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Sammanfattning	
  
Denna	
  rapport	
  är	
  resultatet	
  av	
  ett	
  projekt	
  som	
  syftar	
  till	
  att	
  ta	
  fram	
  värderingskriterier	
  
för	
  ISA-‐system	
  (system	
  för	
  intelligent	
  hastighetsanpassning).	
  	
  Projektet	
  har	
  löpt	
  under	
  
tiden	
  2008-‐2010	
  och	
  har	
  resulterat	
  i	
  två	
  undersökningar.	
  Den	
  första	
  undersökningen	
  
var	
  en	
  förstudie	
  och	
  en	
  kartläggning	
  av	
  de	
  leverantörer	
  som	
  finns	
  på	
  marknaden.	
  
Dessutom	
  togs	
  ett	
  förslag	
  på	
  utvärderingsmodell	
  fram.	
  I	
  den	
  andra	
  undersökningen	
  
köptes	
  ISA-‐system	
  från	
  tre	
  leverantörer	
  in	
  och	
  testades	
  i	
  fordon	
  under	
  en	
  period.	
  
Denna	
  utredning	
  är	
  utförd	
  av	
  TRB	
  Sverige	
  AB	
  i	
  samarbete	
  med	
  Chalmers	
  på	
  uppdrag	
  av	
  
Trafikverket	
  och	
  Länsförsäkringar	
  (5	
  länsbolag:	
  Göteborg	
  och	
  Bohuslän,	
  Värmland,	
  
Älvsborg,	
  Jönköping	
  och	
  Halland).	
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1 Inledning	
  
ISA-‐system	
  (ISA	
  står	
  för	
  Intelligent	
  Speed	
  Adaptation)	
  är	
  ett	
  samlingsnamn	
  på	
  tekniska	
  
system	
  som	
  underlättar	
  hastighetsefterlevnad	
  i	
  fordon.	
  Systemen	
  har	
  dessutom	
  ofta	
  
analys-‐	
  och	
  lagringsfunktioner	
  och	
  kan	
  alltså	
  användas	
  i	
  transportföretagens	
  
kvalitetsarbete.	
  
Denna	
  utredning	
  är	
  utförd	
  av	
  TRB	
  Sverige	
  AB	
  i	
  samarbete	
  med	
  Chalmers	
  på	
  uppdrag	
  av	
  
Trafikverket	
  och	
  Länsförsäkringar	
  (5	
  länsbolag:	
  Göteborg	
  och	
  Bohuslän,	
  Värmland,	
  
Älvsborg,	
  Jönköping	
  och	
  Halland).	
  	
  

2 Bakgrund	
  
Marknaden	
  för	
  ISA-‐system,	
  system	
  för	
  hastighetsanpassning	
  av	
  fordon,	
  växer	
  i	
  Sverige.	
  
Transportköpande	
  kunder	
  börjar	
  efterfråga	
  ISA-‐system	
  i	
  de	
  fordon	
  som	
  kör	
  deras	
  gods.	
  
Det	
  finns	
  idag	
  flera	
  produkter	
  på	
  marknaden.	
  Det	
  saknas	
  idag	
  ett	
  certifierings-‐
/kvalitetsbedömningsramverk	
  för	
  ISA-‐system.	
  Det	
  finns	
  inga	
  (offentliga)	
  kartläggningar	
  
gjorda	
  av	
  tillgängliga	
  produkter	
  och	
  de	
  produkter	
  som	
  finns	
  är	
  svåra	
  att	
  bedöma	
  
kvaliteten	
  på	
  då	
  jämförelser	
  sällan	
  görs.	
  
Projektet	
  syftar	
  till	
  två	
  saker:	
  
•

En	
  kartläggning	
  av	
  vilka	
  system	
  som	
  finns	
  på	
  marknaden,	
  deras	
  likheter,	
  
skillnader	
  och	
  kvalitet	
  

•

Framtagandet	
  av	
  en	
  bedömningsmodell	
  som	
  kan	
  användas	
  för	
  att	
  utvärdera	
  ISA-‐
system	
  för	
  att	
  även	
  i	
  framtiden	
  kunna	
  avgöra	
  kvalitet	
  

2.1 Om	
  TRB	
  Sverige	
  

TRB	
  Sverige	
  AB	
  är	
  ett	
  branschföretag	
  inom	
  transportnäringen	
  som	
  ägs	
  till	
  lika	
  delar	
  av	
  
16	
  större	
  transportföretag.	
  Dessa	
  företag	
  omsätter	
  ca	
  13,5	
  miljarder,	
  förfogar	
  över	
  8000	
  
fordon	
  samt	
  sysselsätter	
  ca	
  10	
  500	
  personer.	
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Företagen	
  har	
  via	
  TRB	
  Sverige	
  AB	
  antagit	
  en	
  gemensam	
  övergripande	
  miljöpolicy	
  med	
  
ett	
  gemensamt	
  miljöprogram.	
  Arbete	
  pågår	
  mot	
  ett	
  miljöledningssystem	
  enligt	
  ISO	
  
14001	
  inom	
  samtliga	
  delägarföretag.	
  
TRB	
  Sverige	
  AB	
  arbetar	
  och	
  fungerar	
  som	
  ett	
  resurs-‐	
  och	
  kompetenscenter	
  för	
  
delägarna,	
  där	
  miljöarbetet	
  koordineras.	
  
Samverkan	
  sker	
  med	
  bl	
  a	
  kunder,	
  myndigheter,	
  högskolor,	
  leverantörer	
  och	
  
intresseorganisationer	
  i	
  miljöfrågor	
  som	
  berör	
  tung	
  trafik.	
  
I	
  avsikt	
  att	
  minska	
  fordonens	
  miljöbelastning	
  och	
  ge	
  ökad	
  kunskap	
  om	
  nya	
  
miljöanpassade	
  produkter	
  bedrivs	
  sedan	
  flera	
  år	
  en	
  omfattande	
  testverksamhet	
  med	
  
stöd	
  till	
  forskning	
  och	
  utveckling.	
  
