDetdukter. en
dessutomfallmångaI ärkonkurrenssituation.sundensom

vissaellerinfrastrukturvissberoendeteknikleverantörema av
marknaden.attraktivbliskallproduktenförtjänster att

möjlig-deleverantörerna ärhosbehov attviktigt gesEtt annat
förmiljömåste finnasteknik. Detutvecklakunnahet enatt ny

visariIT-utvecklingeninnovationer. stortframtagningfortsatt av
miljö-utvecklingsvänligakommeroftastinnovationerpå uratt nya

utvecklafrihetochfå möjlighetmåste attinnovatöremaattsamter
frånbehovetdärvisionersprungitharITMyckenidéer. urnya

igenomslagfåttsedanförstå, stortsvårtvaritbörjan att sommen
förtänktursprungligenmobiltelefoni, enjfr.verkligheten varsom

marknad.litenganska

pådrivareTeknikleverantörema som

utvecklingenpådrivareaktivkanTeknikleverantörema avenvara
framväxtentidigastde aktörersannolikt av nydå de är sersom

teknikensinseförmågahar bästdärmed attde po-ochteknik att
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tential. Med teknikleverantörer drivande fåsaktör docksom en
situation där blir billiga oftast inte interoperabla. Ensystemen men

köpare hamnar lätt i leverantörsberoende. Risken finns för attsvag
mängd olika långsamlanseras och mycketstor systemen en pro-

inleds hamionisering dessa Transport-mot system.cess av
informatik blir teknikleverantöremamed drivande aktörsom syno-

med avancerade för navigering, reseplanering, trafik-nymt system
information, elektronisk betalning, etc.

sådantEtt scenario kan leda till billig och bra teknik, användare
och tjänsteproducenter har inflytande köpare mark-stort som
naden och utvecklingen gåkan snabbt införande. Nack-mot ett
delarna främst det leder till inkompatibla användarnaär att system,
måste kanske skaffa fåantal olika för likadanaett stort system att
tjänster. Vidare det ingen riktigt har kontroll vad effek-är som

blir i trafiken och i samhället i övrigt. införande liknandeEttterna
"PC-boomen inte heller realistiskt för transportinformatik, därär
fler måsteaktörer bidraga för införandet till stånd.skall kommaatt

Teknikleverantöremas behov

flaskhalsarDe uppståoch hinder kan i samband med teknik-som
leverantörema främst relaterade till den teknik framär att tassom
inte de kvalitetskrav förställs. Den kan dyr,motsvarar som vara;
försenad, för komplicerad, inte tillräckligt användaranpassad, etc.
Industrin också hårthar tendens knuten till vissatten vara en
teknisk lösning. vill sälja produkter baserar sigDe densom
teknik de redan har. kan leda till problem vid anpassning tillDetta
kundens behov/organisation och för standardiseringsprocessen.

Teknikleverantörema själva har följande behov:
Möjlighet till marknad- en
Klara regler kring tekniken-
Kvalitet i och informationsystem°
Möjligheten kunna börja införandet i liten skalaatt°
Utrymme för utveckling och innovationer- nya
Standarder.-
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Myndigheter7.3.8

deVilka är

regel-för detövergripandebestår i detMyndighetsrollen ansvaret
kanMyndighetsrollentransportinforrnatiken.omgärdarverk som

regelverk,generellaövervakaochutformaidelas somattupp
regelverk förspecifikaochhelhet, transport-samhälletgäller som

myndig-alltså inte närhärmyndigheterMedinformatiken. menas
imyndigheterallmänheti närsakerheter största utangör agerar

transpoitinforrnatiksystemet.myndighetsrollen gentemot
utanförbefinna siginnebär här systemetMyndighetsrollen att

detplanövergripandepåuppgifti styraoch ha somettatt upp
naturligtviskommer även attMyndigheternaiinnesker systemet.

tjänsteleveran-infrastrukturhållare,rollaktivmycketha somen
myndighetsrollen,intedet utananvändare,ellertörer avsermen

inne-modellroller.andra Dennadessimyndighetenspecifikaden
ochmyndighetsuppgifteremellanuppdelningalltså klarbär en

aktör.ochåliggaväl kanmycketvilkauppgifter,andra sammaen
mål; trafik-deuppställdaefter klartbörMyndigheterna agera

målandra na-hand,första även t.ex.politiska målen i sommen
skapandemyndighetsrolleninnebärmodelldennaringspolitiska. I

beståkantransportinformatiken. Dettaförregelverkallmäntettav
specifika.såvälföreskrifterochreglerlagar,generella somav

pådrivareMyndigheter som

utveck-förövergripandehar detmyndigheterna ansvaretEftersom
pådrivandeocksådehartransportinforrnatikeninomlingen en

teknikenhelhetssynochutvecklingstrategiskuppgift vad gäller
samhället.i

denmyndigheterna är mestscenario därtänka sigMan ett
offentligautvecklingallochdrivande aktören styrsatt genom

tillämpningarmöjligaallainförandetligger bakombeslut avsom
ochbedömningsamladStatentransportinformatiken. gör enav
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väljer vad hela transportinfonnatik-skall inomsatsassom
området. dåInförandet bygger tanken transportinformatikatt
till delen myndighetsprojekt och därigenomstörsta är ett att man

habör stark offentlig kontroll införandet.över
fåkanFördelen med sannoliktär att systemangreppet man

utvecklingenhänger ihop och det lättareäratt att styra motsom
ocksåmål.samlat Med tillräckligt kan utveck-ett stora resurser

lingen få främst iinitialt samlad kraft. Nackdelen ligger attstor
decentraliserat inför-strategin inte tillräckligt väl kan hänsyn tillta

införskaffandeande informatiken. Alla enskilda beslut avav om
kan producerastransportinformatik eller alla privata tjänster som

täcks inte in strategi. Resultatet blir antingendenna att manav
införandethindrar sfären ellerinförande utanför den statligaett att

ändå. skapa och bättresker Marknaden litet spelrum att nyages
produkter och tjänster.

mångasåtransportinformatiken har olikaMot bakgrund attav
sådan införandestrategi inte önskvärd. Myndig-intressenter är en

alltså drivandeheterna bör inte Däremot börpart.ensamma vara
tillämpningarnaturligtvis ha god kontroll demyndigheterna över

betrakta myndighetstillämpningar.är attsom som

Myndigheternas behov

de inte tillhan-Myndigheterna hinder ikan ett processen omvara
dahåller andraregelverk eller det finns reglernödvändigtett om

informatiken. Myndig-i införandeonödan, hindrar ett avsom,
lämnarhinder inteheterna kan vidare allvarligtett om manvara

lämp-de tillämpningar där dettaplats för marknadslösningar för är
ligt.

kunskapockså god övergripande hosDetta ställer krav
konsekvenser.effekter ochmyndigheterna tekniken och dessom

måste sig bra beslutsunderlag.Myndigheterna till skaffa ettattse
motsvarande beslutVidare myndigheterna i vissa fall styrdaär av

nivå, och CEMT. Detta ställerinternationell främst inom EU
beslut,regler efter europeiskakrav anpassning svenska menav
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påverkanochdeltagandesvensktockså aktivt euro-av,ett
beslutsfora.peiska

följer:sammanfattasBehoven kan som

harmoniseringInternationell°
lagstiftninggenerellBra-

konsekvenserocheffekterKunskap om-
beslutsunderlagBra°

samarbeteInternationellt°

aktörerSekundära7.3

be-inflytandekan ha överaktörerandrafinnsdessaUtöver som
obe-forskare,Konsulter,transportinformatik.kringslutsprocessen

inflytandekan ham.fl.opinionsbildare stortettroende experter,
uppträder dessaOftastdetoch hurinförs görs.vad grup-över som

modellenmed ifinnsaktörnågon ovan.somannangenomper
införandekringbeslutskall fattadessanaturligtvis inteDet är som

påverka.med ochde kantransportinformatik, varamenav

inflytandeDemokratisk

demo-övergripandevissttillförsäkrasmyndighetsrollen ettGenom
dethandlarövrigtutvecklingen. I attinflytandekratiskt över om

inomtillämpningarspecifikapåverkandemokratiskutöva
myndig-främstavsnitt,i dettaanvändsmodellför den somramen

nödvändigttillförsäkrasåPå kanhetstillämpningar. ettsätt man
m.fl.boende,användare,fråninflytande sekundära

på-politiskutesluterintemodellenpåpekasskall härDet att
emellertidAvsikten äriaktörernade olikaverkan processen.av

skapainförandetkring attbeskriva beslutsprocessen utaninte att
uti-ochtransportinformatiksystemet attmodell hur ut,för seren

införandefrågor.kringståndpunktermodell formafrån denna
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7.3.10 Analys

Ovanstående aktörsanalys leder till antal generella slutsatserett
vad gäller införandeprocessen kring transportinfonnatik. Ingen av
ovanstående aktörer kan drivandelämplig förattanses ensam vara
införandet måstetransportinforrnatik. införandestrateginI ställetav
inriktas försöka alternativhitta kombination dessaatt en av

hänsyn till alla aktörer.tarsom
Följande delegationen:generella slutsatser drar

Transportinformatik har inte problemägare. Ansvar0 en ensam
någonför införandet kan inte koncentreras till gälla specifikatt

aktör i antal problemägare kringDet finnssystemet. ett stort
införandet. måste interageraEtt antal aktörer och förstort agera

införandet skall kunna fart.att ta

Beslut kring införande transportinfonnatik kan inte- ses somav
utifrån vissa samhällsekonomiskacentraliserat beslut t.ex.ett

måste det finnaskriterier. det statliga inflytandetUtöver även
införandebeslut marknadens olikaför oberoendeutrymme av

för verk-aktörer. roll bör dockStatens att ramarvara ange
mål.samheten baserade trafikpolitiska

utifrån ellerOlika tillämpningar bör hanteras olika är,- vem som
karaktär börbör införandet. Tillämpningensansvarig förvara,

aktör driveravgörande för vilken som processen.vara

beslut hosInförandet måste mängd mindregrundas stor- en
de driva, använda kommuner, Väg-skall äga, systemensom
verket, trafikanter, transportföretag, etc., än ett centra-snarare

så kun-liserat från överordnad aktör. Det endastbeslut ären
hållbarså varaktigtskap byggasoch erfarenhet kan attupp en

stånd.fåsutveckling kan till
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utvecklingen.drivaaktör förlämpligAnvändarna är atten-
kunskaps-betydandedockså skall kunna ske krävsFör att

svår ochtransportinformatiken. Dettauppbyggnad kring är en
krävande process.

innova-för tekniskainförandetmåste möjlighet ifinnasDet-
ställerproblem. Dettatekniska lösningartioner och smarta

innovativ FUD-ochbåde på upphandlingsprocessenkrav en
transportinforrnatik.framväxandemiljö kring ochny

förmarknadssituationrimligtillmåste möjlighetDet finnas en-
tillhandahållas på marknad. Dettaskalltillämpningar ensom

upphandlingarfinnas,infrastruktur börnödvändiginnebär att
inteaktöreroffentligaochi konkurrensskall kunna ske att

område.derasmed privataskall konkurrera

infrastruktur förgrundläggandeUppbyggnaden trans-enav-
införandetförbetydelsemycketportinformatik attär storav

digitalnationelldettagäller väg-fart. Främstskall kunna ta en
kunnatrafikinformation,och ävendatabas och attväg- men

betalkort, Internet,utnyttja generella som smartat.ex.system
transportsektorn.inompå braGSM, m.m. sättett

användningdesstransponinformatiken och ärKunskap kring°
Bristande kunskapialla aktörervikt hosyttersta processen.av

detfaktor kommerenskilda utgörasannolikt den attär som
inominförande ITsnabbt ochhindret förstörsta anpassatett av

transportsektorn.
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ansvarsstrukturer7.4 Dagens

transportinformatiksystemetovanstående modellenGivet den över
genomgång befintligaavsnittoch aktörsanalys i dettagörs aven

transportinformatiken. Analysenansvarsstrukturer inom är upp-
respektive transportslag.delad

7.4.1 Vägtransportsystemet

Väghållare

kanväghållare. iDessavägsträckaför specifikAnsvarig är enen
privata.ellerkommunerVägverket,Sverige tre typer:vara en av

Vägverket ochuteslutandeförvaltasi SverigeHuvudvägnätet av
och dessförinkluderarkommunerna. Detta vägenäven ett ansvar

skyltning.variabelfast ochinformationsbärare t.ex.närhet som

Transportinformatikinfrastruktur

nationell digitaltillhandahållaförVägverket har attett enansvar
Lantmäteri-samarbete med bl.a.bedrivs ivägdatabas. Detta arbete

verket och kommunerna.
tillhandahålla in-förtydligtingetfinns i dagDet attansvar

Delegationentrafiksituation.ochformation aktuellkring väg-
Väg-vägtrafikledningen.innefattas iföreslår skalldettaatt ansvar

informations-för visspå sigverket har i dag tagit ansvaret
Göte-Stockholm ochivägförhållanden främstinsamling kring

infonna-kommunernabedriverGöteborgsregionenborg. I även
tionsinsamling.
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Vägverkets sektorsansvar

Vägverket har sedan 1996 samlat s.k. sektorsansvar, förett ansvar,
hela miljöpåverkan,vägtransportsystemets trafiksäkerhet, tillgäng-
lighet, framkomlighet och effektivitet frågorför rörsamt som
väginfonnatik, fordon, kollektivtrafik, handikappanpassning, yrkes-
trafik, och FUD-verksamhet kring vägtrafiken. Sektorsansvaret
omfattar helhet och gårvägtransportsystemet Väg-utöversom
verkets för myndighetsutövning och väghåll-den statligaansvar
ningen. Det innebär Vägverket har målresultatansvar föratt ett
inom förfogarvägtransportsystemet alla deöverutan att man
medel nåkrävs för mål.dessaattsom

Vägverket förväntas i sin sektorsuppgift ha samlande ochen
pådrivande roll och lämpligt verka för väl fungerandesätt en
samverkan mellan berörda aktörer. Som del i detta arbete haren
verket möjlighet träffa överenskommelser i syfte klargöraatt att
mål, åtaganden, samverkansformer uppföljning.och Verketansvar,

ocksåkan visst ekonomiskt bidra ekonomiskt till olikata ansvar,
verksamheter initiera fortbildning och information. Vägver-samt
kets sektorsansvar mycket viktig sammanhållande funktionär en
kring dåtransportinfonnatiken Vägverket själva myndighet,är
infrastrukturhållare, tjänsteleverantör och användare transport-av
informatiktillämpningar.

Samhällsplanering

betydande inflytandeEtt har olikaöver vägtransportsystemet även
lokala myndigheter kommuner, länsstyrelser, landsting som an-

för olika delar samhällsplaneringen. Vägtrafikfrågorsvarar av ses
mycket betydande i den lokala samhällsplaneringen.delensom

kanHär transportinformatiken betydelsefulltäven verktyg.ettvara
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Enskilt ansvar

i dettransportslagsig andraskiljerVägtransportsystemet attmot
ochenskilt ägda farkostermängdinnehåller mycketdet storen

Ansvaretvanliga privatpersoner.delendess förare till ärstörstaatt
kopplat tillpersonligtfordonför framförande änär snarareav

skiljer sig härvidlaginomSynen vägtransportsystemetsystemet.
i formtransportslag därinom andra transportsystemetmot synen

för enskildatydligtdylikt hartrafikledning eller ett ansvarav
rörelser i transportsystemet.

7.4.2 Järnväg

Banverket

iövergripande jämvägsnätetstatligaför detBanverket har ansvar
infrastrukturhållare för detBanverketinnebärSverige. Detta äratt

förvaltar Ban-med dettaochspårsystemet i Sverige. Inationella
signal-spåretvidfinnsspårsystemet de IT-systemochverket som

telenätbl.a.Banverket harkabelnät, etc.. ett egetsystem, som
spåren.ligger längs

jämvägstrans-för helaockså sektorsansvarBanverket har ett
framkomlighet, trafik-tillgänglighet,effektivitet,portsystemets

fordon, kol-frågorförmiljöpåverkan rörsäkerhet och samt som
alltsåharBanverkethandikappanpassning.lektivtrafik och ett

Vägverketvilkettransportinfonnatikförtydligt sektorsansvar
område.inom sitthar

Trafikledning

friståendefrån BanverketTrafikledningen sköts ett organ, somav
självBanverketBanverket. Eftersom äringår iadministrativtdock

myndighets-ha dessavillebanantill nyttjandekonkurrent manav
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dock inteDettafrån oberoendeuppgifter i Banverket ärett organ.
tidigare SJ.sköttesTrafikledningenmyndighet. avegenen

Trafikutövare

stårpå järnvägar. SJsvenskadominerande trafikutövarendenSJ är
mindreLokalt finnsgodstrafik.ochallför merparten av person-

Småland. harBK-tåg SJitrafik,bedriverföretag t.ex.som egen
vilkenskall fungeranågra myndighetsuppgifterlängre utan som

sinatrafikutövare haroch andrahelst. SJtransportör egnasom
transportplanering,föroharmoniserade IT-systemoftast t.ex.

uppföljning,biljettsystem, etc.
förövergripandenågon haraktörDet finns ett ansvarsom

dockBanverketjämvägssektom. ärutveckling IT inom ensamav
dvs.infrastrukturentillhörakantill deägare system ansessom

tilldelasBanverket börmöjligtspåret.hör till Det ettär attsom
jämförtransportinformatik för järnvägföruttalat sektorsansvar

för det sektorsansvarinomväginformatikVägverkets för ramen
Vidare kan nämnasför hela jämvägstransportsystemet.har attman

tek-organisation. Denationell i sinmycketjärnvägen ärtyvärr
standardiserade.otillräckligtoftafinnsniska lösningar ärsom

Även fler interna-eftersträvasför järnvägengäller IT-systemvad
tionellt harmoniserade system.