TRB	
  fokuserar	
  på	
  frågor	
  som	
  ligger	
  nära	
  det	
  enskilda	
  åkeriets	
  verksamhet.	
  TRB:s	
  
verksamhet	
  omfattar	
  följande	
  områden:	
  

	
  

•
•
•
•
•
•
•

Miljö	
  
Logistik	
  
Bränsle	
  och	
  förnödenheter	
  
IT	
  
Inköp	
  
Utbildning	
  
Trafiksäkerhet	
  

TRB	
  har	
  sedan	
  i	
  början	
  av	
  1990-‐talet	
  varit	
  engagerad	
  i	
  ett	
  stort	
  antal	
  projekt	
  och	
  flera	
  av	
  
dessa	
  har	
  lett	
  till	
  rekommendationslistor	
  som	
  är	
  riktade	
  till	
  TRB:s	
  delägare,	
  men	
  som	
  

2	
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publiceras	
  öppet	
  på	
  TRB:s	
  hemsida,	
  www.trb.se.	
  Dessa	
  rekommendationer	
  omfattar	
  till	
  
dags	
  dato	
  följande	
  områden:	
  
•
•
•
•
•
•

Miljöanpassade	
  däck	
  
Miljöanpassade	
  hydrauloljor	
  
Miljöanpassade	
  serviceverkstäder	
  (inklusive	
  däck,	
  smörj-‐	
  och	
  tvätthallar)	
  
Alkolås	
  
Teknikskifte	
  Euro4/Euro5-‐motorer	
  
Fossila	
  och	
  alternativa	
  drivmedel	
  

	
  
Utvärderingen	
  av	
  ISA-‐system	
  är	
  tänkt	
  att	
  leda	
  till	
  ytterligare	
  en	
  lista	
  där	
  ISA-‐system	
  som	
  
möter	
  TRB:s	
  krav	
  förekommer.	
  	
  
	
  
De	
  företag	
  som	
  deltagit	
  i	
  testarbetet	
  är	
  Alwex	
  i	
  Växjö,	
  Centralen	
  i	
  Trollhättan	
  samt	
  LBC	
  
Varberg.	
  

3 Projektet	
  
3.1 Vad	
  studeras?	
  
Projektet	
  delas	
  upp	
  i	
  två	
  faser.	
  Utvärderingen	
  studerar	
  de	
  utvalda	
  systemen,	
  dels	
  genom	
  
en	
  teknisk	
  analys,	
  dels	
  genom	
  fältstudier.	
  Utvärderingen	
  resulterar	
  i	
  en	
  kriterielista	
  med	
  
viktade,	
  mätbara,	
  kriterier	
  som	
  utgör	
  grundkravet	
  för	
  att	
  ett	
  ISA-‐system	
  ska	
  kunna	
  
rekommenderas.	
  De	
  utvalda	
  systemen	
  utvärderas	
  sedan	
  utefter	
  kriterierna.	
  
3.1.1 Fas	
  1	
  -‐	
  Kriterielista	
  
För	
  att	
  kunna	
  utvärdera	
  konkurrerande	
  system	
  behöver	
  relevanta	
  kriterier	
  identifieras.	
  
En	
  grundförutsättning	
  är	
  att	
  kriterier	
  delas	
  in	
  i	
  två	
  grupper:	
  
•
•

”Skall”-‐kriterier	
  
o För	
  att	
  en	
  produkt	
  ska	
  klara	
  rekommendationsnivå	
  måste	
  dessa	
  kriterier	
  
uppfyllas	
  
”Bör”-‐kriterier	
  
o Dessa	
  kriterier	
  betygsätts	
  och	
  rankas/viktas.	
  	
  
	
  

3.1.2 Fas	
  2	
  -‐	
  Utvärdering	
  
Kriterielistan	
  från	
  fas	
  1	
  (”bruttolistan”)	
  behöver	
  valideras.	
  I	
  fas	
  2	
  utvärderas	
  ett	
  antal	
  
installationer	
  av	
  testsystemen	
  enligt	
  bruttolistan	
  från	
  fas	
  1.	
  Syftet	
  är	
  tvådelat:	
  

	
  

•
•

Utvärdera	
  bruttolistan	
  och	
  revidera	
  denna	
  	
  
Utvärdera	
  testsystemen	
  enligt	
  den	
  nya	
  ”nettolistan”	
  

3.2 Genomförande	
  

Denna	
  rapport	
  består	
  av	
  fyra	
  delar.	
  Del	
  1	
  (denna	
  del)	
  är	
  en	
  kort	
  inledning	
  där	
  
bakgrunden	
  till	
  projektet	
  beskrivs.	
  	
  
Fas	
  1	
  genomfördes	
  under	
  2009	
  och	
  resulterade	
  i	
  ett	
  examensarbete	
  på	
  Chalmers	
  
(Utvärdering	
  av	
  ISA-system	
  för	
  transportbranschen	
  av	
  Daisy	
  Bell	
  och	
  Malin	
  Wagland)	
  och	
  
publiceras	
  i	
  sin	
  helhet	
  i	
  denna	
  rapport	
  under	
  del	
  2.	
  
3	
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  1	
  –	
  Inledning	
  
	
  
Fas	
  2	
  genomfördes	
  under	
  2010	
  av	
  TRB	
  Sverige	
  och	
  publiceras	
  i	
  denna	
  rapport	
  under	
  del	
  
3	
  och	
  4.	
  

4 Resultat	
  
Denna	
  rapport	
  levererar	
  två	
  konkreta	
  resultat.	
  Det	
  första	
  är	
  en	
  validerad	
  kriterielista	
  
som	
  kan	
  användas	
  för	
  att	
  utvärdera	
  framtida	
  ISA-‐produkter.	
  Det	
  andra	
  resultatet	
  är	
  en	
  
utvärdering	
  av	
  tre	
  befintliga	
  produkter	
  på	
  marknaden.	
  Resultatet	
  presenteras	
  i	
  Del	
  4.	
  

4	
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Utvärdering av ISA-system för transportbranschen
Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Maskiningenjör
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FÖRORD
Föreliggande rapport redogör för vårt examensarbete på Chalmers tekniska högskola,
Institutionen för Produkt- och produktionsutveckling. Med detta avslutas våra studier på
maskiningenjörsprogrammet 180hp. Rapporten, som utförts på uppdrag av Vägverket genom
TRB Sverige, har pågått mellan januari och juni 2009 och omfattar 15hp.

Tack till
Samtliga leverantörer av ISA system som har hjälpt oss med all den information vi behövt.
Därtill vill vi även rikta ett stort tack till miljöcheferna på företag inom TRB som fyllt en
viktig funktion genom att delta i vår enkät. Tack även till er transportköpare och transportörer
som bidragit med er kunskap och erfarenhet av ISA-system.