7.4.3 Sjöfart

Sjöfartsverket

inteoch järnvägen ägerskillnadTill vägtransportsystemetmot
dockSjöfartsverketinfrastruktur.Sjöfartsverket sin ansvararegen

uttalatSjöfartsverket harfarleder.infrastruktur i form ettför av
gällersjöfarten. Dettagällerfrågorför övergripande somansvar

inriktad han-främstVerksamhetensjösäkerheten.minst ärinte
delssjöfarten.
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delhel IT-systemSjöfartsverket redan i daghar motsva-en
trafikledning,formvägtrafiken iförrande de planeras avsom

inteSjöfartsverket harlarmsystem,lokalisering fartyg, ettetc.av
transportinformatik sjön.sektorsansvar föruttalat

med mari-tillsammansSjöfartsverketbedrivsTrafikledning av
utsträckning IT-i höganvänderoch kustbevakningen. Dennanen

verktyg.

Hamnar

tillgängligadet allmäntinfrastruktur utöverSjöfartens egentliga
Ägandet kommunalthamnarnahamnarna. ärvattnet utgörs avav

har ieller privat. Hamnarnakommunala bolagkan vara genom
sjön.informatiktillämpningarföringet tilldelatdag ansvar

olika försjälva IT-systemanvänder hamnarnaEmellertid gärna
drift.planering och

Trafikutöva re

rederier ochdelentillprofessionelltSjöfarten bedrivs största av
dock inteprivata trafikenfritidsbåtstrañk.består Den äri övrigt av

vanligt blandtämligenpå vägornrådet. Detomfattande ärlika som
sjökort,elektroniskapositionering,föryrkesjöfart med IT-system

del, medfribestå tämligendärmedSjöfarten kanetc. av enanses
yrkes-del medstyrdmycketfritidstrafik, ochall tyngremeren

rederier.trafik bedrivs avsom

Luftfart7.4.4

Luftfartsverket

ochstyrningkraftigasthartransportslagFlyget detär reg-som
infonna-genomslagetockså detlering trafiken, största avav men

det statligaLuftfartsverket LFVSverige hartik i verksamheten. I
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för svensk luftfart. delas i rollDetta kan derasansvaret upp som
ansvarig för svenska luftvägar i luftenfarleder flyg-samt som
platshållare för de 19 statliga flygplatserna i Sverige, vilka även är

flygplatserna såde i Luftfartsverket påstörsta Sverige. utgör sätt
samlandeden statliga luftfartenmyndigheten inom och inrymmer
Luftfartsinspektionen.bl.a.

Luftfartsverket någothar inte uttalat sektorsansvar för luftfarten
andra transportslag. harDäremotsättsamma som man ansvar

pågårför en sund utveckling luftfarten. diskussionerDet omav
utforma tydligare sektorsansvar.ettatt

Mindre flygplatser

deUtöver statliga flygplatserna finns antal kommunalaäven ett
flygplatser med linjetrafik antal mindre flygplatserstörreettsom

privatför trafik. mestadels kommunala det före-Dessa är men
kommer några privata flygfält.även

Trafikledning

har i monopol trafikledning i luften. bl.a.LFV Sverige Detta
påberoende militär trafikledning sköts samlat. Trafik-civil ochatt

luftvägarna områdescentraler.ledning finns för de nationella i tre
trafikledningen luftvägar utanför flygplat-Dessa föransvarar

luftrum. Vidare finns lokala trafikledningscentraler deruntsemas
flygplatserna.större

Vid mindre sker ingen trafikledningflygplatser sättsamma
nationellt Emellertid har mindreoch vid flygplatser.störresom

kommunalflygplatser informera, Omrätt t.ex.att att styra. en
flygplats trafikledning,skulle sig aktivoch behöva över-växa stor
går detta till LFV.ansvar
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Global koppling

Flyget också det globala och internationella allaär mest trans-av
portslag. Det inom flyget inte lokaltär över-mesta rentsom
enskommes nivåglobal inom internationellICAO ärsom en
organisation för luftfartsverk. gäller informatik inomDetta även
flyget. ICAO standards, globalt giltiga, flertalförsätter är ettsom
tillämpningar flyget.transportinformatik inom Detta gör attav
flyget har tillämp-särställning andra transportslag igentemoten
ning transportinformatik.av

7.4.5 Analys

kringolika uppvisar alla olikheter i strukturenDe transportslagen
och graden statlig inblandning i verksamheten.ansvar av

Delegationen följande bedömning:gör

någonförekommer alla transportslag form statligtDet inom- av
området.överordnad funktion, sektorsansvar föri form ettav

vägtrafiken. Sektorsrollen innefattarDetta inom ävenär störst
transportinformatikuttalat sektorsansvar föreller outtalat,ett,

inom transportslaget.

högre grad de andraVägtransportsystemet präglas i mycket än-
mått för trafikanter ochtransportslagen frihetavsevärtett avav

fritidssjöfart. Dettafarkoster sig i undantagetröraatt systemet
påverkar på införandet informatik iäven transport-avsynen
systemet.

de andraVägtransportsystemet präglas i mycket högre grad än-
delen vanliga privat-transportslagen förare till största ärattav

fram-jämförelsevis begränsad utbildning imedpersoner en
förande fritidssjöfart. Vidarefordon undantag är störreav

pådelen fordonen privat ägda. Inskaffandevägarna trans-avav
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portinformatik blir alltså fråga privatekonomiskt be-etten om
slut det i andra fall handlarnär företagsekonomiskt,ettom
eller samhällsekonomiskt, beslut.

I förekommer fleravägtransportsystemet transportföretag iän-
de andra transportslagen. Antalet i fomi rederier, flyg-parter av
bolag och jämvägstrafikföretag betydligt färreär än motsva-
rande transportföretag vägtransportområdet.inom

Luftfarten, månoch i viss sjöfarten, har betydligt starkare- en
tradition i skapa specifikationer och standar-att gemensamma

förder teknik i transportsystemen.

Delegationens fortsatta bedömningar i detta kapitel påbygger
följande:

Arbetet fokuserar vägtrafiken och transportinformatik för-
vägtransportsektom. främst beroende påDetta det inomäratt
detta transportslag problemen kring transportinformatikens
införande finns. andra pågårInom transportslag införande av

långtransportinfonnatik sedan tid och tämligen problemfritt.

Dessutom beaktas transportslagsöverskridande lösningar och-
för ochgodstransporter inklusivesystem persontransporter

kollektivtrafik.

Vidare måste kommunikation och informationsutbyte mellan0
ledningssystem för olika beaktas.transportslag

7.5 Införandets tidsaspekter

delbetänkandetI analyserades fem olika faser i utvecklingen av
transportinformatik avsnitt 3.1; Utveckling väginformatik.av
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hänsynsammanställning de olikaUtifrån denna härgörs aven
införandet.måste till tidsaspektertagassom

Ordningsföljd7.5.1

starka behovetbelyst detkapitel har viTidigare i detta attav
kan detdettatransportinformatik. Utöverskapa infrastruktur för

"nyckeltillämp-tillämpningar kanså vissa utgöraäven attvara
ordnings-första identillämpningar. Deför andraningar" utgör en

i införandet.får nyckelrolldärmedtillämpningar, ochföljd enav
drabbasdå detillämpningarpåställs dessaSpeciella krav av

erfarenhetertillämpningen ochför"bamsjukdomama" genererar
liknandetillämpning system.avsenare

kanvilkainågra sådana tillämpningargåsNedan ut-genom,
införandet.nyckeltillämpningar igöra

godstransportemaMobildatasystem inom

antagligenkommergodstransportemaMobildatasystem inom att
yrkestrafik.förfordonsbundnacentral tillämpningbli systemaven

iintegreradevad gällerbli förstLastbilar kan komma systematt
svårigheter drabbarproblem ochfår med deoch brottasbilen som

dag idéerredan iförekommertekniken. Dettidiga användare av
tilldessaallaintegrerafordonstillverkarebland systematt en

display,medfordonet,informatikmiljö i etc.gemensamgemensam
fordons-för andratillkommaerfarenheter kan sedanDessa nytta

privatbilar.inklusivefordon,i andraför användningsystem

RDS-TM CTrafikinformation över

kanaler. Imånga olikaförmedlasTrafikinformation kan genom
informa-devanligaste. Avderadio och TVdagstidningar,dag är

ligger RDS-informationkodaddigitalttionskanaler kräversom
tillhandahållandei dagDock saknasinförande.TMC närmast ett
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information till RDS-TMC Delegationen detsystemen.av anser
tillhandahållesvikt denna skapas ochinformationstor attvara av

tidigare ocksåkapitel vägtrafikledning. till-se Sverige harom
med andra europeiska länder förbundit sig genomföraattsammans

rådsresolutionden RDS-TMC prioriteradutpekatsom som en
insats. De inforrnatonsdatabaser förbyggs RDS-TMC-som upp
utsändning kan sedan användas för information andraäven över
kanaler Internet, telefonservice, DAB, etc..

Navigeringssystem

Navigeringssystem inte den enskilda tillämpning kommerär som
målen.ha inverkan de trafikpolitiska riktar sigDestörstatt

också främst något exklusivare bilar,kundgrupp, dyraremot en
hyrbilar, Navigeringssystem kommer dock sannolikt attetc. vara

förstaden avancerade tillämpningen transportinformatik i pri-av
bilar, och därmed murbräcka för andra Genomvata system.en

fånavigeringssystem flesta bilistema sin förstakommer de att
kontakt med fordonsbunden transportinformatik. Navigerings-

också skaffaför teknikleverantörema tidigtär sättsystemen attett
sig marknad och erfarenheter inför fortsatt utvecklingsarbete.en

Smarta kort betalning parkering och kollektivtrafikför av

Integrerade för vägavgifter, kollektivtrafik ochbetalsystem par-
kering betalmedel i form elektroniskmed ett gemensamt av en
plånbok kan underlätta för betalningstjänstersmart kort avsevärt

omfattandei transportsektorn. Fullt utbyggda betalsystem dockär
kräveroch i mindre skala. kort för betalning förSmartastart par-

kering kan få användanyckeltillämpning bilisterför att attvara en
kort betalmedel kunna skapa bas föroch försmarta attattsom en

På förbygga betalningssystem. kortsätt ärett smartaupp samma
kollektivtrafik viktig tillämpning. Betalning för parkering kanen
på detta erfarenheter inför fortsatta satsningarsätt generera
elektronisk betalning för vägavgifter.t.ex.
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Kollektivtrafikledning

Kollektivtrafikinformatik sannolikt första integreradutgör sats-en
på Kollektivtrafik-ning transportinfonnatik inom kommunerna.

förbättringar direkt kostnads-lätta och kanär att genererase
kollektivtrafik. blirsänkningar i form effektivare Dessa systemav

då sin databehandlingbra början för kommunerna integreraatten
kring trafiken.

i utvecklingen7.5.2 Faser

transportinfonnatik i USA för-det nationella förI programmet
åren stycken10 isöker beskriva utvecklingen de närmaste treman

kring möjligillustrationefter varandra följande faser. Som enen
fasernatolkning de amerikanskautvecklingsväg nedangörs aven

förhållanden:för svenska

transportledning 1997-1999Trafikinformation och

transportinformatik uppbyggnadinledande handlarI den fasen om
informatik imindre "öar"antal eller trans-separataett avav mer

då grundläggande förfrämstportsektorn. handlarDet systemom
för godstransport-företagsanknutnatrafikinformation och system

Transportinformatikmån kollektivtrafikledning.ledning och i viss
olikaorganisationer bedriverfår i fäste inomdenna fas fast som

vanligeTransportinformatik för denformer tra-transporter.av
situationer. Systeminformation i olikafikanten handlar mer om

skyltar, iRDS-TMC, variabla Internet,för trafikinformation över
tjänsterliksom avanceradekollektivtrafiken fram,växer sommer

dynamisk navigering.t.ex.
samutnyttjar vissa datadeGemensamt för dessa ärsystem att

någonmed de i övrigtvarandra, är separata system, utanattmen
integration.större
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också dekanskeslutet denna period kommerI att seav
skala i Sverige.ielektroniska vägavgiftssystemenförsta stor

fordonvissavanliga fordon har ganska lite hänt. FörutomI att
finns inganavigering,trafikinformation ochhar försystem mer

förarstöd.avancerade förännusystem

2000-2005Viigtrafikledning transportstyrningoch

allamerutnyttjandekommer fasden initiala fasenEfter avaven
informationsinhämtningförMed utbyggdadessa systemsystem.

låta alla dessaledning möjlighetenfinnsoch systematt sam-nu
nätstymingSamordnadbästaverka för leda trafiken sätt.att av

verklighet.i kan blitrafiken tätorter
och detigenomhar slagitElektroniska betalsystem gör nu

helavägavgifter ibetalmedel förmöjligt betala medatt samma
Framåtoch taxi.parkeringkollektivtrafikresor,såvälNorden som

dynamiskförförstaperiod kandennaslutet även ett system
biltullama.successivtbruk ochivägavgiftsupptagning ersättatas

avståndshållning,automatiskförFordonsautonoma system
marknaden. Ibörjar kommafotgängarstödhalkvaming, utetc.

teknikfrån militärpåverkan f.d.USA även storpratar om enman
införaSverige börjari fordonen. Itransportinformatiken man

hastig-tätortsområden km/hhar 30fartko1laIe is.k. somsom
hetsgräns.

fordonet 2010avanceradeDet

avanceradegenomföraår möjligtFrån blir det2010 att merca
bliroch JapanUSAfordonsstyming. Iför förarstöd ochkoncept
for-kanmotorvägarmöjligt köra intelligentadet att som ge
förolika stödsystemoch föraren ökad trafiksäkerhetdonet genom

manövreringen fordonet.av
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Analys

Delegationen ställning till denna beskrivningvill ärta omnu
relevant eller önskvärd Sverige. Emellertid kan redanför nu

vårkonstatera någonting det här kommer inträffa iliknandeatt att
påverkaomvärld. naturligtvis Sverige. Delega-Detta kommer att

ocksåtionen det i dag inte finns anledning fast-konstaterar attatt
diskus-ställa liknande scenariobeskrivning för Sverige eftersomen

transportinformatiken skall användas trafik-sionen kring hur som
måste få sedan delegationens förslagpolitiskt styrmedel fortsätta

lagda.är
införan-bild hurscenariobeskrivning kan dockDenna avge en

frågeställningar kommerkommer till och dedet attatt som
Delegationen deti utvecklingen.prägla andra faser ansersenare

transportinformatik börjarmedvikt destor att system somvara av
på det beskrivsframtiden integreras,introduceras i kan sätt som

utnyttjas fulltså transportinforrnatikens potential kan ut.attovan,

tillämpningar7.5.3 Olika

tidenolika vad gäller förmåste behandlasOlika tillämpningar
förhållningssättskillnad igäller dettainförande. Speciellt gente-en

offentligatransportinformatik ochprivata tillämpningarmot av
på offentliga ochmåste andra kravsatsningar. ställasDet system

tillhandahålles marknaden.tillämpningar deän som
kanpå offentliga satsningarHuvudkravet är att man generera

beslutsunderlag för kunnatillräcklig kunskap i form att genom-av
kopplingfinns klarpå och detföra satsningama bra sätt attett en

målen.trafikpolitiskatill uppfyllande deav
möjligheten tidigtkräver främstMarknadstillämpningama att

produkten eller tjänsten kanmarknadssituation därkunna skapa en
grogrund för bättre ochskapaanvändaren ochmöta systernen

intro-transportinformatiksystemeventuellt införande. De som
följa utveck-sannoliktduceras marknaden kommer att samma
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Nedanstående figurlingskurva samhället.andra IT-system isom
video,för färg-TV, CD,visar översiktligt marknadsutvecklingen

åreninledande eftermobiltelefoner RDS-radio de 10och under
marknaden kanintroduktion. Erfarenheterna detta bl.a.är attav

år, utvecklingenefter antalkomma bli omfattande attatt ett men
långsam måste möjlighetmarknadeni början. Aktöremaär ges

utifrån innebär bl.a.utvecklingskurva. Dettadenna ettatt agera
i början.i mindre skalabehov kunna introducera systemattav

Hushålls- CDIntroduktionen Färg-TV, Video,av%täckning
60

CD 1982. Mobiltelefon050 .. .. ................ .. ........................................ . ............. . .
Video 1977—- :ff:40 ......... . . . ..,. . .................. ...... ................. ... ... ... . .... ...... .. .

30

20

10

År9 1085 6 73 4l 2
Branschkanslietsnågra T-produkter. Källa:7.2 olikaFigur Introduktion av

Marknadsinformation AB.
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7.6 Riktlinjer för införandet

Givet den kapiteltidigare i detta kan vianalys presenterats nusom
välja antal riktlinjer bör ligga till grund för införandet.ett som

avsnitt innehåller uppräkning generella riktlinjer förDetta en av
införandet, till policy för införandevilka kan grundenutgöra aven
transportinformatik i Sverige.

7.6.1 Möjlighet till marknaden

innehålla tillämp-antalTransportinformatiken kommer stortatt ett
aktörerningar och där privatainte myndighetskaraktärärsom av

ochmarknaden skickade skapa dessa produkterbäst är att
kan leda till billigaretjänster. Utvecklingen marknaden pro-

såväl till användarnas kravdukter och tjänster anpassningsom
vikt förutsätt-naturligt därvid mycketDetsätt. är stor attett av

uppståkunna dessaningar finns för marknad skallatt om-en
råden. på:Detta ställer i sin kravtur

Säkerhet kring regler kring tillämpningama°
Förekomsten standarder och specifikationer° av

introduktionen börja i mindre skala.Att kan-

7.6.2 Användarna i centrum

lämpliganvändarnagjorda aktörsanalysen pekarDen som en
måste tjänster och produk-aktör driva utvecklingen. Vidareatt

skall kunnaoch krav för detill användarnas behov attter anpassas
på inkrav användarnaoch brukas. Detta ställer att tastas emot

formkunskapsuppbyggnad itidigt i införandeprocessen samt av
för kunna stärkautbildning information till användarnaoch att

imedvikt användarnaderas roll i Det ärär stor attprocessen. av
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och reell möjlighet påverka och pådrivaprocessen attges en
utvecklingen.

7.6.3 Upphandling i konkurrens

För teknik och systemköpare skall kunna få såatt bra system som
möjligt krävs upphandlingsmomentet i införandeprocessenatt
genomförs i konkurrens mellan såvälnationella internationellason
säljare. Eventuell samverkan i andra sammanhang t.ex. vad gäller
FoU, Standardisering, pilotprojekt, fåretc. inte förstöra möjlig-
heterna för köparna skapa marknadsmässig upphandlings-att en
situation.

7.6.4 Börja i liten skala

Många transportinformatiksystem kräver införandet sker i täm-att
ligen skala. Detta kan innebära alltför högstor tröskel för atten

införande skall bli För införandetett tekniskaatt storaav. av sys-
skall kunna bli verklighet krävstem det finns möjlighetatt att

Äveni liten skala. måstestarta kunna medett stort system starta
mindre antal användare eller inomett mindre geografisktett om-

råde. Detta ställer krav samverkan mellan säljare och beställare
kring introduktionen och det finnssystem, över-attav nya en
gripande plan för hur delsystem kan integreras med varandra.

7.6.5 Utprovning systemav

Många ofärdiga eller har svåranalyseradeär effekter. Prin-system
cipen bör alla och lösningar bör innanatt systemvara testasnya
de avfärdas eller införs. System införs och kan påverkasom upp-
fyllelsen de trafikpolitiska målen måste ha genomgått vissaav
grundläggande innan de införs i skala. måsteDetstörretester
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beslutinnanmiljöerverklighetsnäraiförsöktillmöjlighetfinnas
tas.

Infonnationsinfrastruktur7.6.6

grundläggandetillhandahållauppgiftoffentlig att enDet är en
trafiken.ochkringinformation vägarbeståendeinfrastruktur av

ochvägdatabasdigitalnationellhuvudsakligensigDet rör enom
trafiksituationenochinformation väg-grundläggandeaktuell om
Förekomstendelbetänkande. avdelegationensföreslagits isom

bearbetning,lagring,insamling,medinforrnationsinfrastrukturen
införan-förbetydelsecentralinformation ärutsändningoch avav

transportinformatiken.det av

Generella IT-system7.6.7

tillämpad i transport-ITskallTransponinformatiken somses
samhället. Dettaimånga IT-systemdeldärmedochsektorn aven

IT-andramotbör öppentransportinformatikeninnebär varaatt
skallmånmöjligaitransportinformatiken störstaoch attsystem
medlösavilluppgifterdeförIT-systemgenerella manutnyttja

detbyggas närintebörtransportinformatikSpecifiktekniken.
uppgifter.motsvarandelösakangenerellaandra, systernfinns som

IT-visionIntegrering7.6.8 mot

börtransportsektorn göras motiIT-systemspecifikaInförande av
grund-Envarandra.medintegrerasskallsiktmålet dessaatt
i formkanställasbörtransportinformatikvision varauppläggande

delsystemolikainförandetdyliktellerarkitektur avsomenav
integreringinnehålla system,skall avVisionenefter.kan sträva

börjanfrånredaninteAvsikten är atttransportslag,företag, etc.



SOU 1996:186 291

detskapa totala möjliggöra det införandesystemet utan att att av
delsystem och delkomponenter sker i framtiden kan integrerassom
med varandra. Detta internationell uppgift och arbetetär be-en
drivs lämpligast inom för det europeiska samarbetet motramen
bakgrund vad gjorts i kringUSA nationell arkitekturav som en
för transportinformatik.

7.6.9 Tillämpningarna bör bedömas separat

Transportinformatiken handlar många olika tillämpningarom som
för sig mycket olika. Transportinformatikenär heterogen,ärvar

varför specifika regelsystem, lagar inte kan behandla trans-m.m.
portinformatiken Dessa månbör i möjligasteett system.som
behandlas för sig myndigheter och regelsystem. Regelverketvar av
måste kunna hänsyn till lösningar frånavviker nonnal-ta som en
bild transportinforrnatiken.av

7.6. 10 Interoperabilitet

situationEn där användarna tvingas använda försystemnya sam-
tjänst de byter eller land inte önskvärd.när Detta ställerärortma

påkrav interoperabilitet mellan Systemen bör såbyggassystem.
de interoperabla med varandra. Det bådeär gäller vertikalatt

och horisontell integrering, dvs. integrering mellan olika system
inom områdegeografiskt och integrering mellan liknandeett sys-

olika geografiska områden. gäller ocksåöver Detta interopera-tem
bilitet över vilket ställer krav svensktgränserna, engagemang
internationellt. I europeiskt ocksåperspektiv interoperabilitetärett

fråga fn rörlighet Interoperabilitet speci-över gränserna. ären om
ellt viktigt för litet land Sverige vid införandet inter-ett som av
nationella tjänster och produkter.

lösningarFör internationell börär strävanart attsom av vara
skapa internationellt interoperabla. fårDetta dockärsystem som
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där utbytetnationellalokalainförandehindra systeminte av
måste kun-införandeobefintligt. Ettellerlitetutanför ärsystemet

internationelltilluppgraderas stan-förbörja lokalt att senarena
dard.

insatserBehov7.7 av

införandet lederförriktlinjerovanståendeochInförandeanalysen
införande-skyndaförantal insatsertilltill förslag attfram ett

transportinformatikutvecklingsundfåoch för att avenprocessen
tillförslagdelegationens sär-innehålleravsnittSverige. Dettai

införandeprocessen.bakgrundskilda insatser mot av

FUD-satsningsamordnad7.7.1 En

fort-kunskapsuppbyggnad ochkontinuerligsäkerställaFör att en
transportinformatik krävsbaseradeförbättringar systemsatta av

kringFUD-verksarnhet transport-satsninglångsiktigdet en
såvälinförandetkringFUB-uppgiftergällakaninforrnatiken. Detta

kringteknikeroch transport-konceptframtagning nyaavsom
ianspråktagandeökatförförutsättningviktig ettinformatiken. En

kontinuer-m.fl.myndigheterberördatransportinformatik är attav
kunskapersinafördjuparochkompetenssinutvecklar omligt

effekter.och derasolika system,
FUD-insatserfinansieradeprivatförutomdetfinnsI dag

Vägverket,FUD;kringhuvudaktörerindustrininomfrämst tre
FUD-verk-inriktadochsamladfåFörNUTEK.ochKFB att en

detmedenlighetiverksamhetsinsamordnadessabörsamhet
kringarbetsgrupplagtsharsamordningtillförslag enavsom

börKFBDelegationenFUD. attdenna upp-samordning anserav
samlatimåste görasäven ettDettaaxla dettadras att ansvar.

och IT-FUD-satsningar transport-offentligaövrigamedgrepp
områdena.



SOU 1996: 186 293

FUD-programmet bör inkludera satsningar långsiktiga forsk-
nings- och utbildningsmiljöer universitet och högskolor. FUD-

bör också inkludera kunskapsspridningprogrammet kring trans-
portinformatiken.

7.7.2 Pilotförsök

Utöver de traditionella FoU-insatsema behövs omfattandeäven en
satsning pilotförsök kring transportinformatik. Pilotförsök är ett
mycket bra vadsätt händer tillämpning kom-att närtesta som en

i verkligheten, och naturligt förstaut föreutgör inför-ettmer steg
ande. Det handlar i skalastörre ochatt testa system prototyperom
i praktiken med riktiga användare innan de i drift.systemen tasav
Försöken ofta mellanlägeär mellan laboratorieförsök och intro-ett
duktion i skala. Försök och demonstrationer brukarstor ettvara
kostnadseffektivt bedriva tillämpad forskning,sätt utvecklingatt

produkter skapa marknad och samtidigt utvärderasamt attav
kundbehoven. fåFör kunskap användaracceptans ochatt män-om
sklig utformning tekniken denna verksamhet mycketär viktig.av

Vägverket bör tillsammans med KFB, NUTEK vissasamt
kommuner initiativ till pilotförsök, eventuella samladeta samt
satsningar jfr påArena området. Satsningar pilotförsök måste

samordnat medgöras FUD-verksamheten. Delegationen anser
vidare det måste finnas möjligheter få delfinansieringatt föratt
eventuella fasta anläggningar till pilotförsök de anslaggenom som

förfinns investeringar i trafikanläggningar, LTA.t.ex.
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Systemarkitektur7.7.3

de IT-systemviktmycketdet attDelegationen storvara avanser
samverkakunnakommertransportsektorni attbyggs uppsom

samhället. Annarsioch med IT-systemvarandramed resten av
specialsystemdyraleverantörsberoende,medsituationriskeras en

delsystem.ihopför byggatrösklarhögaoch att
del-alla decentraltdetIT-användningkring är attvisionI en

så önskasomkopplasinitialt kanfram sammantassystem som
bearbetningskapacitet. Förochinformationvarandrasoch utnyttja

framväxtenhindrautvecklingsådanuppnå attkunna utan avatt en
transportinforma-försystemarkitekturbehövstidiga system en

beskrivninggenerellbeståkansystemarkitekturtiken. En avenav
ochframtidenitransportinformatiken kan utkringhur sesystem

arkitektur.i dennabyggklossarochgränssnittspecifikation aven
specifikationer ochalla demöjliggörasyfteArkitekturens är attatt

kan harmo-dessaåren lederunder mot attsystembyggen görssom
framtiden.iniseras

frampåsatsninggenomfört taattharI USA stor enenman
eller ITS,transportinformatikenförsystemarkitektursådanförsta

omfattande. EnmycketArbeteti USA. ärområdet kallassom
denna1996 tittathöstenunderhareuropeisk arbetsgrupp na-

detbra,ärkonstaterat attbl.a.och ansatsenarkitektur atttionella
för Europa.skapasbörarkitekturoch ävenintäcks attmesta en

igjortdealltbehövadå inte göraMålsättningen manär att om
Servicess.k. UserdedefinierasjälvamedbörjaUSA, attattutan

så mycketutnyttjadärefterochför Europarelevanta somärsom
materialet.amerikanskamöjligt detav

systemarkitektur kringskapandetDelegationen att enavanser
uppnåförframkomlig väg attkantransportinformatiken envara

så fall bedrivasibörarbetelång sikt. Dettaintegreringdenna
iuppdrasbörVägverket atteuropeisk bas.internationell, sam-

medarbetailämplighetenutredasektorsroll attmed dessband en
systemarkitektur.motsvarande
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Även på nationell bas kan mycket kring skapagöras att gemen-
specifikationer för upphandling transportinformatiksamma av

inom bransch. Leverantörsberoendet bitvis förärt.ex. storten
informatik inom svensk transportsektor. Goda underlag med funk-
tionella krav och gränssnitt kan bra skapaöppna sättett attvara
harmoniserade Betalsystem och biljettmaskiner inom kol-system.
lektivtrafik exempel område där detta problem.är ärett ett stort
Harmonisering betalsystem med kontaktlösa kort inom kollek-av

KLÖS-projektettivtrafiken det s.k. också braär ettgenom exem-
pel för skapa sådana specifikationer.ansats att gemensamma

7.7.4 Utvärdering beslutsunderlag-

Delegationen det vikt all den aktivitetstor attanser vara av som
pågår kring transportinformatiken i form pilotförsök,FoU,av
tekniska försök, ocksåinförande, införkunskapetc. genererar
framtida måsteanvändning tekniken och införande. ställasDetav
krav ordentlig utvärdering projekten dessa görssamt attav
tillgängliga för andra forskningsuppgifter kring Aväven systemen.

vikt också skapakunna bra beslutsunderlag inför beslutärstor att
införande.kring grundläggandeEn antal krav bör ställas en

påsatsning utvärdering transportinformatik och framtagningav av
beslutsunderlag:goda

Utvärderingen heltäckandebör och beakta: teknik, funk-0 vara
tioner, beteendeaspekter,användarattityder, effekter trafiken
effektivitet, miljö, säkerhet, effekter samhälls-samhället,
ekonomi, legala aspekter organisatoriska aspekter.samt
Av speciell vikt satsning beteendestudier ochär använ-° en
dare.
Stöd bör kunna till enskilda projekt med utvärderingsverk-- ges

och kunskap kring hur utvärderingen kan bedrivas.tyg
bör påDet ställas krav påenskilda projekt leverera resultatatt-

sådant de kan utvärderas andra.sätt att av
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Standardisering7.7.5

transportinfor-införandevikt förStandardisering är stor avav
land Sverige. Standar-relativt litetmatik, speciellt för ett som

både och säljaresituation för köparedisering bättreskapar aven
minskar osäkerheten kringdentransportinformatik, attgenom

leverantörsberoendeislippa hamnaoch köpare kansystemen att
teknik.kring viss typen av

frågainternationelltransportinformatikStandardisering är enav
CEN ellereuropeisktbehandlas genomi till delenstörstasom

Sverige börDelegationenglobalt ISO.genom att varaanser
standardiseringeninternationellaaktivt inom den transport-av

Väginfor-försitt sektorsansvarbörinfonnatik. Vägverket genom
kan ochsvensk satsningsamladmatiken för görasattta ansvar en

också inkludera visstbörkoordineras. Dettaverksamheten ettatt
del-koordinering svensktsamordning ochfinansiellt stöd till av

standardiseringen.tagande i

samarbeteInternationellt7.7.6

internationelltransportinforrnatiken byggerStora delar ut-av
internationella utveck-internationella lösningar. Denveckling och

förvikt Sve-också mycketbeslutsfattandetlingen och är storav
transportinformatiken.inomrige och svenska aktörer

roll intematio-framträdandetraditionellt haftSverige har en
Sverigemåste fortsätta. bör,vilketnellt, är ett engagemang som

europeiska be-de centralaaktivt deltaga ienligt delegationen,
bördeltagande för-Dettainom CEMT,slutorganen EU, m.m.

myndigheter,industrin,aktörer inomankras berörda svenskamed
medregelbundna sammankomstertransportföretag, m.fl. genom

avhållits införSådana har bl.a.svenska mötenrepresentanter.
sammankallatshars.k. High Level Group. Dessamed denmöten

Kommunikationsdepartementet.av
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Vidare bör Sverige fortsättningsvis aktiv deltagare iäven vara
internationella samarbetsprojekt kring FUD, pilotförsök och inför-
ande. Sveriges utgåposition i dessa projekt bör från ambitionen att
transportinformatiken skall bidra till öka trafiksäkerheten ochatt
minska den negativa miljöpåverkan från specielltAvtransporterna.

vikt det det nordiska samarbetet inte minstärstor att gentemot
EU intensifieras. Det finns i dag nordisktgoda exempel sam-
arbete inom områdena vägavgiftsupptagning och trafikantinfor-
mation RDS-TMC.över

för7.7.7 Forum samverkan

många länder någonI finns form församarbetsorganisation attav
understödja införandeprocessen kunskapsspridning, infor-genom
mation, samverkansaktiviteter och allmänt pådrivande utveck-av
lingen. sådanDet har tidvis talats skapa organisation iattom en

också.Sverige
förstaEtt denna form samarbete har tagits i formsteg mot av

den svenska för väginforrnatik bilaga och dessagendan se 7av
referensgrupp. har i denna den skall leva vidareDet beslutats att
efter delegationen för första hand skall kunnai mötasatt parterna

frågeställningaroch diskutera och problem församtgemensamma
Öppetanordna sammankomster likt det forum förstörreatt trans-

delegationen oktoberportinformatik anordnades den 1som av
1996.