Vår styrgrupp som funnits där, stöttat och kommit med feedback och kloka tankar under
projektets gång, Lars-Ola Bligård (Chalmers tekniska högskola), Per-Olof Arnäs (TRB
Sverige) samt Ingegärd Prans (Vägverket), Hans Fahlén (Länsförsäkringar), Johnny Svedlund
(Vägverket) och Ella Truman (Alltransport).

Ett särskilt tack till våra handledare
Lars-Ola Bligård för att du kommit med sakkunniga råd samt hjälpt oss med utformandet av
rapporten. Per-Olof Arnäs för ditt stora engagemang och kontaktnät. Ingegärd Prans som på
ett glädjande sätt hjälpt oss med praktiska detaljer och kontakter.

Daisy Bell & Malin Wagland
Göteborg 2009-06-05
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Göteborg, Sweden, 2009

SAMMANFATTNING
I detta projekt var syftet att utvärdera ISA-system för transportbranschen. De system som
ingick i utvärderingen var Fleetech - SpeedWarning, 2MA Technology AB - 2MA-3c samt
2MA-5x, Transcomponent AB - Premonition, Sepab Fordonsprodukter AB - ExyPlus live
samt ExyPlus USB och Vehco - Co-Driver där samtliga system idag finns på marknaden.
Målet med projektet var att upprätta en definition över vilka funktioner som ska respektive
bör ingå i ett ISA-system anpassat för transportbranschen. Resultatet visualiseras i en
kriterielista som ska vägleda företag som är i stånd att köpa in ISA-system.
Då Vägverket, beställare av projektet, vill hålla sig opartisk i fråga om bedömning av
leverantörers kvalité var projektet ett samarbete mellan Vägverket och TRB Sverige, ett
branschföretag som ägs av 16 större transportföretag.
De frågeställningar som låg till grund för projektet var följande:
Vilka är de egenskaper som utmärker varje leverantör?
Hur värderar användarna de individuella egenskaperna?
Vilka egenskaper ska för ett ISA-system, anpassat för transportbranschen inneha och
vilka bör de besitta?
Kvalitativa intervjuer genomfördes med representanter från transportbranschen och utifrån det
skapades en definition av ISA som lyder: ”Ett system som varnar vid hastighetsöverträdelse
med hjälp av ljudindikation och som sparar information om körbeteendet hos förarna för
vidare analys i PC miljö.” Definitionen översattes i funktioner vilka ska ingå i ett ISA-system
för att det ska kunna rekommenderas för transportbranschen. Funktioner som efterfrågades
eller önskades under intervjuerna men som av användarna samtidigt inte ansågs ingå i
definitionen av ISA kom att värderas i en enkät av miljöchefer på de företag som är delägare
av TRB Sverige. Resultaten utvärderades och en lista över funktioner som bör ingå i ett ISAsystem. Tillsammans med funktionerna i definitionen skapar dessa en kriterielista som ska
vägleda kunderna i sina köp av ISA-system. Listan ska ses som levande och kan komma att
förändras med tiden på grund av den tekniska utvecklingen. De funktioner som varken kom
att ingå bland ska- eller bör-funktionerna kom att kallas features och presenteras för att skapa
en helheltsbild av systemen.

ABSTRACT
The purpose of this thesis was to evaluate ISA-systems for the transport industry. The system
included in the evaluation were FleeTech-SpeedWarning, 2MA Technology AB-2MA-3c and
2MA-5x, TransComponent AB-Premonition, Sepab Vehicle Products AB-ExyPlus live and
ExyPlus USB and Vehco-Co-Driver with all systems currently available on the Swedish
market.
The goal of the thesis was to establish a definition of the systems, to find out which functions
must be included and which functions should be included in an ISA system adapted for the
transportation sector. The results are visualized in a list to guide companies that are able to
buy ISA systems.
When the National Road Administration, purchaser of the project, wants to stay neutral in
terms of assessment of supplier’s quality, the project was a collaboration between the National
Road Administration, and TRB Sverige, who are owned by 16 major carriers.
The issues that formed the basis for the project are presented below:
What are the characteristics of each supplier?
How do users evaluate the individual characteristics?
What characteristics are a must for an ISA system, and what should they possess?
Qualitative interviews were conducted with representatives from the transport industry and a
verbal definition of the ISA was created, which reads: "A system that warns when speed-limit
violations occurs using audio indication, and that saves information about the drivers
behavior for further analysis in a PC environment”. The definition was translated into
functions that shall be included in an ISA-system in order to be recommended for the
transportation sector. For those functions not include in the definition of ISA, but still asked
for during interviews came to be valued in a survey.

The results were evaluated and a list of functions that should be included in an ISA-system,
custom designed for the transport industry was established. Together with the functions in the
definition, those features create a list to guide customers in their purchase of the ISA-systems.
The list should be considered as changeable over time due to technological developments.
The functions that neither was to be among the must-nor should-functions came to be called
features.

BETECKNINGAR
I rapporten figurerar olika begrepp som här förklaras tydligare.

Aktivgas

Varningstyp vid hastighetsöverträdelse. Ett motstånd som uppstår i
gaspedalen ger indikation om att hastighetsöverträdelse har skett. När
föraren släpper på gasen och saktar ner till rådande hastighet avtar
tryckmotståndet.

Audiell varning

Varning med ljudsignal eller tal.

Geofencing

Ett system som håller reda på vart bilen är och varnar om den bryter ett
förutbestämt mönster eller kör utanför ett geografiskt område.

GPRS

General Packet Radio Services, plattform för att överföra data via
GSM-nätet.

ISA

Intelligent Speed Adaption system

ISA-system

Avser den fysiska enhet installerade i fordonen inklusive mottagare av
information från NVDB via GPS/ USB ingång.

Körjournal

PC kompatibelt system som ger rapporter på statistik över körbeteende,
körväg, förarinformation och dylikt.

Loggning

En funktion som sparar information av vad som händer i systemet. Hos
ISA-system handlar det främst om hastighetsöverträdelser men även
körbeteende hos föraren så som accelerationer. Loggningen är baserad
på

nyckeltal

som

position,

datum,

klockslag,

rådande

hastighetsbegränsning och faktisk hastighet.
NVDB

Nationella vägdatabasen. Information om bland annat gällande
hastigheter, vägtyp och vägbredd på Sveriges vägar finns lagrade.

POI

Point-of-interest inne bär att man i efterhand kan studera en händelse i
en geografisk punkt.

Takil varning

Varning som ger indikation med hjälp av känsel.

Visuell varning

Varningsfuktion som ger indikationer visuellt via display.

Wi-Fi

Ett varunamn, ägt av Wi-Fi Alliance och betecknar en typ av trådlöst
nätverk, VLAN över IEEE 802.11-standarden. Wi-Fi är ett akronym och
har ingen betydelse utan är en ordlek med förkortningen hi-fi.
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1 INLEDNING
ISA, intelligent stöd för anpassning av hastighet är ett verktyg som hjälper föraren av ett
fordon att hålla rätt hastighet genom att visuellt, taktilt eller audiellt varna när
hastighetsöverträdelse sker. ISA ingår i Vägverkets trafiksäkerhetsprogram, Nollvisionen, som
verkar för att minska antalet dödade och skadade i trafiken. Förutom att sänka hastigheten på
våra vägar finns en miljömässig aspekt på användandet av ISA. Bränsleförbrukningen hos ett
fordon ökar när hastigheten ökar. Genom att sänka medelhastigheten hos ett fordon, vilket
uppnås genom användande av ISA, kan både bränslekostnaderna och koldioxidutsläppen
sänkas.
Trafiksäkerhets- och miljökrav skärps ständigt vilket förväntas ge en ökad efterfrågan på ISAsystem från både privatpersoner och yrkestrafiken. Vägverket efterlyser därav en överskådlig
modell med tydliga riktlinjer över hur ISA ska vara utformat för att det ska vara lämpligt för
transportbranschen. Ur denna önskan tillkom detta projekt på initiativ av Fredrik Orwén,
tidigare anställd på Vägverket. Då Vägverket vill hålla sig opartisk i fråga om bedömning av
leverantörers kvalité är projektet ett samarbete med TRB Sverige, ett branschföretag som ägs
av 16 större transportföretag.

1.1 Syfte och mål
Projektet syftar till att teoretiskt utvärdera ISA-system riktade mot transportbranschen och
skapa ett stöd för uppköpare av ISA-system inom samma bransch. Systemens funktioner
kommer, baserat på användarnas egna åsikter, analyseras och vilka funktioner som ska
respektive bör ingå i ett ISA-system för transportbranschen kommer definieras. De funktioner
som är önskade av användarna men ej värderas som bör eller ska kommer omnämnas i
löpande text i anslutning till produktpresentationen (kapitel 6) för att skapa en helhetsbild av
ISA-systemen. Dessa funktioner benämns i rapporten som features.
Målet är att presentera en kriterielista där det enkelt ska gå att läsa av vilka ISA-funktioner
respektive system har. Modellen kommer att presenteras på TRB Sveriges hemsida och
fungera som stöd vid inköp av system och därigenom underlätta införandet av ISA-system
inom transportbranschen.

1

1.2 Frågeställning
De frågeställningar projektet kommer besvara för att möjliggöra den sammanställning av
tidigare beskrivna kriterielista är följande:
Vilka är de funktioner som utmärker varje leverantör?
Hur värderar användarna de individuella funktionerna?
Vilka egenskaper ska för ett ISA-system, anpassat för transportbranschen inneha och
vilka bör de besitta?

1.3 Avgränsningar
Projektet kommer endast se till hur funktionerna kommunicerar med användarna, vad som i
dag efterfrågas och hur användarna ser på ISA ur ett längre perspektiv.
De tekniska lösningarna i ISA-systemen och tillhörande analysverktyg kommer analyseras i
ett senare skede och är ett separat projekt där även den kriterielista som presenteras i denna
rapport kommer valideras med hjälp av fysiska tester.
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2 ISA
I detta kapitel kommer grundläggande teknik för ISA beskrivas. Här ges en kortare förklaring
av vad GPS, NVDB och Nollvisionen innebär samt funktionerna loggning och körjournal.
Sist i kapitlet tas resultat från några tidigare genomförda undersökningar kring ISA upp för att
skapa en helhetsbild av hur systemen fungerar och används.

2.1 Hur fungerar ISA?
ISA står för Intelligent Speed Adaption, på svenska har det fått namnet Intelligent Stöd för
Anpassning av hastighet. ISA är en GPS-styrd stödutrustning vars uppgift är att underlätta för
föraren att hålla rätt hastighet genom att varna då en hastighetsöverträdelse sker.

Förenklat kan ISA-system beskrivas som en dosa bestående av en GPS-mottagare och en
dator, vidare kallad styrbox. I figur 2.1 illustreras hur information om bilens exakta position
sänds från en satellit till en GPS-mottagare monterad på bilens instrumentbräda.
Informationen tolkas därefter i styrboxen där ett kartsystem finns lagrat tillsammans med
information från den nationella vägdatabasen, NVDB. Styrboxen jämför bilens position och
hastighet med informationen ifrån NVDB. Om hastigheten på fordonet överstiger den på
vägavsnittet gällande hastigheten gör systemet föraren uppmärksam på överträdelsen genom
att ge ifrån sig en varning, vanligast genom ljudsignal. I många fall finns även en display
kopplad till styrboxen som visualiserar behandlad information. Oftast visas gällande
hastighet, bilens egen hastighet och en förstärkning av ljudvarningen i form av färg-, texteller ljusindikation. (Vägverket 2009)
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Figur 2.1: Schematisering av hur ISA fungerar.
Källa: http://www.vv.se/isa

2.1.1 Loggning
Loggning är en funktion som framförallt ingår i de ISA-system som riktar sig mot
yrkestrafiken. Funktionen sparar en rad olika parametrar som position, datum, klockslag,
rådande hastighetsbegränsning och fordonets faktiska hastighet. Informationen lagras
antingen i fordonsenheten och tankas ur med ett USB minne eller minneskort, eller så
överförs informationen trådlöst direkt till kontoret.