Delegationen forum kan spela viktig roll i inför-att ettanser en
mötesplats förandeprocessen i Sverige. Främst attgenom vara en

olika aktörer också identifierasprida kunskap ochattmen genom
nyckelfrågor under införandet. förlängning bör det samarbeteI en

inletts med referensgruppen kunna konkretisera till fastaresom en
organisation för samverkan och införandestöd. Arbetet inom ett
forum för måste också Vägverkets ochsamverkan samordnas med
Banverkets sektorsansvar för transportinfonnatiken.
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regelverkmedarbete7.7.8 Fortsatt

skall kunnatransportinfonnatikförutsättning förviktigEn att
Spelreglertydligadet finnsutsträckningi ökandeanvändas är att

avhandlat dedeltillDelegationen hareller regelverk. storett
spelreglerregelverk ochkringfrågeställningarnagrundläggande
frågandock inteinnebär ärtransportinforrnatiken. Dettaför att

behövasfortsättningsvisfrån kommeragendan. Detavförd ettatt
regler kringkonkretiseramedaktivt arbeteframsynt och trans-att

portinfonnatiken.

informationochUtbildning7.7.9

införandeochutvecklingförfaktorernaavgörandedeEn avav
påtillgång kom-Sverige kommertransportinformatik i att vara

transportinformatik hoskunskap kringområdetinom samtpetens
betydelseavgörandedetDelegationen attaktörerna. vara avanser

transportinformatiken.kringkunskap byggs upp
på de aktöreralla ärliggerdel dettaEn somstor ansvarav

läggasbörTill dettainförandet. äveninvolverade idirekt en or-
utbild-ochforskar-långsiktigapå byggasatsningdentlig att upp

högskolor ochpå landetstransportinformatikningsmiljöer kring
universitet.
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Delegationen föreslår

genomförVägverket, och KFB samord-NUTEKatt en
transportinformatik. börnad FUD-satsning KFB

FUD-satsningensamordna denna satsning. Vidare bör
pilotförsök kring transportinformatiksamordnas med

hållolika i landet.

genomförsaktiv satsning bland landets högskoloratt en
långsiktiga utbild-för uppbyggnad forskar- ochav

ningsmiljöer transportinformatik.kring

isvenskt deltagandeVägverket utreder ettatt ett euro-
påsikte skapapeiskt arkitekturarbete med att en

transportinformatik.arkitektur för

fram stöduppdrasde statliga FUD-finansiärema att taatt
FUD-projektoch utvärdering i deriktlinjer för som

gång transportinformatik.dras i kring

med berördafår tillsammansVägverket i uppdrag attatt
svensksamordnasvenska standardiseringsorgan en

internationella standardiseringeninsats i den trans-av
portinformatik.
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8 Juridik och transportinformatik

tekniska möjligheterna utnyttjaDen utvecklingen och de ökade att
transportinforrnatiken svåra överblicka. gällerDetsammaär att
naturligtvis vilka juridiska implika-möjligheterna förutseattom

kan upphov till.tioner olika och användningarsystem gesom
måste givetvisFrågan behovet bestämmelser motom nya sesav

ordningenden nuvarandebakgrund vilket regelsystemav som
kort-erbjuder. framställningen lämnas därförI den följande en
lag-bestämmelser i gällandefattad redogörelse vissa deöver av

Vissastiftning särskild betydelse i detta sammanhang.ärsom av
i delegationensjuridiska frågeställningar finns behandladeäven

delbetänkande.

trafiksektornormgivning inom8.1 N

stifta lag iriksdagen exklusivRegeringsformen, RF, rätt attger
lagfor-Enligt i vissa fall dessutomvilket helst. RFämne ärsom

privaträttslig ellerföreskrifterföreskriven, vid naturt.ex. avmen
förhållanden.personligaföreskrifter i enskildasingrepprörsom

i lagemellertid regeringen efter bemyndigande8:7 kanEnligt RF
kommunikationermeddela föreskrifter bl.a.förordning omgenom

bemyndigan-riksdagen i sitttrafik. Med stöd kanoch 8:11 RFav
elleröverlåter förvaltningsmyndighetde medgiva regeringenatt

subdelegation.s.k.kommun meddela bestämmelser i ämnetatt
Delegationen måste således regeringen. Detske via omvägen över

funktionsfördelning-rationellahar nämligen denansetts mestsom
sinafår uppdrag regeringenförvaltningsmyndighetemaatt aven

sidjfr. 1973:90 319.prop.
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Enligt bemyndigande meddela före-lagen l975:88 med att
bemyndigan-skrifter trafik, och kommunikationer,transporterom

sådana föreskrif-delagen, har bemyndigats meddelaregeringen att
offentligrättsliga8:5 bl.a. betungandei 8:3 eller RFter som avses

föreskrifter föreskrifterna gäller förutom trafikannatom --
eller beskaffenhet och utrustning, registre-i fordonsväg terräng,

skyldighet för kommunerring eller kontroll fordon, attannan av
förhållan-tillhandahålla andra uppgifterföreskrifter och rörsom

vidkör- och vilotiderdena i trafiken, riksfärdtjänst, väg-m.m.
transporter.

också fått bemyndigande meddelaRegeringen har i lagen attett
enligteller kontrollföreskrifter avgifter för granskning reg-om

utrustning eller registreringlerna fordons beskaffenhet ochom
överlåtafår regeringeneller kontroll fordon. Vidareannan av

föreskrifter inom förförvaltningsmyndighet meddelaatt ramen
överlåtafår regeringenSlutligenregeringens bemyndigande.

eller ikommun föreskrifter trafikmeddela väg terräng.att om
således regeringen givitsharGenom bemyndigandelagen en

trafikområdet.föreskrifter inommycket vidsträckt meddelarätt att
ansåg självklarthan detanförde emellertidDepartementschefen att

betydelse bordeprincipiellriktlinjerna för reformer störreatt av
ställ-därvid inte behövdeunderställas denriksdagen även taom

jfr.författningsutfonnningendetaljeradening till den prop.mera
1977/78:81 sid 60.

8.2 Utrustning i fordon

grundregeln för5 § vägtrafikkungörelsen 1972:603, VTK,I ges
den ochall Vägtrafikant skall iakttagavägtrafik. varsam-omsorg

omständig-trafikolycka betingashet till förekommande avavsom
hindrar ellerså, han onödigtvisheterna. skall uppträdaHan att

visa hänsynskall i övrigttrafiken. Vägtrafikanten ävenstör mot
uppehåller vidsigdem bor ellerandra vägtrafikanter och som

mån regler kan dö-väsentlig bryter dessaDen ivägen. motsom



3031996:186SOU

trafikbrottslagenenligttrafikivårdslöshetbl.a. förmas
1951:649.

bestäm-definnerFK,1972:595,fordonskungörelsenI man
Grund-utrustning.ochbeskaffenhetfordonsreglerarmelser som

i trafikfår brukasendastfordonstadgari § FKregeln 7 omatt
övrigt lämp-och isäkerhetssynpunktfråntillförlitligtfordonet är

godkäntsfordonskomponenterochtrafik. fordonligt för Nya som
fordonskungörelsensuppfyllaskallEG-direktivvissaenligt anses

såochrymligskallförarplatsenI 8 § FKkrav. sägs anor-att vara
utsiktgodkörställning överbekvämden medger samtdnad, att en

föravseddaanordningarskall ärVidareoch sidorna.vägen som
förarenanvändasföreljestmanövrering ellerfordonets att av

undviksförväxlingså,anbringadeochinrättadefärdunder attvara
efter-trafiksäkerhetendemkommalätt kanoch föraren utan att

ellerdriftspersonalförare,förSlutligen skallsätts. utrymmet annan
trafik-vidpersonskadaså,ochinrättat attutrustatvarapassagerare

begränsas.ellerhindrasinbromsningolycka eller
beslutaVägverketfår§ FKbemyndigande i 102Genom omett

beskaffenhetfordonsbehövsföreskrifterytterligarede omsom
såledesfårVägverketfordonskungörelsen.utrustning enligtoch

bemyndigandetfordonsdetaljerytterligareföreskriva utaninte om
skallutrustningföreskrivenhur i FKföreskrifter varaomavser

typgodkänd. Dessaskallutrustningvissochbeskaffad varaom
VVFS 19-föreskrifterVägverketssamlade ibestämmelser finns

efterfordonochsläp-bilar6.2,avsnittsärskilt94:5, samt somom
fordonförbjudaVägverketfår103 § FK attbilar. Enligtdras av

Överträdelser for-tillbehör.delar ellertrafikfarligamedförses av
medföraföreskrifter kanVägverketsochreglerdonskungörelsens

bötesstraff.
särskildförbjuditsharanordningaroönskadeVissa engenom

hareffekterhastighetsövervakningenssyfte intelag. I äventyraatt
laservamareochradar-förbudl988:15således i lagen motom

användningöverlåtelse ochinnehav,såväl tillverkning avsom
i definnsförbudLiknandeförbjudits. ävenoch laservamareradar-

olovligendenPåföljden förländer i Europa.flesta övriga som
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befattar sig med radar- eller laservamare böter eller fängelse iär
högst månader och den påträffade anordningen skall förverkas.sex
Inom Kommunikationsdepartementet bereds för närvarande ett
förslag från Rikspolisstyrelsen lagenutvidga till gällaatt attom

s.k. laserstörare. omfattade frånäven Lagen början endast radar-
den tekniska "kapprustningen" har medfört attvamare, men nya

med syfte succesivt förbjudits.apparater samma
Lagstiftningen på fordonsområdet hållenallmäntär som synes

med klar utgångspunkt utifrån vad kan befaras farligten som vara
för trafiksäkerheten. Om viss utrustning i framtiden skall vara
obligatorisk föranleder det dock ändringar i fordonskungörelsen
och Vägverket kan därefter utrustningensreglernärmarege om
beskaffenhet. På liknande kan trafikfarlig eller i övrigtsätt oön-
skad utrustning förbjudas ändringar i fordonskungörelsengenom

Äveneller i särskild lag. frivilliga branschregler är sättett atten
stävja olämpliga beteende. Det har hävdats branschen fört.ex. att
bil-TV kommit körspärr TV-appa-överens att monteraom en

påslagenskall förhindra vidTV-n färd.ärratema, attsom
Den ökade intemationaliseringen, Sveriges medlemskap i EU

och biträdandet olika internationella överenskommelser ochav
rekommendationer måsteförsiktighet och hänsyn iakt-gör att stor

vid utforrnandet svenska regler. Det nämndatagas av ovan ex-
emplet med förbud ocksåradar- och laservamare visar svårig-mot
heten med på förhand försöka förutse, reglera och kontrolleraatt

teknik. De CEMT den europeiska transportministerkonfe-ny av
irensen april utfärdade1994 generella riktlinjerna Ergonomics-

and Safety of In-vehicle Information CEMT/CM9420Systems —
visar möjlighet till samstämmigt europeiskt förhållningssättetten
till väginfomiatiksystem i fordon.

8.3 Utrustning vid väg

Regler anvisningar för trafik och i finns iväg terräng väg-om
märkesförordningen 1978:1001, Regelverket iVMF. VMF är
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inte utformat för dynamiska såbudskap skyltar. Det är t.o.m.
det förbjudet anordningar kan förväxlasär sättaatt att upp som

med eller har innebörd de vägmärken anordningarochsamma som
används i dag.som

De anordningar inte kategoriseras vägskyltar enligtsom som
VMF följer andra regler. Uppsättandet andra anordningar änav
vägskyltar regleras bl.a. i väglagen 1971:948, plan- och byggla-

1987:l0 naturvårdslagenoch i 1964:822.gen
Av 43 § väglagen framgår fåringen uppföra byggna-t.ex. att

der, tillbyggnader, utföra anläggningar eller andraandra vidtagöra
åtgärder kan inverka menligt trafiksäkerheten inom väg-som
området väghållningsmyndighetens tillstånd. 46 väglagen§utan
innehåller regler förbud reklamskyltar och motsvarandemotom
anordningar. får inte inom avstånd 50Dessa sättas ettupp av

från vägområde tillstånd.länsstyrelsens Inommeter ett utan ett
avstånd tolv från vägornråde får länsstyrel-intemeter ett utanav

tillstånd utföras anläggningar eller vidtas andra för trafiksä-sens
kerheten åtgärder. fårmenliga det behövs före-Om länsstyrelsen
skriva detta avstånd ökas, dock högst till 50att meter.

Inom detaljplanlagt område kan uppförandet skylt,av en en
eller dylikt bygglov frånfordra kommunen ochäven ävenmast

kan tillståndanordning inte kräver bygglov den kräva enligtom en
naturvårdslagen. naturvårdslagenEnligt 22 § krävs nämligen läns-
styrelsens tillstånd varaktigtför utomhus vissa anord-sättaatt upp
ningar.

ocksåOm anordning använder sig radiovågor krävsen av
tillstånd för lagenradiosändare enligt 1993:599 radiokom-om
munikation

Övervakning med kamera regleras i lagenvid väg m.m.
1990:484 övervakningskameror nedan.närmareom m.m., se

införande påEtt dynamiska meddelanden vägskyltar kräverav
ändringar i SvårigheterVMF. måste beaktas bl.a. utforrn-rörsom
ningen föreskriften såför de skyltarna kriteriernadynamiska attav
för det variabla märkets olika funktioner täcks in. skallHur t.ex.
det budskap skylten förmedlarvid varje tillfälle beslutas Ensom
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dokumenteraochsäkerställakunnamöjlighetenfråga rör attannan
metod kanEnhastighetsgräns.dynamisköverträdelser mot t.ex en

nödvändigtocksåvideoinspelning. Det attäranvändaattt.ex. vara
skallVad t.ex.tillförlitlighetenkrav systemen.ställa stora av

fordonsmonteradedeninformationdenföreträde somomges
längsåtergesdenmedvisar inte överensstämmerutrustningen som

vägen

Integritetsfrågor8.4

bearbetning ochbl.a.frågaiutvecklingentekniskasnabbaDen om
ocksåmöjliggörinforrnationsbärareochuppgifter enöverföring av

privatadeninkräktariskerarsinivilket attkontroll,ökad tur
måsteintegritetenpersonligadenförskyddetFrågorsfären. om

roll.framskjutenspelaalltiddärför en
finnsintegritetenpersonligadenförskyddetgrundläggandeDet

enskil-denskallallmänna värnadetbl.a.detRF där sägsi 1:2 att
skallstadgandeDettafamiljeliv. avprivatliv och ensomdes ses

lagstiftning.övrigförmålsättningarflera
kamera-specialreglerats ärtrafiksfäreninomföreteelseEn som

övervakningskameror1990:484Lagen m.m.övervakning. om
ilagtidigareoch1990juli sammakraft den 1 ersatteträdde i en

upplysnings-ochtillstånds-på principerbyggerLagenärrme. om
optisk-elektroniskaandraTV-kameroromfattar samtplikt. Lagen

framhävslagenutrustningar. Ijämförbaradärmedochinstrument
tilltillbörlig hänsynmedanvändasskallövervakningskameroratt

användningallgällerintegritet. Dettapersonliga avenskildas
tillstån-ellertillståndspliktigadesig ärövervakningskameror vare

allunderstryka över-bestämmelsen attärmed attSyftetdsfria.
den där-integritetsintrång och attförriskerinnebäravakning kan

hänsynstagandeallmäntmedochunder ettbedrivasför bör ansvar
Bestämmelsen är31.1989/90jfrmedmänniskan avtill s.prop.

straffsanktion.saknarochportalkaraktär
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Integritetsprövningen återkommer vid reglerna för tillstånds-
givning. En grundläggande förutsättning naturligtvisär att
sökanden har befogat intresse få använda kameran ochett att att
detta inte kan tillgodoses något Dessutom måste densätt.annat
infonnation kan förmedlas kameran och den fårätt attsom genom
behandla eller bevara bilder kan komma förenasupptagna attsom
med tillståndet kunna ringa betydelse för enskildasantas vara av
personliga integritet med hänsyn till den utrustning skallsom
användas, områdedet skall bevakas och övriga omständig-som
heter. Om risken för integritetsintrång inte kan ringaantas vara av
betydelse skall tillstånd meddelas endast intresset till-attom av
godose det ändamåletavsedda med övervakningen så starktär att
det skall företräde framför intresset enskildasvärnaattges av
personliga integritet.

Upplysning övervakningskamera skall lämnas tydligom genom
skyltning eller på något verksamt frånUndantagsätt.annat upp-
lysningsplikten bl.a. för kameror avseddagörs för bevak-ärsom
ning skyddsobjekt sådanoch för övervakning polisen utförav som
vid automatisk hastighetsövervakning. Undantag från tillstånds-
plikten bl.a. för TV-backspeglargörs dvs. kameror trafik-som av
säkerhetsskäl eller för säkerheten i arbetsmiljön är uppsatta
fordon, maskiner eller liknande för förbättra sikten för förarenatt
eller användaren, för bevakningen skyddsobjekt och för denav
automatiska hastighetsövervakningen.