4

2.1.2 Körjournal
I en körjournal kan information som sparats via loggning visualiseras i form av listor och
diagram (figur 2.2). Ett tillhörande PC program ger möjlighet till analys av informationen och
gör det möjligt att se en enskild förares enskilda beteende eller ta ut en statusrapport för hela
företaget. Många system medger ytterligare information i koppling till hastighetsöverträdelse
som t.ex. arbetstid vid överträdelsen, vilket typ av uppdrag fordonet befanns sig på och var
överträdelsen inträffade. I figur 2.2 syns hastighetsöverträdelserna som färgmarkeringar på
kartan.

Figur 2.2: Körjournal som medger information gällande bl.a. föraridentitet, tid för start och
ankomst, om alkolås använts, vilken typ av körning det rör sig om, antal km samt andel av
sträckan som är berörd av hastighetsöverträdelse
5
Källa www.sepab.se

2.1.3 NVDB
Nationella vägdatabasen, NVDB, drivs av Vägverket i samverkan med Lantmäteriverket,
Sveriges kommuner och landsting samt skogsnäringen. Den kom till 1996 på uppdrag av
regeringen och togs i drift 2001. Informationen i NVDB rör bland annat högsta tillåtna
hastigheter, vägbredd och vägklass. Det är ägaren av en väg som ansvarar för att
inrapportering till NVDB sker och att informationen är korrekt. Vägverket uppdaterar de
statliga vägarna medan kommunerna ansvarar för sina egna och de enskilda vägarna som
erhåller kommunalt bidrag för underhåll. Skogsnäringen och Lantmäteriverket uppdaterar
övriga enskilda vägar efter eget intresse. NVDB uppdateras mot sina kunder en gång per
månad. (Vägverket 2009a)

2.1.4 GPS
Globalt Positionings System, GPS, är ett världsomspännande navigationssystem baserat på
satellitsignaler och utvecklades av det amerikanska försvaret. Det togs i bruk 1993 och
användes till en början endast för militära ändamål. Sen dess har användningen spridits och
nu mer säljs en GPS för privatbruk för endast några hundralappar.
En GPS använder sig av information från mellan 24 och 32 satelliter i jordens omloppsbana.
Via mikrovågor kan man ta del av exakt position i longitud, latitud och altitud var på jorden
man än befinner sig. GPS har blivit ett mycket vanligt hjälpmedel för navigation vid
bilkörning. (Swepos 2009)

2.1.5 Nollvisionen
Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och har så varit sedan hösten
1997 då riksdagen tog beslut om att en ny trafiksäkerhetspolitik skulle föras. Målet är, som
namnet antyder, att eliminera allvarliga personskador och dödsolyckor i trafiken.
Ansvaret för trafikanternas säkerhet på vägarna bör, enligt Nollvisionen, till största delen
ligga på de som utformar vägsystemet, dvs. väghållare, fordonsindustri, polisen, politiker och
lagstiftande organ. Inom Nollvisionen accepter man att olyckor inträffar och hänvisar till den
mänskliga faktorn, dock accepteras ej inträffade olyckor som med en bättre utvecklad
trafikmiljö kunnat undvikas. Därför arbetar man aktivt inom Nollvisionen för att omforma
trafikmiljön. Många vägar har utrustats med vajerräcken mellan vägbanorna för att minska
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riken för frontalkrockar, även nätet för gång och cykelbanor har byggts ut för att skilja
oskyddade trafikanter från biltrafiken. Den kanske vanligaste åtgärden är ombyggnad av
korsningar till cirkulationsplatser för att dels sänka trafikrytmen, dels minimera risk för krock.
(Vägverket 2007)

Hastigheten är helt avgörande för hur allvarligt en människa skadas i en trafiklycka. Ett fall
från första våningen kan likställas med att bli påkörd i 30 km i timmen, det finns en god chans
att överleva. Däremot kan en påkörning i 50 km i timmen likställas med ett fall från tredje
våningen och chansen att överleva minskar
därmed drastiskt (figur 2.3). Hastigheten har en
sådan betydelse att om alla höll hastigheten
skulle 100-150 liv kunna sparas varje år.
(Vägverket 2009b)

Under 2008-2009 kommer alla vägar utanför
tättbebyggt område att ses över och hastigheter
kommer förändras för första gången sedan 1971.
Det är standarden på vägarna som avgör
hastigheten. Med detta som grund kommer
hastigheterna justeras uppåt eller neråt beroende
på vad som krävs för de aktuella vägavsnittet.
(Vägverket 2008)

Figur 2.3: Relationen mellan hastighet
och konsekvens vid olycka
Källa: www.harryda.se

Förutom konkreta ombyggnader av trafikmiljön
har arbetet för Nollvisionen också tagit sig
uttryck i tekniken inuti bilen. Införandet av ISA-system, alkolås och bältesvarnare i såväl
personbilar som yrkesfordon har ökat. (Vägverket 2007)
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2.2 Tidigare undersökningar av ISA
För att skapa förståelse för hur användandet av ISA ser ut i yrkestrafiken presenteras i detta
kapitel några tidigare undersökningar av ISA-användandet och de effekter det får. Först
beskrivs ett storskaligt försök följt av tre mindre undersökningar gällande alternativa
förargränssnitt för varnande ISA, utvärdering av loggningsfunktionen samt förändring av
körbeteende i samband med införande av ISA.

2.2.1 Storskaligt försök
Mellan 1999 och 2002 genomförde Vägverket en studie av ISA i Linköping, Borlänge, Umeå
och Lund där cirka 5000 fordon ingick. Studien visar på hur system med olika
användargränssnitt mottagits av användarna. Vägverket var intresserad av bilisternas
användning och attityd samt trafiksäkerhets- och miljöeffekter. I studien analyserades även
systemens integrering i bilen och förutsättningar för väginformatik vid användning av stöttade
teknik. Mätningarna genomfördes med varnande- och kvalitetssäkrande system samt aktiv gas
på vägsträckor med hastighetsbegränsningarna 30, och 50 kilometer per timma. (Biding,
Lindh 2002)

Resultatet visar att genom användande av ISA-system i fordon kan trafiksäkerheten ökas utan
att restiden förlängs. Förarna blir mer uppmärksamma på sin omgivning, författarna menar att
om alla använde ISA skulle olyckor med kroppsskada i tätort minska med 20 %. Användandet
av ISA rapporteras också ha en god effekt på fordon som inte innefattas av systemet, då de
ISA utrustade bilarna sänker trafikrytmen. Däremot upplever användarna av systemet många
gånger att de är i vägen för sina medtrafikanter. Acceptansen av ISA hos förarna är hög, trots
stor skepsis innan testen genomfördes. Förarna upplevde sig själva som bättre bilförare och
två av tre ville behålla systemet förutsatt att det var gratis, en av tre var betalningsvillig.
Däremot bör ISA göras mer attraktivt, då det idag upplevs som ändamålsenligt, men
användarovänligt. Förarna upplever bland annat att systemet inte reagerar i samstämmighet
med bilen och varnar först när hastigheten överträder begränsningen istället för strax under.
(Biding, Lindh 2002)
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2.2.2 HMI-ISA Försök med alternativa förargränssnitt för varnande
ISA
Syftet med projektet HMI-ISA Försök med alternativa förargränssnitt för varnande ISA som
ingick i paraplyprojektet VITSA - Vidareutveckling av ITS –Applikationer, där ITS står för
intelligenta transportsystem, var att testa och utvärdera varnande ISA med alternativa
gränssnitt beroende på olika fordonstyper och trafikantgrupper. Projektets samordnades av
Stiftelsen Teknikdalen i Borlänge 2003-2004. Försöken va uppdelade i två delar där man först
lät testförarna köra med ett befintligt ISA system, ExyLimit, och i den andra delen av försöket
lät testförarna köra med utrustningen ”VITSA” ett ISA-system som är anpassat efter tidigare
försök med olika gränssnitt. VITSA-systemet försågs med funktioner baserat på vad förarna
önskade efter första delen av försöket. Bland annat skiljde dem sig åt genom att VITSA hade
en färgdisplay, gav möjlighet att själv ställa in typ av varning vid hastighetsöverträdelse samt
möjliggjorde för inställningar kring marginaler påminnelser, avstängbarhet och val av ljud.
(Myhrberg 2005)

Efter försöket framkom att de flesta testförarna föredrog att oavbrutet se den gällande
hastigheten och att taktila eller audiella indikationer vid ny hastighetsgräns uppfattades som
en varning för fortkörning. Testförarna upplevde även talande varning som uttröttande.
Slutsatsen av försöket blev att testförarna önskar starkare varning efter hand om
hastighetsöverträdelsen inte avtar. Tester där förarna först läts köra med ett system som
varnade direkt då fortkörningen inträffade utfördes, för att sedan ge varningen 10 % marginal.
Det senare gav en mer avslappnad tillvaro och gav möjlighet att följa trafikrytmen utan att bli
störd av att det ”piper hela tiden”. Bland de yrkesförare som testade systemet upplevdes att
ljud som inte kan stängas av var störande. En reflektion som framkom var hur ISA hanterar
det faktum att tunga fordon tar fart inför uppförsbackar. (Myhrberg 2005)

2.2.3 Utvärdering av loggning
Sepab har testat, utvecklat och utvärderat ett av sina befintliga ISA-system, ExyLimit, för
loggning och uppföljning. Resultatet av studien Effektiv loggning av trafiksäker körning
med ISA visar att loggning ger en god påverkan på trafiksäkerheten då den sker i kombination
med direkt information till föraren under färd och indirekt genom loggning av färddata.
Slutsatserna som kunde dras var att efterfrågan på loggningsfunktionen ökar och att den
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främst efterfrågas av transportföretag då de dels önskar en verifiering av trafiksäkerhet för
transporterna dels önskar sänka sin bränsleförbrukning och sitt slitage. Målgruppen för
systemet rapporteras vara yrkesförare som ”på ett enkelt, markant och mätbart sätt vill
förbättra trafiksäkerhet, efterlevnad av hastighetsgränser, bränsleförbrukning, miljö och
körstil”. (Fagerström 2006)

De parametrar som bör tas hänsyn till vid loggning av kördata enligt studien är:
Andel fortkörning av körtid eller körsträcka
Fortkörningarnas storlek (genomsnittsfart i km/h över hastighetsgräns)
Total körtid per loggad körsträcka, detta för att säkerställa av funktionen och att
mängden data.

Förarna önskar även kunna registrera körstil, vägval och bränsleförbrukning för att lättare
kunna uppnå en ekonomisk hållbar körstil. Fagerström menar att de förare som inte testat
loggning av data förhåller sig skeptiska till systemet. Vid införande av ISA bör därför
klargöras för förarna vad som förväntas av dem, hur och med vilka grunddata som
mätningarna utförs. Fördelen med att förarna själva kan följa sin status via en display under
körning bör även framhållas. I studien menar man att om dessa resultat åtföljs kan
trafiksäkerheten öka trafiksäkerheten och en mer ekonomiska körning kan tillämpas.
Användarna förväntas främst vara intresserade av att skapa säkra transporter, ta del av direkt
information om hastighet och nyckeltal samt lagring av informationen för användning vid
uppföljning som grund för städning förbättring. (Fagerström 2006)

Vidare beskrivs vilka loggningsfunktioner i befintliga system som önskas av användarna, här
presenterade i punktform.
Loggning av kördata i fordonsdator
Möjlighet att på fordonsdatorn kunna ange körtyp/förar numer
Beräkning och visning av nyckeltal direkt i fordonsdator
Sammanställning av nyckeltal i PC-miljö för analys
Möjlighet att välja vilka nyckeltal som redovisas, typ av sammanställningar,
periodicitet mm.
Överföring av kördata för analys
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Nyckeltalen

baseras

på

följande

data:

position,

datum,

klockslag,

rådande

hastighetsbegränsning och faktisk hastighet då dessa parametrar enligt Fagerström ger en
flexibilitet som efterfrågas på marknaden. (Fagerström 2006)

2.2.4 Ändrade körbeteenden och körmönster hos förare av tunga
fordon/transporter
Itra-Onex AB har tillsammans med Vägverket Region Mälardalen, organiserat och
administrerat projektet Ändrade körbeteenden och körmönster hos förare av tunga
fordon/transporter där syftet var att utvärdera metoder och verktyg för att förbättra
körbeteendet hos förare av tunga fordon. Dessa verktyg ska förutom att ge en miljömässig och
ekonomisk vinst tillbaka till företaget även vara bestående i tiden. ISA har i detta projekt
använts som ett tekniskt hjälpmedel för att förändra beteendet hos förarna och därmed få ner
hastigheterna. Andra metoder som använts är E-learning, en interaktiv utbildning ,och Active
log som går ut på att förarna själva för loggbok där körningen beskrivs. Vidare har en
jämförande studie mellan E-learning och ISA genomförts med testpersonerna från ett
bussföretag och lastbilsåkeri i Mälardalen. Av testpersonerna från åkeriföretaget fick några
köra med ISA medan andra fick kunskaper i E-learning och Active log. Busschaufförerna,
som inte körde samma buss varje dag, introducerades i båda metoderna. (Nybom, Persson
2007)