Vid införandet dessa regler uttalade departementschefen attav
det kan finnas anledning återkomma frågantill utvidg-att om en
ning undantaget för polisens hastighetsövervakning tillav att om-
fatta kameroräven används för andra former trafiköver-som av
vakning hastighetsövervakningän 1989/902119 Någ-prop. 18.s.

förslag i den riktningen har emellertid inte framförts denra av
utredning frågor användningöver övervaknings-settsom om av
kameror och i juni 1996 överlämnat sitt slutbetänkande SOUsom
1996:88. Den genomgång praxis genomförts utred-av som av
ningen visar emellertid bl.a. trafikövervakning sådantäratt ett
ändamål regelmässigt tillstånd. Vid trafikövervakning kansom ges
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bilderbehandla och bevaratillstånd medförenas rätt t.ex.även att
olyckshändelser.inträffadei samband med

har skapatinformationsteknikanvändningenökadeDen av
inforrna-sammanställaochinhämtaförutsättningar förökade att
tillåtgärder. Möjlighetenrutinbetonadeenkla ochtion med sam-

accelererande möjlig-också ökat. Dessaregister harköming av
svåra problemmånga ochmedförakantill registreringheter ur

ibehandlas bl.a.Sådana frågorsekretessynpunkt.ochintegritets-
lSedan den1980:100.sekretesslagen1973:289 ochdatalagen

för dekonventioneneuropeiskaockså denjanuari 1995 har
svenski sär-inkorporerats rättmänskliga rättigheterna genom en

lag 1994:1219.skild
enskil-skyddet förfrågorolikakartläggningEn bredare omav

Justitiede-studie inomiredovisatsprivatliv harda enpersoners
tankenväcktsstudien har1994:5. I ävenDs attpartementet -

inombestämmelserolikasöka förafall sikti vart samman—
integritetsskyddslag.samladintegritetsskydd tillområdet för en

utvecklingentekniskadenfrämststudien deti ärDet sägs att som
sådan ordning.talar för en

frågorövriga8.5 Vissa

sändnings-förvilka villkorbl.a.regleras1966:755radiolagenI
ochprogramföretagetavtalet mellanin iskallrätten rege-tassom

avtalasskallradiolagenringen. Enligt 7 § attt.ex. program-om
tillmeddelandeskall sändamyndighetbegäranföretaget av

någon anledningfunnithellerhar inteDelegationenallmänheten.
vägtrafikled-mellanförhållandetordning förföreslåatt annanen

frågorm.fl. använ-radioföretagenoch änningscentralerna att om,
skyldighetenellerochuppgifterinsamlade attdandet rättenav

avtalsvägen.reglerasmeddelandensända vissa
skadeståndsansvarmedföratrafikantinforrnation kanFelaktig

föreliggerdetdvs.principer,skadeståndsrättsligaenligt gängse om
inträffadedenförsummelsen ochmellanorsakssammanhangett
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skadan. del myndig-För styrande trafikinformation, avsom en
skadeståndslagenhetsutövning, gäller särskilda regler. I 3 kap. 2 §

skadeståndsansvar ellerför fel1972:207 regleras det allmännas
Skadeståndsansvaretförsummelse myndighetsutövning.vid om-

fattar myndighetsutövning i verksamhetfel eller försummelser vid
sådanför vilken Därmedeller kommunenstaten avsessvarar.

Svenskoffentlig anförtrotts enskilda ABmaktutövning t.ex.som
Bilprovning fråga obligatorisk kontroll. allmännasi Det an-om

kvarstår såledesför vidfelaktig myndighetsutövning ävensvar
delegation verksamheten.av

skadeståndsansvar harKommittén det allmännasför översyn av
skadeståndsansvar" SOUi sitt betänkande Det allmännas

felaktigför vissa former1993:55 förslagit utvidgatett avansvar
säkerställandeeller missvisande myndighetsinforrnation. Ett av

såledesinformationens inforrnationssystemens tillförlitlighetoch är
beredsvikt. Utredningens förslagdenna anledningäven storav av

inom Justitiedepartementet.

bedömning8.6 Delegationens

delegationengenomgång regelsystemetgällandeDen det somav
utformade.bestämmelserna generelltgjort utvisar flertalet äratt av

grunddärför inte omarbetasHuvuddelen reglerna behöverav
obligato-Utrustning skallutvecklingen teknik. som varaav av ny

ändrade regler.kräver dock ellerrisk eller skall förbjudas nyasom
användamåste för kunnaVidare det skapas förutsättningar att

naturligtviskanvägskyltar med dynamiska meddelanden. Det även
ochutformningenfinnas behov avseendereglernärmare an-av

säkerhetenvändningen frivillig kanviss utrustning störasomav
hantering fordonetfärd.under System förarensövertar avsom

frågaomfattande särreglering, idock betydligttorde kräva en mer
frågordessaskadestånd analysEn närmare avom ansvar, m.m.

områdemåste utifrån förslag dettadock de konkretagöras som
kan komma i framtiden.framförasatt
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Vägtrafikledningens organisation och arbetsuppgifter beskri-är
på uppgifter väljerplats i betänkandet. De attvna annan man

måstetilldela vägtrafikledningen klargöras i instruktioner och
organisationersbemyndiganden. arbete kan andraI detta även

bemyndiganden komma beröras.att
måsteSkyddet integriteten kontinuerligtför den personliga

Tillämpningar innefattarbeaktas vid införandet regler.nya somav
övervakning ellerautomatiska olika formeravgiftssystem, samt av

registrering emellertid särskild försiktighet.kräver
måsteutvecklingen följas medDen tekniska och juridiska stor

formella rättsbildningen inomvaksamhet bakgrund denattmot av
fall kommittransportinformatiken i i dag i vissa harEU ersät-att

får inte medföra negativ utveck-standardisering. Dettatas enav
samhällsperspektiv.ling bredareettur

tillämpningarframgår redogörelsen kan valet vissaSom avav
Några författningsför-konkretakomma kräva ändrade regler.att

emellertidlagstiftning kanslag vad gäller eller kompletterandeny
tekniska applikationerinte läggas fram förrän vilkavet somman

aktuella.är
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SverigeTransportinformatik för9

kringrad förslagtidigare kapitel har delegationenI presenterat en
föroch utvecklasanvändas, införastransportinformatiken kanhur

olikasammanförs dessaförhållanden. kapitletdet härsvenska I
transportinforrnatikförförslag till nationellt samtett program

ocksåavslutningsvisVidareför transportinformatik.riktlinjer ges
avseendegjortdelegationenbedömningarsamlad bild deen av

tillämpningsområden.olika

satsningnationell9.1 En

transportinformatik

åstadkommamånga möjlighetererbjuderTransportinformatiken att
trafik. Denmiljösynvinkel bättreeffektivare ochsäkrare, uren

utvecklaindustriför svenskockså möjligheterinrymmer att nya
ärpåTransportinforrnatikenmarknader.och finnaprodukter nya

beslutatländer harFleraoch i Europa.frammarsch i JapanUSA,
området.satsningar inomochnationella gör storaprogramom

dessatrafikproblemstruktur,Sverige har inte etc. somsamma
direkt kani länder intetagits andraländer, varför de ansatser som

transportin-förEttuppslag.godakopieras väl programgemen
utifrån våra specifi-måste naturligtvis formasformatik för Sverige

isole-skedock intekanförhållanden förutsättningar. Dettaka och
från vår omvärld.rat

speciellatämligenSverigemånga andra länder harJämfört med
framkom-fråga lösai första hand intetrafikproblem. Det är attom

finna ochemellertid viktigtlighetsproblem. prövaDet är att nya
miljöpåverkanminskadåstadkomma trafiksäkerhet,ökadsätt att en

ocksåhandlarDetökad effektivitet ioch atttransportsystemet. om
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finna lösningar anpassade efter svenska befolknings- och närings-
geografiska förutsättningar.

någonIT har fått genomslag i vägtrafiken iinteännu större
Sverige. utsträckning inom de andraDen används i större trans-
portslagen. finns potential utveckla helaDet att transport-storen

hjälp inte till denna potentialmed IT. Att ärsystemet ta varaav
också inte kommer likaslöseri och innebär Sverigeett att att vara

ocksådärmed i kon-väl andra länder och virustat att tapparsom
kurrenskraft. transportinformatik kan och böruppenbartDet är att
få i svenskaalltmer framträdande plats det transportsystemet.en

åtgärder.För detta krävs raden
frånfristående övriga delar iTransportinformatik kan inte ses

utgångspunkt för ökad användninginformationssamhället. En av
mål riktlinjer regeringen lagtIT i trafiken därvid de ochär som

fast för nationell IT-strategi.en

för9.1.1 nationelltEtt program
transportinformatik

antalbetänkandeDelegationen har tidigare i detta presenterat ett
ändamålsenligtförförslag i syfte skapa förutsättningar ut-ettatt

tagitnyttjande framförda förslagen hartransportinformatik. Deav
också utifrånsin utgångspunkt trafikpolitiken motiverasi samt

förslagen sammanförtsinförandestrategiska bedömningar. Här har
till ett program.

transportdatabasnationell digitalEn

transportinformatik iintroduktionEn grundförutsättning för av
informationsinfrastruktur. Denskala det finnsstörre är att na-en

viktigtionella under uppbyggnadvägdatabasen, utgörär ensom
samplaneringdel denna. underlättaFör överetc. transport-attav

skapaslagsgränser ytterligare ochdet dagsär trans-stegatt ta en
i samarbete.de fyra trafikverkenpoitdatabas. Detta bör göras av
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Organisation för vägtrafikledning

Vägtrafikledning måste få plats i det svenska trafiksystemet. Etten
tydligt för vägtrafikledning Dåbör definieras. läggsansvar en
plattform för många andra tillämpningar väginformatik. Det ärav
i första hand Vägverket storstadsornrådenaoch kommunerna i som
måste axla för vägtrafikledning.ansvaret

Satsning på intelligenta trafiksignaler

Att investera i modema/intelligenta trafiksignaler samhällseko-är
nomiskt mycket lönsamt. Väghållama sådanabör invester-göra
ingar. För erhållaskommunerna bör bidrag kunna från utvidgatett
LTA-anslag.

Finansiering

Investeringar i transportinformatik behöver såväl offent-göras av
liga privata möjliggöraaktörer. För satsningar för kom-attsom

och de kollektivtrafikhuvudmännenregionala bör LTA-muner
anslagen innefatta i grundläggandeinvesteringar transportinforma-
tiksystem. Till investeringar bör i detta ocksåavseende räknas
kompetensutveckling.

hastighetsanpassningF UD-projekt kring automatisk

För verklighet måstenollvisionen skall bli lösningar prö-att nya
demonstrationsprojektEtt automatisk hastighetsanpas-medvas.

sning m.fl. säkerhetssystem genomföras med Vägverketbörnya
ansvarig.som

F UD-projekt kring dynamiska vägavgifter

Den tekniken möjligheter med hjälp avgifterattnya ger nya av
trafiken efter trängsel emellertidmiljöbelastning, Detta ärstyra etc.
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inte FUD-projekt bör tekniska lösningar,Iännu utprovat. ett an-
vändaraspekter samhällsekonomiska effekter analyseras. Enoch
statlig utreder juridiska och organisato-utredning bör tillsättas som

frågor avgiftssystem.riska kring famtida

landsbygdenFörsök kring transportinformatik för

och mindre lämpligaprojekt bör för landsbygdenI tätorterett
undersökas Vägverkettransportinforrnatiktillämpningar och prövas.
länsstyrelser, kommuner m.fl.bör driva i samarbete meddetta

på kollektivtrafikSatsning

många i fleratillämpningarFör kollektivtrafiken finns av-som
tillämpningar kantrafiken. hel delseenden kan förbättra En

samverkanpå hand, medan andra kräverföretagen införa egen
finnasStatsbidrag böroch/eller med andra aktörer.inom branschen

kollektivtrafikinformatik.grundläggande investeringar iför

Försök med reseplaneringssystem

färdmedel saknassamtliga kollektivareseplaneringssystem förEtt
någon naturligt huvudman.heller intedag i Sverige och det finnsi

samverkan mellan trafikver-genomföras iförsöksprojekt börEtt
branschorganisationer.ken, trafikföretag och

med farligtUtredning ochövervakning styrning transporteravom
gods

undersökam.fl.med RäddningsverketVägverket bör tillsammans
ochför övervakningnationelltmöjligheterna bygga systemettatt

farligt gods.styrning medtransporterav
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samordnat nationellt F UD-programEtt

går Sverigetransportinformatikområdet snabbt.Utvecklingen inom
utveck-ochforskning-krävermåste följa i utvecklingen. Detmed

börkunskapsuppbyggnad. KFBoch successivlingsinsatser taen
transponinformatikförinitiativ till samordnat FUD-programatt ett

forsk-på långsiktigaockså satsningarinkluderafram. Detta börtas
transportinformatik.ningsmiljöer för

med lokal anknytningPilotförsök

skebörtillämpningar behövs. DettaPilotförsök för olikaprövaatt
förförutsättningardemonstrationsområden, det finnsdäri flera ett

universitetl-ochindustri, användarefrån lokaldeltagandeaktivt
krävs.FoU-verksamhetenmedhögskolor. samordningEn

beslutsunderlagUtvärdering och

tillämp-olikapilotförsök,FoU-projekt,Utvärderingar test avav
inför-beslutför fattaunderlagväsentliganingar utgör attetc. om

tilldå beviljasmedelutvärdering bör ställasHårdare kravande.
samhällsekono-deutvecklaPå faller detFUD-projekt. SIKA att

trafikverken.medsamverkanimiska beslutsunderlagen

systemarkitekturbehovetAnalys enav av

underlättaskanDettakopplasbehöverOlika IT-system samman.
skapassådan kan behövasystemarkitektur. Enfinnsdet enom

behovetanalyseranivå. Vägverket böreuropeisk nämnare av
arbeteteuropeiskai detdeltagandeoch svensktsystemarkitektur

frågor.kring dessa
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Aktiv medverkan det internationella standardiseringsarbeteti

Standardisering mycket viktig komponent för införandetutgör en
transportinformatik. inte fråga.Detta bara svensk Sverigeärav en

måste aktivt delta i internationelladet arbetet. Vägverket drivabör
och koordinera den svenska verksamheten inom väginformatik-
området.

Deltagande det internationella samarbeteti

Utvecklingen internationell.transportinformatik För Sverigeärav
det väsentligt kunna hämta hem internationella erfarenheter,är att

produkter ocksåDet handlar Sverige aktivtetc. att ettom genom
deltagande i det internationella inomsamarbetet EUs olikat.ex.

påverka ocksåkan besluten. viktigt Sverige spelarDet är attorgan
framträdande roll med tanke den inhemska industrien som

finns inom området och därigenom stärka dennas konkurrenskraft.

Forum för samverkan

ocksåFör kunna internationellt kan det behövas nationellatt agera
samordning. kan ske inom för svenskt forum förDetta ettramen

också pådrivandetransportinformatik. forum kan spelaDetta en
roll i införandet transportinformatik mötesplatsutgörasamtav en
för olika iaktörer. forum i organiserad form bör skapasEtt mera
samverkan mellan dessa aktörer.

Utbildning kompetensutveckling—

Kunskap och kompetens transportinformatik avgörandeär avom
betydelse för transportinformatikens möjligheter skall kunnaatt tas

måstetill Sverige. Universitet och högskoloroch utvecklas ivara
ändamålsenligt utbildning kring transportinforma-formasättett

måstetik. Vidare myndigheter och andra organisationer skallsom
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möjlighetanställdadesstransportinformatik förinföra att gessvara
till kompetensutveckling.

Informationsinsatser

allmänheten,dåligt känd hosdagTransportinformatik iär men
såvälsatsningardeFör görshos organisationer.även att avsom

få avsedda effekterskallorganisationer äroffentliga privatasom
insertill ochslag kännerolikaanvändaredet viktyttersta att avav

uppgift föroch Detmöjlighetertransportinfonnatikens ärnytta. en
informations-information. Gemensammamånga aktörer spridaatt

förforumsvensktförske inommed fördelinsatser kan ettramen
transportinformatik.

Sverigetransportinformatik iförRiktlinjer9.1.2

detal-tillförslaghärför avsiktDelegationen har inte presenteraatt
dockvillDelegationentransportinforrnatiken.regler kringjerade

riktlin-generellabetänkandetantal slutsatserlyfta fram ett somur
Utgångspunkter-Sverige.transportinformatik iför införandejer av

införandestrategiska. Dessadelstrafikpolitiskadetta delsför ärna
transportinformatikpolicy förframtidaförgrundkan utgöra enen

regelverk kringskapandetförvägledningSverige ochi ettaven
transportinformatiken.

riktlinjer:följande generellalyfta framDelegationen vill

integrerasså den kanutformasTransportinformatiken bör att°
i övrigt.informationssamhälletmed

andraförgällerprinciperSå långt möjligt bör somsamma° som
bedömningvidtillämpasmedel i trans-transportsystemet av

portinforrnatikåtgärder.
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åtgärder intemåste ellersäkerställasDet att systern ger uppiov°
trafik-infriandet demotverkareffekter och/ellertill negativa av

skala imålen införs ipolitiska innan de större transportzys-
temet.