Resultatet från bussföretaget visar en tydlig reducering av hastigheter jämfört med tidigare.
Det nämns att reduceringen beror både på ISA och Active log men att ISA är mer anpassat
som metod. För transportbranschen hade de förare som testat Active log och E-learning störst
reducering av hastighet jämfört med de som testade ISA. Slutsatsen blev att om alla fordon på
företaget skull vidta liknande åtgärder som togs i projektet kan stora besparingar göras både
ekonomiskt och ut miljösynpunkt. Det lämnas rekommendationer om att Active log och Elearning bör används som förberedande åtgärd inför ett kontinuerligt införande av ISA.
(Nybom, Persson 2007)
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3. PRESENTATION AV MEDVERKANDE SYSTEMEN
I detta kapitel ges en kort presentation av de ISA system som ingår i utvärderingen.

3.1 2MA Technology AB- 2MA 3c och 2MA-5
2MA Technology AB har två varianter med i utvärderingen, 2MA-3c och 2MA-5x där 5x är
deras senaste modell.
3c (figur 3.1) varnar audiellt med pip och visuellt med färgindikation i gråskala vid
hastighetsöverträdelse. Displayen visar fordonets hastighet och den gällande hastigheten inom
parentes. Systemets ljud kan stängas av med hjälp av knapptryckning på enhetens ovansida
och uppdateringar från NVDB finns tillgängliga dagligen och överförs till enheten manuellt
via minneskort. 3c har en fast anslutning i fordon och en 12V strömförsörjning.
5x (figur 3.2) har till skillnad från 3c ingen display som standard och varnar föraren endast
med hjälp av audiell varning, i form av pip-ljud och talröst. Informationsöverföringen är
trådlös och sker via GSM/GPRS dagligen. Även 5x monteras fast i fordonet och får sin
strömförsörjning från 12V/24V strömförsörjning.
Båda lösningarna har en loggningsfunktion och stöds av ett analysverktyg i PC miljö där
körjournaler kan skapas för intern och extern bruk.

Figur 3.1: 2MA-5x
Källa: www.gabria.se

Figur 3.2: 2MA- 3c
Källa: www.gabria.se

12

3.2 Fleetech- SpeedWarning
SpeedWarning är en programvara som installeras i en fordonsdator, monteras fast på
instrumentpanelen och drivs av 12V uttaget i fordonet. Displayen (figur 3.3) visar den egna
hastigheten samt gällande hastighet. Vid en hastighetsöverträdelse visas texten ”Du kör X
km/h” med färgindikation gul, orange eller röd. Systemet har även en audiell varning med
pip-ljud, denna går att stänga av om så önskas. Applikationen startas automatisk då fordonet
startas och information om uppdateringar i NVDB överförs då via GSM/GRPS till bilen.
Körbeteendet loggas och skickas till en kontorsprogramvara där informationen kan analyseras
och körjournaler skapas.

Figur 3.3: Skärmbild från Speedwarnings fordonsenhet
Källa: www.fleetech.se
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3.3 Sepab Fordonsprodukter AB- ExyPlus Live och ExyPlus USB
Sepab har likt 2MA två system med i utvärderingen. De är i stora drag lika och skiljer sig
främst genom hur informationen överförs. ExyPlus Live (figur 3.4) är en helt trådlös lösning
där både information från NVDB och om körbeteende skickas med GSM/GPRS. Hos ExyPlus
USB sker överföringen till och från enheten via USB-minne. Båda lösningarna har display
som visar egen och gällande hastighet. Systemen varnar föraren audiell genom en pipsignal
och visuellt genom att texten ”Du kör för fort” visas på skärmen. Varningarna går att stänga
av under en defaulttid på tio minuter. När fordonet kommer in i en ny hastighetszon
uppmärksammas föraren genom en talröst. Strömförsörjningen i de fast installerade systemen
sker via 12V uttaget i fordonet. Funktionerna loggning, analysmöjligheter i PC-miljö och
körjournaler finns för båda systemen.

Figur 3.4: ExyPlus Live
Källa: www.sepab.se
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3.4 Transcomponent AB- Premonition
Transcomponents system Premonition visar gällande och egen hastighet på en färgskärm. Vid
hastighetsöverträdelse varnas föraren audiell genom pip-ljud och visuell i form skiftning i färg
från grönt till gul och slutligen, om hastigheten inte sänks, till rött. I figur 3.5 illustreras hur
föraren håller gällande hastighet. Överföringen av informationen från NVDB sker via ett
minneskort som laddas på med ny information manuellt. Föraren kan även få information om
aktuellt vägnummer. Systemet visar även vad som kommer längre fram på vägen vilket
medför att föraren kan planera sin körning och undvika att broms bort hastighet. Systemet är
en mjukvara som installeras i en PDA och som loggar informationen om förarens beteende
vilket sedan kan analyseras i PC-miljö och redovisas i form av körjournaler. Enheten fästs på
instrumentbrädan med en sugpropp och kan tas med från fordonet vid behov.

Figur 3.5: ISA-systemet Premonition
Källa: www.premonition.se

3.5 Vehco- Co-Driver
Co-Driver varnar föraren vid hastighetsöverträdelseaudiellt med hjälp av ljudindikation och
visuellt med färgade block som fylls i mer vid ökande hastighetsöverträdelse. Föraren har
möjlighet att stänga av båda funktionerna om så önskas. Displayen visar normalt aktuell
hastighet och ett hastighetsindex som indikerar hur trafiksäkert chauffören hittills kört,
indexet kan nollställas av chauffören för ny mätning. Information från NVDB sker manuellt
via minneskort. Handenheten sitter i en hållare fastmonterad på instrumentbrädan och kan tas
loss och plockas med. Co-Driver illustreras i figur 3.6.
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Figur 3.6: Handenheten Co-Driver Källa: www.vehco.com
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4 METOD
Kapitlet återger den arbetsprocess som har använts för att besvara tidigare presenterad
frågeställning. Uppdelningen av kapitlet kommer av respektive delmoment i rapporten och
illustreras i figur 4.1.