Mål-behov och krav.användaresUtgå från olikaanalyser° av
användarna ställersituation därskapasättningen bör att envara

utvecklingen.och driverkrav

funktionshindradeochäldreoskyddade trafikanternaDe samt°
införandeprocessen.iuppmärksamhetbör störreägnas

ifår byggasolikabarriärer förNya transportsys-grupper-
transportinformatik.införanderesultatetttemet avavsom

den personligatillhänsynmedbör utformasSystem tagen°
integriteten.

interna-mån byggdamöjligabör iSystemen största vara-
Inter-finns.överenskommelser dessaochlösningartionella om

de finns.skall tillämpasstandardernationella om

privata aktörermarknad därförmåste möjlighetfinnasDet en°
lämpligt. Detdettatjänster,produkter och ärkan skapa när

tjänsterkringaktörerprivatamedkonkurreraoffentliga bör
producera.väl kandessa likasom

börinforrnatikinfrastrukturiinvesteringaroffentligaGenom en°
produk-utvecklaaktörerför privataetablerasplattform att nya

transportsektorn.inomoch tjänsterter

påkonkurrensmåste ske i sättupphandlingOffentlig samrra°
iandrainköpgällerdet transportsystemet.systernnär avsom
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i liten skala innanbör skapas möjlighetDet pröva systemenatt°
storskaligt införande genomförs.ett

mån i stället förmöjliga bör generellaI största trans-system,°
för transportsektomsportspecifika, användas och anpassas

behov.

integrering medmåste för framtidaSystemen byggas var-- en
transportinforrnatiksystem.andra till sammanhängandeett

bli, interoperablaså eller kanSystemen bör byggas de är,att-
med varandra.

dåoch bedömasTillämpningama bör analyseras trans-separat,-
till-består mycket heterogenportinformatiken grupp avav en

lämpningar.

införande.tillvara inför svensktUtländska erfarenheter bör tas-

olikaförbedömningDelegationens9.2

tillämpningar

bedömningar olika tillämpningarDelegationen har gjort avav
Olikai detta slutbetänkande.ställentransportinforrnatik flera

delstillämpningar motiverasåsikter olikaoch förslag kring av
skälinförandestrategiskatrafikpolitiska kapitel 5 delsskäl av

sammanställning delega-kapitel avsnitt7. I detta görs aven
tillämpningsornråden förtionens bedömningar olika transport-av

informatik.
bedöm-delegationenskunna hittaAvsikten dels lättareär att
tillhan-avsiktendelsning avseende specifik tillämpning, är atten

område tillämpningar,dahålla heltgenerell bedömning ett aven av
aktuellatillämpningarspecifikalista alla de ärän att somsnarare
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till-något annorlunda indelningi dag. Därför används här aven
lämpningama tidigare.än

innehåller det delegationenObservera denna del inteatt som
dvs. den nationellaför väginformatik,betraktar infrastruktursom

vägtrafik-inomdigitala vägdatabasen informationssystemensamt
grundläggande och behandlasledningen. Dessa anses vara

detta slutbe-delbetänkande ochandra ställen i delegationens
tänkande.

Myndighetstillämpningar9.2.1

transportinformatiktillämpningsområdena förEn de centrala ärav
kan härDetmyndighetstillämpningar iolika transportsystemet.

myndighetsuppgifter bättrebefintligahandla utföra ettattom
ellertrafiksignalstymingtransportinformatik t.ex. attsätt genom

baserad informatikenmyndighetsuppgifterskapa delvis nya
trafikstyming,dynamiskvägavgiftssystem,elektroniskat.ex.

m.m..
berördamycket angelägetdetDelegationen är attattanser

möj-deochteknikenmyndigheter till sig den tartar varanya
måste härerbjuder.transportinformatiken Detligheter ansessom

utvecklingendrivande imyndighetersjälvklart berörda ärattvara
kunskapsuppbyggnad främstkräver aktivoch införandet. Detta en

polisen.väghållama, hoshos även t.ex.men
myndighetstill-områden förgenomgångNedan görs treaven

för sig.ämpningar var

Trafikstyrning

transportinformatiktillämpningsområde för ärEtt mycket viktigt
trafikstyming. Detta in-trafiken, här benämntdirekt styrning av

uppnåsyftetrafiksystemet iåtgärder riktadenefattar flera attmot
Åtgärderna organiserakan syfta tillmål.vissa förbestämda att

leder tilltrafikentillflödet vissa beteenden,bättre, hindra attse
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mindre negativ miljöpåverkan Delegationen har gjort be-m.m.
dönmingen trafikstyming kan goda effekteratt i trafiken och attge
dessa åtgärder samhällsekonomisktär motiverade.

Exempel på trafikstyming kan stödjas transportinforma-som av
tik trafiksignalstyming,är; motorvägsreglering, påfartsreglering,
dynamisk trafikskyltning, övervakning och styrning farligtav
gods, övervakning och styrning prioriteringtunga transporter,av

utryckningsfordon, Vidare kan framsynt trafikinformationav m.m.
användas för leda trafik vid olika händelseratt och incidenter i
trafiken.

Delegationen föreslår del trafikstymingen utförsatt storen av
inom för vägtrafikledningen. Av speciell vikt satsningarärramen

moderna trafiksignalsystem, vilka uppvisar de överlägset bästa
effekterna vad effekt satsad krona. Delegationenavser per anser

satsningar trafikstymingssystematt bör prioriteras.

Efierfrågestyrning

Efterfrågestyming innebär olika för avgifter ochsystem att genom
prismekanismer trafiken.styra

Det har inte varit delegationens uppdrag utreda hur dettaatt
kan ellergöras detta önskvärt. Det stårär dock klart efter-om att
frågestyming svårt genomföraär transportinformatik, ochatt utan

denna kan leda tillatt effekter,typ främst vadsystem storaav
gäller minska trafikens negativa miljöpåverkan.att

Exempel på efterfrågestyming främst s.k. Roadär Pricing, men
även Park Ride och traditionella biltullart.ex. betalning vid

avgiftssnitt områden därär transportinformatikett kanpassage av
bidraga till efterfrågestyming.

Det finns i dag inga tekniska för dynamiska vägavgiftersystem
alla krav på ekonomi, integritet,motsvarar övervakning,som m.m.

bör ställas på sådant avgiftssystem. Det därför delega-ettsom är
tionens åsikt förutsättningslöst bör frågoratt dessapenetreraman
i FUD-projekt kringett generations betalsystemnästa för väg-
utnyttjandet. I samband med detta bör statsmakterna tillsättaäven
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prissättningför vägutnytt-koncepthurutredning kring ett aven
teknik.dennakan baseratjandet typut avse

kunskapsuppbygg-dessa ärvikt för framväxtAv systernstor av
blirkortmedbetalsystemområdet,kring smartanad attsamt

Delega-accepterade iochtillgängliga transportsystemet.allmänt
modernaangelägetlägei förstadet är attdärförtionen ettattanser

kollektivtrafik. Dessaochparkeringförintroducerasbetalsystem
försofistikeradebyggagrund för systembrakan utgöra att meren

vägavgiftsupptagning.

Kontrollsystem

olikamyndighetsuppgifter ärtillämpningsområde förtredjeEtt
kanDessaochtrafikentillkoppladekontrollsystem transporterna.

ibehörighetochtilltillträde transport-kontrollerasyfta till att
last,förare,fordon,utifrån krav etc.systemen

elektroniska kör-användningarolikadettaExempel är av
säkertelektroniskt sättpåmöjlighetkort. Dessa ettattenger

Elek-identitet.ochkörkortstillhörighetinnehavarenskontrollera
ivilka allaolikaflertalpå sätt,användaskantroniska körkort ett

påintevill här närmareDelegationenklarlagda.dag inte är
tillämpningar.olikadessamedoch nackdelarför-

internationellt,frågordessa samtkringpågår arbetei dagDet
angelägetdetDelegationen attVägverket.nationellt ansergenom

överenskommelseinternationellochfortskriderarbetedetta att en
körkort.elektroniskagällandeståndtillkommer

trafikanternatillServicetjänster9.2.2

produkterskapaföranvändasTransportinformatik kan attäven
olikaitrafikanternaservicestöd elleroch tjänster utgörsom

tillämpningarmöjligafloramycketfinnslägen. Det avstor aven
ändamål.dessatransportinformatik för
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Delegationen konstaterar de flesta dessa leder tillatt systemav
förbättringar i trafiksystemet, trafikantens trygghet kan öka ochatt

tillgängligheten till kanatt förbättras. Vissatransportsystemet av
dessa tillämpningar handlar väghållare skaparatt systemom som

naturlig delutgör i tjänsten tillhandahålla nyttjandeatten trans-av
t.ex. grundläggande informationportsystemet och trafik-väg-om

situationen, handlar till del också privata tjänsterstormen om
kring t.ex. reseplanering, navigeringssystem,transportsystemet

Gränsdragningenetc.. mellan offentligt och privat härär storav
betydelse.

Generellt handlar det här har positiva, trafik-systemom som
politiska effekter. Delegationens grundsyn vad gäller dessa servi-
cetillämpningar sådana tjänster bör skapas såvidaär produkteratt

inte inverkar negativt de trafikpolitiska målen. Ensystemen stor
del dessa påbäst fram fri marknad.växersystemav en

Nedan diskuteras trafikinformation och andra stödsystem var
för sig.

Trafikinformation

Med trafikinformation här alla de tjänster eller produkter,menas
syftar till trafikanten mervärde ökadatt ettsom ge genom en

informationsnivå i trafiken. Här kan transportinformatik spela en
mycket roll. informationsnivåEn ökad kan till direktstor vara

för trafikanten, också medel för indirekt trafik-nytta ettmen
dåstyming trafikanterna kan fatta bättre beslut och därmed på-

verka den totala trafiksituationen positivt.
Några på sådanaexempel trafikinformation i bilenär:system

genom RDS-TMC, DAB, eller dyl., navigeringssystem i bilen,
trafikinformation till hemmet/arbetet över Internet eller TV,t.ex.
reseplaneringssystem, information via handterminaler, variabla
skyltar, parkeringsledning, m.m.

Informationen mycket central del i transportinforma-utgör en
tiken. Genom trafikinformationssystem kan möjligheter skapas

för andra tillämpningaräven inforrnatiken. Informationen i sigav
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tillämpningar.andraförinfrastruktursjälv kan även utgör en
vägtrafikledning-tillhandahållasdelegationen,bör enligtDenna av

en.
myndigheter-frånmarkerastydligtdetdelegationen börEnligt

vad gälleroch privatoffentligtgår mellansida gränsennas var
åsikt kanDelegationenstrafiken.kringinformationshantering

delar:följandesammanfattas i tre

grundläggandetillhandahållaåligger offentligaDet att enorgan°
grundläggandebestående väg-inforrnationsinfrastruktur enav

trafiksitua-ochaktuellkringinformation väg-databas samt
vägtrafikledningen.del iinforrnationsinsamlingtionen ensom

gratistillhandahållasskallinformationgrundläggandeDenna
aktörer.trafiksystemetslåg kostnad tilltilleller en

aktivtväghållamavägtrafikledningen attåligger vidareDet-
nödvändig för utövainformation attsådanmedut ansessom

trafiken.styrningindirektvägtrafikledning av

ochprodukterskapakunnafrittaktörerprivataskallÖvrigtI-
ideförutsatt ärtrafikanterna,tillinformation attförtjänster

kanteknikenkringreglerochlagar t.ex.övrigaenlighet med
fordonen.väginformatikutrustning ikringreglervara

infrastruk-grundläggandealltså skapabörOffentliga enorgan
inforrnationstjänsterutvecklaskall kunnaaktörernaför atttur

aktöreroffentligameningdelegationensmarknaden. Det attär
aktörermed privatakonkurreraskallintekommunerväghållare,

endamarknad. Detskapaskanlika vältjänsterkring ensom
svårt kom-hartjänstönskvärd attfrån dettaundantaget är om en

andramedtillsammansoffentliga aktörer taDåstånd. kantillma
skallAvsiktenregi.offentligdelvisisådana tjänstertillinitiativ
skallfasinledandeefteraktörenoffentligadendock att envara

införande.fullskaligtvidtillbakadra sig
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Andra stödsystem för trafikanterna

Det finns vidare antal andra kan till stöd förett systern som vara
trafikanterna. Speciellt kan integrerade betalsystem basera-nämnas
de kort elektronisk plånbok olika larmsystemsmarta samt
t.ex. med positionering via GPS.

9.2.3 Tillämpningar för transportföretag

gåsNedan olika tillämpningar för transportföretag i Yrkes-genom.
trafiken speciellt viktig eftersomär här sannolikt kommer attman
införa teknik innan den förekommer i privata fordon. Dessany
tillämpningar blir därmed möjlighet tidigt samla erfarenheteratten
och kunskap kring användning IT-system i fordonen. Detta ärav

möjlighet enligt delegationen, bör tillvara.tasen som,

Kollektivtrafik

Transportinformatik kan tillämpas kollektivtrafikområdet för
effektivare verksamhet och stöd för Exempelresenären.som
kollektivtrafiktillämpningar bl.a. prioritering i trafiksignalregle-är
rade korsningar, ledningssystem, reseplanering, information
hållplatser ioch och fordon, elektroniska betalsystem, etc.vagnar

Enligt delegationen finns det potential för förbättringarstoren
kollektivtrafiken med transportinformatik. dockDet är ettav pro-

blem dagi med finansieringen olika Vidare krävs ävensystem.av
här mått kunskapsuppbyggnad kring tekniken och dessett stort av
möjligheter. Det behövs, enligt delegationen, försatsningstörreen

få fart på införandet teknik inom kollektivtrafiksektom.att av ny

Taxi

baseradeTaxi har länge haft olika informatik i fordo-systern
Med ytterligare för betalning, trafikinformation, posi-systemnen.
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effektiviseras,taxinäringenkantransportledning,tionering, etc.
IT-medöverbelastasfordonenockså riskfinnsdet attstormen

leverantörsberoendefast idagredan iVidare ettärsystem. man
taxibranschenfrämsthandlar härmånga Det attför system. om

kravfunktionellaställaochsinamåste samordnasjälva system
andraochfärdtjänstenkanPåupphandlingen. sätt sam-samma

väsentligteffektiviserastaximed trans-hällsbetalda genomresor
ochbeställningbetalning,förtillämpningar trans-portinforrnatik

portplanering.

Godstransporter

ökaområde attutgodstransportemainom ärIT ett sersom nu
datakommunikation,mobildethandlarSverige. Härsnabbt i om

fordons-larmsystem,transportledning,beställning,ochbokning
detbedömningengjorthärhar attDelegationendiagnostik, etc.

standardise-satsning,statligspecifiknågon attbehövsinte men
trösklartill lägremedverkafördrivasbörringsprocessen att

länder.olikaochtransportföretagtransportslag,mellan
övervaknings-utredningocksåföreslår ettDelegationen aven

transportinforrnatik.medgodsfarligtför transportsystem av

Manövreringsstöd9.2.4

fordonsbaseradeolikahär systemmanövreringsstödMed menas
Exempelkörning.vidbilenkontrollellertill förarenstödför av

hastighetsanpassning,automatiskkanmanövreringsstöd vara:
vid hinderinbromsningautomatiskavståndshållare, halkvamare,

antalvidarefinnsDet stortfotgängarstöd, ettkallatibland m.m.
förframtidenitillämpningartillförslagvisionäramindreellermer

Ihär.listasintefordonenmanövreringsstöd iautomatiserat som
avanceradepå sådanasatsning system.kraftigfinnsJapan meren

effek-dekankörningenvidstyrning ettStöd eller avvara
denrealiserakunnatrafiksäkerheten. Föröka atttivaste sätten att
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s.k. nollvisionen för trafiksäkerheten krävs det, enligt delegationen,
satsning transportinfonnatik. Det finns vidare starkt stöden ett

hos allmänheten för intervenerande för vägavsnitt medsystem
hastighetsbegränsningen 30 km/tim.

Manövreringsstöd handlar dels fordonsautonoma systemom
kan del i fordonet, dels där infrastruk-som ses systemsom en om

kan gripa in påverkaochturen fordonets framförande. Både for-
donsindustrin och myndigheterna har aktiva roller spela i dennaatt
utveckling. I dag det dock inte tillräckligtär klarlagt hur denna

kan och hur de skalltyp utformas försystem de skallutav attse
fungera tillfredsställande. Det krävs målinriktad satsningen
FUD för kunna på dessa frågor.att ge svar

Detta kräver dels statlig satsning FUD kring eventuellaen
myndighetssystem för dynamisk hastighetsanpassning, dels en
kraftig industriell satsning enklare fordonsautonoma försystem
halkvaming avståndshållning, Det delegationens meningärm.m.

FUD bör bedrivas i samverkanatt mellan myndigheter och for-
donsindustri kring alla dessa funktioner för manövreringsstöd.
Fordonsindustrin har för driva på utvecklingenett stort attansvar
inom manövreringsstöd. Aktörema inom fordonsindustrin måste
tydligt deklarera de villiga denna roll innanäratt att ta eventu-en
ell statlig FUD-satsning kan ske för utveckling sådana fordons-av
baserade produkter.

I dagsläget delegationen det inte finns någon anled-attanser
ning i Sverige studeraatt närmare avancerade försystem t.ex.mer
kolonnköming, automatisk inbromsning, Dessa kräver mycketetc.

för FoU dessoch effekter ligger långtstora mycket framresurser
i tiden. Inom år5-10 bör dock denna tillämpningar ånyotyp av
studeras och bedömas berörda myndigheter.av
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Särskilt yttrande
den sakkunnige WennerPerav

långsikti-vägtrafikledning i detdelegationensJag delar inte syn
grundläggandedetden striderperspektivet. Jag motattga anser

samhällsekonomiskatrafikpolitik detbakom dagenssynsättet -
samhällsekonomiskt lönsammainnebär främstsynsättet attsom-

åtgärder-mjukahar de s.k.åtgärder det perspektivetska väljas. Ur
hårda. bedömer däremotframför Jagföreträde deinte attna

allmäntså potential demånga väginforrnatikåtgärder har attstor
fallvägbyggandet, i vissainriktningenkan komma förändraatt

behovetåtminstone senareläggavägbyggnadsåtgärder ellerersätta
på bördelegationens vadintedem. Vidare delar jag somsynav

denförInformationsinfrastruktureningå i vägtrafikledningen.
vägtrafikledningsåvälviktig fördynamiska informationen, ärsom

frånhållasmåste isärväginformatiktillämpningar,övrigasom
denmåste betraktastillämpningama. Den sättsamma som

nationella vägdatabasen.
också integreringenbetydelsenDelegationen överdriver avav

finnsmin meningEnligtoch statligade kommunala vägarna.
övergripandehuvudsak endast detibehov vägtrafikledningav

kommunalaoch destatligai dvs. de vägarna störrevägnätet tätort,
ledema.

väghållama iDelegationen vägleds föreställningen att sam-av
vägtrafikenförinteverkan klarar gemensamtatt ta ett ansvarav

vägtrafikverkregionalaföreslårväghållningen och därföroch att
idockstorstadsornrådena. Delegationen harlånginrättas sikt i

begränsningar medmöjligheterringa grad analyserat och nuvaran-
huvudsakdelegationen iansvarsförhållanden.de Jag attanser

från Vägverkets sektorsansvarmöjligheterbortsett de ger.som
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harlångsiktiga lösningendenföreställningDelegationens om
bildsituationen idag. Denpå beskriversig hurfärgat sommanav

möjligheterdeundervärderarochnegativ,målas blir alltförupp
Vägverkets sektorsansvar ger.som

organisa-förviktigtUtredningen har argumentett ensom
inflytandetdemokratiska överdettionsförändring pekat att

säkratredandettamåste säkras. Jag ärvägtrafikledning attanser
och kommu-mellanfinnsansvarsfördelningden statensomgenom

blandställningstarkmycketharKommunerna genomennerna.
frågori debygglagenochi plan-bestämmelserna som om-annat

inflytandetlokalaochregionalavägtrafikledning. Detfattas av
planerings-regionaladenockså ytterligareförstärks nyagenom

infrastrukturpropositionen.beskrivs ioch budgetprocessen som
utifrånsamordning skerdärförnaturligaDet är attmest en

Göte-möjligheter. Iochförutsättningarnuvaranderespektive parts
Stock-överenskommelse. Förmycket brafinns redanborg en

utgångspunkt i sektorsansvaretmedVägverketholmsregionen har
kommunförbundetsåväl medsådana diskussionerinitierat som en-

diskussionerdessaerfarenheternaHittillsskilda kommuner. är av
såväl rollertydliggörakommerAvtalenmycket goda. att som

ska säkras.inflytandetdemokratiskadethursamtansvar
Enligttraditionellt.organisation ärtill skapaFörslaget att en ny

med kom-samhällei dagenssådan lösningmening orsakarmin en
det löser. Denproblemverksamheter ändynamiskaplexa och mer

iorganisationslösningarflexiblareställetitekniken möjliggörnya
på dagensbaseratorganisationervirtuellaellernätverks-form av

ansvarsförhållande.
förslagdelegationensdelarjagAvslutningsvis vill jag säga att

dettalar förmycketperspektivet,korta atttill lösning i det attmen
sikt.lösningenockså bästadenär
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Bilaga
Kommittédirektiv

Informationsteknologins användning i Dir.

trañk- och 1994:41transportsystemet

Beslut vid regeringssammanträde 19 maj 1994den

Sammanfattning uppdragetav

delegationEn skall utreda frågor informationsteknologinsom
trafikpolitiska konsekvenser och behovet utformaatt ettav
regelverk kring informationsteknologins i trafikenanvändning

bereda förslag till särskilda insatser för främjasamt att
användningen teknologi isådan transportsektorn.av

Delegationen skall

initiera bredare debatt kring transportinformatikensen-
möjligheter och begränsningar,

studera strategier för införandet olika former av avan-av-
cerad transportinformatik,

bedöma de vinster för individmiljö, samhälle och densom-
tekniken kan kravenresursanspråken och påsamtnya ge

insatser från olika aktörer,

belysa eventuella negativa effekter införandetav av avan--
cerad informationsteknologi i trafiken,
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kan utnyttjastransportinformatikenhurlämna förslag om-
iriktlinjerna dengenomförandetför underlättaatt av

trañkpolitiken,svenska

kompletterande lagstift-behövs ellerdetöverväga om ny-
tekniken ochanvändningen denning For regleraatt nyaav

lagstiftning,förslag till sådanvid behov lämna

arbetsfordelningenochden nuvarandepröva ansvars-om-
och lämnaändamålsenligmyndighetermellan olika är

kanpreciseringartill de förändringar ellerforslag som vara
påkallade, samt

särskilda insatser iinitiativ till och bereda frågorta om-
användningfrämjapilotprojekt förform attt.ex. avav

infriandet debidra tillinformationsteknologi kan avsom
trafikpolitiska målen.

Bakgrund

forsk-och pågårliksom i bl.a. USA Japan,I Europa, stora
underlagtillsyftarnings- och utvecklingsprogram att gesom

informationsteknologi. Avsiktenanvändning ärför ökaden av
ochsäkrareinformationsteknologi skapamodernatt engenom

trafik förbättramiljövänlig transportsystemetssamt attmer
i de resultateffektivitet. Med utgångspunktkapacitet och som

harhittillsoch utvecklingsverksamhetenforsknings- avsatt
påbörjats.standardiseringsarbeteomfattandeockså ett

olikaradtransportinformatikochbegreppenI väg- ryms en
sig ibefinneroch tjänstertekniker, funktioner, system som

idetutvecklingsstadier. Redan i dag finnsskilda system som
naviga-vissa informations-,fárdigutvecklade,princip är t.ex.

Även forsk-debiteringssystem.tions- och merparten avom
ocksåproblem skerinriktats vägtrañkensningen hittills på ett

luftfartens ochjärnvägens,utvecklingsarbeteomfattande på
sjöfartens område.
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Kunskaperna hur skilda informationsteknologi-typerom av
tillämpningar i trafiken för sig kommer påverkaatt trans-var

i och därmed deockså trafikpolitiska målenportsystemet stort
Ännufortfarande bristfälliga.är detsvårare bedöma denär att

samlade effekten de utvecklas. Det står docksystemav som
klart ökad användning informationsteknologi i trafi-att en av
ken kommer påverka samtliga trafikpolitiska mål.att

Tillgången till transportinformatik i utvecklade for-mera
kan i hög grad komma underlätta infriandet deattmer av

trafikpolitiska mål riksdagen har beslutat Samtidigtsom om.
tekniken kan innebära möjligheter förbättrastora attsom

trafiksystemet från bl.a. effektivitets—, miljö- och trafiksäker-
hetssynpunkt kan storskalig användning också medföraen
betydande risker och komplikationer. grundläggandeEn fråga
i detta sammanhang konsekvenserna för denär personliga
integriteten.

Införandet avancerad transportinformatik i högärav mer
grad beroende möjligheterna kring internationellaattav enas
lösningar. Den europeiska transportministerkonferensen har
antagit fiera resolutioner rörande behovet europeiskav en
harmonisering detta område och ipå samverkan med bl.a. EU
uppdragit särskild kommitté kartlägga de juridiskaatten
och administrativa problem sammanhänger använd-medsom
ningen datorer telekommunikationoch i transportsektorn.av

Regeringen har i budgetpropositionen 1993/942100prop.
bil. 7 173-184 informationsteknologinsbehandlat använd-s.
ning inom och bedömttransportsektorn det kan kommaatt att
krävas betydande organisatorisk anpassning för mötaatten
den tekniken.nya

Vidare har regeringen prop.i budgetpropositionen
1993/942100 bil. l och i Utbildning och forsk-propositionen
ning Kvalitet och konkurrenskraft 1993/94:177prop.-
anmält olika initiativ kommer för stimuleraatt att tas att
utvecklingen den elektroniska infrastrukturen. Regeringenav
har också tillsatt främjasärskild kommission skallen som
användningen informationsteknologi i det svenska samhälletav
IT-kommissionen.
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Uppdraget

för transportinformatik skall analysera införandetDelegationen
transportinformatik från trañkpolitiskaoch utgångs-väg-av

punkter och anpassning bl.a. regelverk ochstudera den av
institutionella förhållanden kan komma påkallasattsom av
utvecklingen inom Delegationen skallområdet. vidare pröva
möjligheterna främja användningen transportinformatikatt av
och frågor särskilda insatser inom detta område.bereda om

Delegationen skall följa forsknings-, utvecklings- och
demonstrationsverksamheten och analysera denområdetpå

teknikens trafikpolitiska betydelse och konsekvenser. Denya
försök genomförs planeras inomdemonstrationer och ochsom

RTI-programmetför Vägverketsdet svenska ochramen
försöksområde i Göteborgsregionen bör därvid särskilt beaktas

samhällsekonomiska utvärderingliksom resultaten från den
Kommunikationsforskningsberedningensgenomförs påsom

böruppdrag inom för detta Delegationenramen program.
beakta den utvärdering Närings- och teknikutveck-även som

lingsverket låta insatser i det svenskaverketsgöraattavser av
RTI-programmet avseende 1991/92-1993/94.åren

Ytterligare förutgångspunkt de europeiskaären program
införandet transportinformatik för närvarande arbetasav som
fram bl.a. inom transportminis-för den europeiskaramen
terkonferensen och förutsätter omfattande nationellasom
förberedelser. Delegationen internatio-bör därför följa den
nella utvecklingen särskild tonviktpå området med på de
samordningssträvanden finns Europanivå.påsom

Delegationen skall möj-bl.a. denna bakgrund studeramot
liga strategier för införandet olika former avanceradav av
transportinformatik med utgångspunkt i svenska förhållanden
och förutsättningar och därvid långt möjligt bedöma såvälså
de vinster för miljö, samhälle och individ den tekni-som nya
ken kan frånresursanspråken och kraven insatserge som

Ävenolika aktörer. eventuella negativa effekter införandetav

RTIRoad Transport Informatics Väginformatik
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avancerad informationsteknologi i trafiken skall belysas.av
avvägningar och begränsningar i användningenDe trans-av

portinformatik kan erfordras med hänsyn till trafikanter-som
personliga integritet bör särskiltdärvid uppmärksammas.nas

Delegationen bör seminarier eller lämpligtpå annatgenom
stimulera till bredare debatt kring transportinformati-sätt en

kens möjligheter begränsningar.och
På grundval den information inhämtas skall delega-av som

tionen lämna förslag transportinformatikenhur bäst kanom
utnyttjas för underlätta dengenomförandet riktlinjerna iatt av
svenska trafikpolitiken och vilka åtgärder bör vidtas försom

säkerställa sådan utveckling. Särskild uppmärksamhetatt en
bör frågan vilka konsekvenser den teknikenägnas åt om nya
kan få for det demokratiska inflytandet trañksystemetsöver
utveckling vilken avvägning bör mellan loka-görassamt som

regionala,la, nationella och europeiska/internationella behov
intressen.och

Delegationen skall författ-gällandegöra översynen av
ningar med dessa författningar ändamåls-avseende på ärom
enliga med hänsyn till de förutsättningar transport-nya som
informatiken uppgift liggerI denna också övervägaattger.

det behövs eller kompletterande lagstiftning för attom ny
reglera användningen teknikenden och vid behovattav nya
lämna förslag till lagstiftning.sådan

Delegationen skall vidare den nuvarandepröva om an-
och mellanarbetsfördelningen olika myndigheter ärsvars-

ändamålsenlig tillräckligtoch tydlig lämna förslag till desamt
förändringar preciseringareller kan påkallade for attsom vara

krav informationsteknologin ställer. Delegatio-möta nya som
bör därvid särskilt trafikledningsansvarethur börprövanen
fördelat olika myndigheter väghållarepå och och hurvara en

effektiv organisation skall kunna etableras for säkerställaatt
tillgången till grundläggande information trafik, trañk-om
anläggningar och trafikförhållanden och vilka principer som
bör gälla for data- och informationsutbytet olikamellan par-

Delegationen bör i detta sammanhang huräven övervägater.
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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 för insamling, kommunikation ochsystem
bearbetning information, bl.a. geografiska grunddata,av om
trafik, trafikanläggningar 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-attsom
ningen transportinformatik skall delegationen också vidav
behov kunna bistå regeringen i beredningen ärendenav som

sådana insatser.rör
Såvitt kan bedömas torde kraven anpassningpå bl.a.nu av

regelverk och institutionella förhållanden till följd utveck-av
lingen transportinformatiken, åtminstone i kortareav ett

Ävenperspektiv, på vägtrafikområdet.störst 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 dessa uppmärksammas.även
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bedrivandeArbetets

referensgrupper.fieraellerbiträdasskallDelegationen enav
berördamedsamverkani myn-bedrivas närabörArbetet

arbetetsunderskallDelegationenorganisationer.ochdigheter
vägtullarutformningutredningenmed avsamråda omgång
1993:40dir.klimatkommitténochTrafik-1994:27,dir.

lT-kommissionen.samt
angåendedirektivregeringensbeaktaskallDelegationen

utredningsverksamheteniEG-aspekterbeaktande av
konsekvenserregionalpolitiskaredovisa1988:43dir. attom

åtagandenoffentligaprövaoch1992:50 attdir. om
1994:23.dir.

utgångenföreavslutatskall avhelheti sinUppdraget vara
skallarbetedelegationensdelredovisning1996. Enår av

delredovisning1995. Dennaseptember1denlämnas senast
organisato-nödvändigabedömningförstainnehållaskall aven

angivandemedanpassningsåtgärderadministrativaochriska
förgenomfördaböråtgärdernadå senasttidpunkter varadeav

hämmasskallinfrastrukturteknik ochutvecklingeninte avatt
fördrö-områdetharmoniseringeninternationelladeneller
bedöm-efterfrittdelegationen attövrigti egenstårDetjas.

utredningstidensunderarbetesittdelresultatredovisaning av
gång.

Kommunikationsdepartementet
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TerminologiBilaga

förkortningar, begrepp,samlinginnehållerbilagaDenna termeren
Uttydningenorganisationer.internationellasvenska och avsamt

internationellanationella ochmån byggdai möjligastedessa är
betydelsebegreppensdefinitioner. Syftet avgränsagöraär att en

ochläsandetunderlättadärigenomdelegationens arbete ochför att
förhoppningdock delegationensförståelsen betänkandet. Det ärav

i andraanvändaskanmånga dessa äventermer samman-att av
hang.

Förkortningar

RDS-överföringProtokoll förALERT-C av
RDS-TMC.meddelanden. SeTMC

Telematics.Advanced TransportATT
områdetNamn ävensamt namn

årenunderpå DRIVE-programmet
1992-94.

Identification.VehicleAutomaticAVI
for-identifieringAutomatisk av

identifieringoftadon. Avser även
Mångabetalsystem.ikontoettav

förautomatiska betalsystem vägav-
AVI.gifter bygger

Location. Au-VehicleAutomaticAVL
fordon.positioneringtomatisk av
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Används inom godstransport-t.ex.
ledning.

CD-ROM Compact Disc Read Only Memo-
CD-skiva endast kanry. som man

från på.läsas ej skriva

DAB Digital Audio Broadcasting. Digi-
tal rundradio. Kan användas för
digital Överföring ljud, bild ochav
data.

DSRC Dedicated Short Range Commu-
nication. Se SRC.

EDI Electronic Interchange.Data For-
för elektronisk överföringmat av

transportvärlden användsdata. I
meddelandestrukturen EDIFACT.

FUD Forskning, utveckling och demon-
stration.

GHz FrekvensmâttGigaHertz. för bl.a.
radiokommunikation. KiloHertz

ochKHz MegaHertz MHz är
också vanligt förekommande.

GIS Geografiska informationssystem.

GPS Global Positioning SystemSystem.
för automatisk positionering av
fordon med hjälp satellitkom-av
munikation.
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GemensamSpecial Mobile.GroupGSM
ochspecifikationeuropeisk stan-

mobiltelefoni.dard för

Interaction. Sam-MachineHumanHMI
ochmänniskamellanverkan

informatikutrustning,dvs.maskin
joy-tangentbord,kan t.ex. vara

information.audielldisplay,stick,

Digital Net-ServicesIntegratedISDN
sändaförteletjänstwork. En att

telenätet.digitalinformation över

vanligtInformationsteknik är ävenIT
informationstekno-uttolkningen
här.användslogi,

SystemsIntelligent TransportITS
transportsystem.intelligentaäven

internationellVanligt namn
transportinfor-området tillämpad

Används i andramatik. samman-
tilloftahang trans-synonymsom

portinforrnatik.

HMI.Interaction. SeMachineManMMI

Interconnection.SystemsOpenOSI
specifikationför öppnaModell av

Upp-kommunikationsgränssnitt.
s.k. layers.lageri 7delad

Traffic Mes-SystemRadio DataRDS-TMC -
Channel. RDS sättär attettsage

FM-vanligadetskicka data över



342 SOU 1996:186

TMC speciell kodningnätet. är en
för trafikinformation enligt den
s.k. ALERT-C standarden.

RTI Road Transport Informatics. Namn
på området. Tidigare den vanli-

benämningen transportin-gaste
fonnatik internationellt.

SRC Short Range Communication.
Korthållskommunikation 5-25 m,

mellan fordon ocht antennerex
vid vägsidan. Vanliga medier är
mikrovågor eller infraröd kommu-
nikation. Viktigaste användings-
området i dag elektroniskaär
biltullar.

TMC Traffic Message Channel. Se RDS-
TMC.

VMS Variable Message Signs. Variabla
skyltar vid vägsidan.

Begrepp och termer

Användare Med användare här använ-menas
dare de tjänster och produkterav
byggda transportinformatik som
erbjuds. Detta omfattar både trafi-
kanter och organisationer privata
såväl offentliga.som

Budskapsskiftande skyltar Se Variabla skyltar.
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upptäckaInnebär närvaronDetektering att av
vanligtvistrafiken,något i ett

detekteringAutomatiskfordon.
slingor,på induktivabygger t.ex.

fotoceller,videoteknik,laser, m.m.

för-ilagratsharKartaDigital ettkarta som
Möjliggördigtalt format.definierat

kartinfonna-databeahandling av
tionen.

engel-tillAnvändsvägavgifterDynamiska synomymsom
RoadSe"Road Pricing".skans

nedan.Pricing

föråtgärderSamlande attEfterfrågestyming namn
ochavgiftertrafikstyra genom

Översättningprissättning. en-av
Management"."Demandgelskans

på IC-lagratvärdeFörköpt ettElektronisk börs
ned vidräknasSaldot kankort.

vid köpräknasochköp avupp
till kortet.värde

övervakningför över-SystemEnforcementsystem av
betalning,trafikregler,trädelser av

video-användsVanligenm.m.. av
ändamål s.k.dettaförsystem

FinnsEnforcement"."Video
svenskmotsvarandebraingen

term.

for-iinfonnatiksystemdeAvserFordonsmanövrering
vidstödjer förarendonet som
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påverkarkörning eller fordonets
framförande.

Hastighetsanpassning Automatiskt i fordonet försystem
anpassning till gällande hastighets-

utformasbegränsning. Kan tving-
ande eller stödjande.

IC-kort Plastkort med integrerad krets. Har
oftast mikroprocessor, minne samt

specifik applikationsprogram-en
kort.Se smartavara.

Infonnatik används informatikHär ordet som
förkortning begreppet in-aven

formationsteknik. Kan även an-
förkortningvändas som en av

informationsteknologi.begreppet

formInformationsinfrastruktur Infrastruktur i grundläg-av
gande information kansom an-

tillämpningar.vändas olika Härav
aktuellvägdatabasen samtmenas

trafikinfonnation till-ochväg-
handahållen vägtrafikledning-av
en.

informationsteknikInformationsteknik Begreppet an-
teknik för samla in,vänds attom

ochöverföra, lagra, bearbeta pre-
information ljud, bild ochsentera

automatiskt Van-text sätt.ett
bearbet-ligen datorstöddmenas

ning.
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informationsteknik. KanInformationsteknologi Läran om
in-användas i betydelsenäven

dvs. tekniken iformationsteknik
själv.sig

betalmedelbetalsystembetalningssystem EttIntegrerat vars
för betalninganvändaskan av

från tjänsteleveran-olikatjänster
anslutna till Förut-törer systemet.

"clearing" mellanförsätter system
företag.deltagande

kanfarthållare i fordonetfarthållareIntelligent En som
körsitua-hastigheten efteranpassa

hastig-ellertrafikentionen t.ex.
hetsbegränsningama.

två olikaMöjligheten förInteroperabilitet system
Innehållertillsammans.att operera

kompabilitetteknisk del samten
kontraktorganisatorisk delen

mellan operatörer.

för styrningAvanceratKolonnköming system av
Innebärfordon motorväg. att

kolonnerinordnas ifordonen
därmed fram-fordonståg och kan

kortareoch medsnabbareföras
Ställerfordonen.avstånd mellan

avancerademycketkrav system
fordonmellankommunikationför

ochmellan fordonsinsemellen och
vägsida.

påbeteckningSamlandeManöverstöd system
fordonskontrollförarstöd ellerför
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a
under färd. Se Fordonsmanövre-
ring.

Motorvägsstyming samlingsnamn för försystem
styrning trafiken motorvä-av
gar.

Navigeringssystem Fordonssystem för navigeringsstöd
till föraren. Systemet talar om
bästa tvåmellan punkter.vägen
kan statiska eller dynamiskavara
med eller hänsyn till aktuellutan
trafiksituation.

Områdeskontroll System för kontroll tillträde tillav
områden.vissa beståKan t.ex. av

någon form passerkort förav
områdei iavgränsatettpassage

där tillträde begränsat.vägnätet är

Operatör Med här företagoperatörer menas
och organisationer som opererar

byggda transportinfor-system
matik. Dessa kan fungera som
underleverantörer till tjänsteleve-

eller pårantörer ett systemoperera
tjänsteleverantöremas direkta upp-
drag.

Park Ride Innebär enkelt kunna parkeraatt
och byta till kollektivtrafik. Ofta

olika för underlät-systemavses
tande byte informationellerav
kring tjänsten, kan be-t.ex.vara
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trafikantinforma-ellertalsystem
tion.

for-avgivandeförPositioneringssystem System ettav
koordi-iposition kandons ges

med hjälpbl.a.Görsnater. av
GPS.satelliter t.ex.

trafikstyrningförPåfartsstyming System av
Översätt-påfarter till motorvägar.

Mete-engelskans "Rampning av
ring".

Påfartsstyming.SeRampstyming

plane-förinteraktivaOlikaReseplaneringssystem system
färdsätt.olikamedring resaav

ellerhemmet/arbetettillriktasKan
bärbara enheter.till

avgiftbeläggningAvgiftssystem förRoad Pricing
ingårlendettavägutnyttjande. Iav

mellankopplingstarkrelativt
kostnaderavgiften och de väg-

Påtill.upphovutnyttjandet ger
oftast begreppetsvenska används

vägagifter""dynamiska synonymt.

vissmöjlighet tillharIC-kortkortSmarta som
information. Sedatabehandling av

IC-kort.

sambanditrafikenHanteringStörningshantering av
i densamma t.ex.störningarmed
vägarbeten, etc..halka,olyckor,

in-samordningenOfta avavses



348 SOU 1996: 86l

i samband störningarmedsatsema
i trafiken.

Telekommunikation Fjärrkommunikation. Oftast avses
överföring information viaav
elektromagnetiska system.

Teknikleverantör utrustningLeverantör ärsomav
transportinforrnatik ibaserad

till-meddenna rapport synonym
verkare.

sammanslagning orden tele-Telematik av
kommunikationer och informatik.

delmän-Telematik kan som enses
informatik-begreppet, dvs.gd av

både informationsteknikinnehåller
telekommunikationer.och

ellerOlika medTillträdesrestriktioner sätt att utan trans-
tillträdetportinforrnatik begränsa
vägtrafiktill Förtransportsystemet.

sig elek-kan det röra t.ex.om
körkortskontroll i fordonen.tronisk

Teknikleverantör.Tillverkare Se

härMed tjänsteleverantörerTjänsteleverantör menas
organisationerföretag och som

tjänster byggerlevererar som
transportinformatiktillämpningar.

köpa-Tjänsteleverantörema oftaär
beställareoch system somavre

transportinformatik. Härbygger
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offentligaochbåde privatamenas
tjänster.

i dennatrafikantMedTrafikant rap-menas
befinnerindividerallaport som

cyklister,fotgängare,trafikensig i
etc..bilister, resenärer,

infonna-Transportinformatik ärTransportinformatik
tionsteknik tillämpat transport-

helaområdet. Avser transportom-
luft-sjöfart,rådet järnväg,väg,

fart.

inforrnati-Transporttelematik ärTransporttelematik
telekommunikatio-onsteknik och

transportområdet.tillämpatner
transportornrådet väg,helaAvser

luftfart.sjöfart,järnväg,

Trafiksäkerhetsreforrner. EnTS-refonner sam-
iåtgärder framtagnaling samver-

inomaktörerolikamellankan
Väg-vägtrafikområdet genom

trafik-förverkets sektorsansvar
åtgärdersäkerheten. Dessa är av

tillsyftarochvarierande atttyp
landet.itrafiksäkerhetenhöja

infor-vägsidanvidSkyltarVariabla skyltar vars
in-Skyltensvariera.kanmation

automatikmedformation sätts
vägtrafikled-ibesluteftereller en

ningscentral.
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Vägdatabas Databas Väginformation. Kanöver
digital vägkarta.t.ex. vara en

Väginfonnatik Väginformatik infonnationstek-är
tillämpat vägtrafikområdet.nik

åtgärderVägtrafikledning Ett samlingsnamn som
till ledasyftar och vägtra-att styra

fik.

och projektSvenska organisationer

Försöksområde för väginformatik iArena
initierat Vägverket.Västsverige av

Försöksom-Tidigare under namnet
råde SiteVästsverige Test West
Sweden. imrymt delenHar större

svensk försöksverksamhet inomav
väginformatik.

riksförbund.BussbranschensBR

högskola.tekniska SeChalmersCTH
Högskolor.

transportforskning. SeförCTR Centrum
Högskolor.

regional trafik-DriftsättningDART av
samarbetsprojekt mel-informatik.

Göteborgsregionenslan främst
och Vägverket förkommuner

itransportinformatikinförande av
Göteborgsregionen.
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Kommunikationsforskningsbered-KFB
för finans-Statligtningen. organ

forskning kring kommu-iering av
ochnikationer transporter.

kringutbildningochForskningHögskolor
finnstransportinforrnatik ett

främst:i Sverige,flertal högskolor
transportforskning,förCentrum

hög-tekniskaChalmersBorlänge,
tekniskaKungligaGöteborg,skola,

LinköpingsStockholm,högskolan,
Linköpinghögskola,tekniska samt

Lund.högskola,tekniskaLunds

KKommunikationskommittéenKomKom
underutredningStatlig1995:01.

kommunikationsdepartementet
den fram-beredamed uppgift att

framtrafikpolitikentida samt att ta
infrastrukturplanering-underlag för

för ekono-principeroch skapaen
styrmedel inommiska transport-

sektorn.

högskolan. SeKungliga tekniskaKTH
högskolor.

mekanstandardise-ochMaterial-MMS
standardiserings-Svenskringen.

svenskaSamordnarorganisation.
standar-internationellaiinsatser

kringdiseringsuppdrag transport-
MMSprojektgruppinformatik

2460.
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NUTEK Näring och teknikutvecklingsver-
ket. Statligt för stöd tillorgan
teknikutveckling.

Prograrnrådet för
väginformatik Samrådsgrupp under Vägverkets

ledning för fördela FUD-bidragatt
till olika väginformatikprojekt.

SAMPLAN Samarbetsgrupp för underlag till
KomKom.

SIKA Statens Institut för Kommunika-
tionsanalys.

SLTF Svenska Lokaltrafikföreningen.

Svenska RTI-programmet Svenskt samordningprogram för
årenRTI-forskning under 1992-94.

TFK Institutet för transportforskning.
Oberoende forskningsinstitut för
forskning inom trafiktransport,
och logistik.

TOSCA Test Site Oriented Scenario As-
Svenskt utvärderings-sessment.

förprojekt bedömning av sam-
hällsekonomi trafikeffekteroch av
väginfomiatik. Utfört Transekav
på KFBs uppdrag. Baserad
Arena-projekten och Göteborg som
referensområde.
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VTI Väg- och transportforskningsins-
titutet. Statligt forskningsinstitut
för och trafik forskning.väg-

Vägverket väghållareStatlig harävensom
vissa myndighetsuppgifter samt
sektorsansvar för vägtrafiken i

InneharSverige. bl.a. sektors-ett
för väginformatik.ansvar

Internationella organisationer och projekt

ASV Advanced Safety Vehicle. Japanskt
säkerhetsappli-FUD-program för

kationer transportinfonnatik iav
fordonen.

CEN Comité de Normalisa-Européen
tion. Europeisk standardiseringsor-
ganisation.

CEN/TC278 CEN Technical Committee 278 -
Road Transport and Traffic Tele-
matics. Denna standardiserargrupp
transportinfonnatik i Europa.

CEMT Minis-Conference Européenne des
Europeisktdes Transports.tres

för transportdepar-samarbetsorgan
hela bara EU-Europa,tement
Även kallat ECMT.länder.

COST Cooperation in the fieldEuropean
of Scientific and Technical Rese-
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mellan EU-FoU-samarbetearch.
EFTA-ländema.och

Transport.Generaldirektorat VIIDG-VII -

Telema-XIIIGeneraldirektoratDG-XIII -
tics.

forRoad InfrastructureDedicatedDRIVE
Fortlö-in Europe.SafetyVehice

kringforskningsprogrampande
tredjeEUstransporttelematik inom

i faser:Hittils treramprogram.
DRIVE-II/ATT1989-91,DRIVE-I

Telematics for Transport1992-94,
1995-98

DRIVE.SeDRIVE/ ATT

of MinistersConferenceEuropeanECMT
CEMT.Seof Transport.

Tele-Road TransportEuropeanERTICO
Co-ordina-Implementationmatics

EuropeiskOrganisation.tion orga-
insatserolikanisation genomsom

inför-påverkaochstödjaförsöker
transportinformatik iandet av

Europa.

hög-kringsamarbeteEuropeisktEUREKA
utveck-ochforskningteknologisk

PROMET-Innehåller bl.a.ling.
HEUS-programmet.
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FHWA Federal Highway Administration.
federala administratio-Utgör den

det övergripande ivägnätetnen av
Verkar underUSA. Departement

of Transport.

High Level beslutsfat-Group med offentligaForum
initierad EUs DG-VII ochtare av

DG-XIII. Syftar till behandlaatt
frågor transportinfonnatikensom
införande det europeiska planet.

ISO International Standards Organisa-
tion. Global standardiseringsorga-
nisation.

Technical Committee 204ISO/T C204 ISO -
Information and ControlTransport

standar-Systems. Denna grupp
globalt.diserar transportinformatik

förSamarbetsorganisation för stödITS America
transportinfonnatik iinförandet av

frånmedlemmar helaUSA. Har
medVerkartransportsektorn.

från håll.aktivt federaltstöd

förSamarbetsorganisation för stödITS Focus
transportinformatik iinförandet av

Storbritannien.

MÅNS kringsamarbetsprojektNordiskt
vägavgiftssystemharmonisering av

ochi Danmark, Finland, Norge
förslag tillSverige. lämnatHar

organisatorisk interoperabilitet
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respektive ländernasmellan de
vägavgiftssystem.

Trafficfor EuropeanPROMETHEUS Programme a
with Highest EfficiencySystem an

Safety. Forsknings-Unprecedented
Eureka, 1987-initierat avprogram

94.

PROMETHEUS-FortsättningPROMOTE
programmet.

väginformatik iFUD-projekt kringSTORM
1992-95.Stuttgart,

Network. EU-sats-TranseuropeanTEN
nätverkpå europeisktning ett av

transportinfrastruktur.

theImplementationTelematicTELTEN on
Network.RoadTranseuropean

uppdragERTICO-projekt av
införandetberedaförDG-VII att

dettransportinforrnatikav
trans-europeiska vägnätet.

Network.RoadTranseuropean
transeuropeisktEU-satsning ett

motorsvägsnätverk.

Research Laboratory.TransportTRL
Storbritannien.FoU-organisation i

Transportation Mana-UniversalUTMS
JapansktSystem.

i
över-gement

1
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gripande för vägtrafik-program
ledning och införande Vägin-av
formatik.

VERTIS Intelli-Vehicle, Road and Traffic
Society. Japansk införan-gence

transportinfor-deorganisation för
matik i Japan.

VICS Vehicle Information Communi-
cation System. Japanskt projekt för
införande informationssystemav
baserade transportinformatik.

VIKING Europeiskt samarbetsprojekt mel-
de nordiska länderna och femlan

delstater för införandetyska av
trafikinformationstjänster de
nationella vägnäten.
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Bilaga Referenser

åter-ochHär medtaget det arbetsmaterial deär rapporter som
finns i betänkandets bilagedel.

Propositioner och utredningar

med väginformatik SOU 1996:17. Delegationen förBättre trafik
1996.Transporttelematik, februari

1996:26.Kommunikationsk0mmit-kurs trafikpolitiken SOUNy i
tén, 1996mars

beskattning SOUkurs trafikpolitiken vägtrafikenNy i om av-
1996:165. november 1996Kommunikationskommittén,

analys trafikpolitiska konse-Informationsteknologi på Enväg. av
Kommunikationsdepartementet, 1993.kvenser Ds 1993:47.

alla.DsModerna telekommunikationer åt 1996:38

Åtgärder utveckla användningenför bredda och informa-att av
tionsteknik. 1995/96:Prop. 125.

Vägverkets Prop.sektorsansvar inom vägtransportsystemet m.m.
1995/962131

Budgetpropositionen år 1997. Prop.1996/97:1för
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Forskning och samhälle. Prop. 1996/97:5
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