Problemanalys
Insamling av teknisk data

Intervjustudie

Problemindentifiering

Framtagning av kriterielista fas 1
Def. av ISA-system för
åkeribranschen

Framtagning av Skakriterier

Framtagning av Börkriterier och features

Framtagning av kriterielista fas 2
Utvärdering av Börkriterier och features

Fördjupad analys av Börkriterier resp features

Framtagning av slutgiltlig
kriterielista

Figur 4.1: Flödesbeskrivning över metodkapitlet

4.1 Problemanalys
Problemanalysen beskriver det grundläggande arbetet i projektet som består av framtagning
av data och identifiering av problem.

4.1.1 Insamling av teknisk data
Projektet inleddes med att tekniska specifikationer samlades in från samtliga leverantörer av
systemen och sammanställdes i en lista vilken skapade en utgångspunkt för det fortsatta
arbetet. Listan bestod av elva huvudkategorier, varning, information, uppdatering, service,
serviceförebyggande, inkoppling, pris, språk, loggning, körjournal och övriga funktioner,
indelad i underkategorier som underlättade behandlingen av informationen. Leverantörerna
fick verifiera att de uppgifter som fanns med på listan stämde och gavs möjlighet att
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ytterligare komplettera via mail innan arbetet fortskred.

4.1.2 Intervjustudie
En kvalitativ telefonintervju utformades med den tekniska informationen från leverantörerna
som grund. Respondenterna var representanter från transportföretag, beställare av
transporttjänster samt en referensgrupp bestående av personer1 med stor expertis om ISAsystem och transportbranschen. Intervjuerna bestod av öppna frågor där det intervjuade fick
tala fritt. Hållpunkter bestämdes i förväg till varje fråga för att säkerställa att vinkeln på
frågorna blev vid samtliga intervjuer. Syftet med intervjuerna var följande:

Att undersöka på vilka premisser transportköpare väljer företag till sina
transporter och om användandet av ISA är något som då efterfrågas.
Att undersöka hur ISA definieras av transportköparna.
Att undersöka vad ISA fyller för behov hos användarna och vad företagen vill
få ut av systemet.
Att undersöka hur användarna upplever funktionerna hos de ISA-system som
finns på marknaden och vilka funktioner som föredras respektive upplevs som
problemområden.
Att definiera ett idealt ISA-system.

4.1.3 Problemidentinfiering
Respondenternas svar analyserades och slutsatser kring de problem som ISA förväntas lösa
drogs. Intervjuerna tillsammans med de tekniska specifikationerna bidrog till en bild av hur
ISA-system

för

transportbranschen

fungerar

i

dag

och

en

sammanställning

av

transportköparnas och transportörernas åsikter togs fram. Då det var av stor vikt för resultatets
trovärdighet att analysen stämde med vad transportbranschens representanter ansåg viktigt,
verifierades resultaten av respondenterna.
1 Referensgruppen bestod i detta fall av: Per-Olof Arnäs (TRB Sverige), Ingegärd Prans (Vägverket , Lars-Ola Bilgård (Chalmers tekniska

)

högskola), Ella Truman (Alltransport).
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4.2 Framtagning av kriterielista fas 1
I detta avsnitt beskrivs arbetet med att ta fram en definition av ISA-system för
transportbranschen. Här beskriv även hur framtagningen av ska- och bör-kriterierna gick till.

4.2.1 Definition av ISA-system för transportbranschen
De data som intervjustudien gav analyserades. Det gick att dra slutsatser från informationen
om vad transportbranschens representanter definierade som ISA samt vilka funktioner man
ansåg vara så nära anknutna till ISA att de borde ingå i ISA-system trots att de inte har direkt
koppling till syftet. Utifrån uppgifterna formulerades en definition av ISA för
transportbranschen.

4.2.2 Framtagning av ska-kriterier
Definitionen översattes i funktioner genom en jämförelse mellan framtagen definition och de
funktioner som de system i utvärderingen innehar. De funktioner som kunde knytas till
definitionen ansågs vara så viktiga att endast ett system som innehar samtliga av dessa
funktioner kan rekommenderas för transportbranschen. Kriterierna sammanställdes i en
kriterielista där en eliminering av de system som inte uppfyller kraven genomfördes.

4.2.3 Framtagning av bör-kriterier och features
Under intervjustudien efterfrågades funktioner som ej kom att ingå i definitionen då de ej
hade en direkt koppling till syftet. Dessa funktioner kom att värderas separat i en webbaserad
enkät, utformad med stöd av Ejlertssons bok Enkäten i praktiken – En handbok i
enkätmetodik (Ejlertsson 2005). Då funktionerna i dagens ISA-system skiljer sig relativt stort
från varandra, var syftet med denna framtagning att urskilja vilka funktioner som bör ingå
från de mindre relevanta funktionerna, omnämnda features. Features är funktioner som ligger
ännu längre bort från ISA-funktionerna än bör-kriterierna. Dessa funktioner ger systemen
personlighet, men bedöms inte relevanta för ISA-funktionen.
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4.3 Framtagning av kriterielista fas 2.
Här redogörs för den analys avtidigare nämnda bör- och ska-kriterier vilket ledde fram till den
slutgiltiga kriterielistan.

4.3.1 Utvärdering av bör-kriterier och features
Enkäten riktade sig endast till miljöchefer på de företag som är delägare i TRB, dels på grund
av deras kunskap inom området dels att projektets tidsram inte tillät en mer omfattande enkät.
Vid besvarande av enkäten gavs ej möjlighet att undvika frågor då allas åsikter ansågs viktiga
för enkätens validitet.

4.3.2 Fördjupad analys av bör-kriterier respektive features
Frågornai enkäten var kort formulerade och svarsalternativen bestod av ja eller nej respektive
en värdering av funktioner. Ett poängsystem upprättades som byggde på att de funktioner med
flest antal positiva svar per fråga respektive den högst värderade funktionen tillskrevs högre
poäng än de negativa svaren och de lägre rankade funktionerna. På så vis definierades
funktioner som erhöll ett högt poäng som bör medan de funktionerna med lägre poäng
definierades till features.

4.3.3 Framtagning av slutgiltig kriterielista
De funktioner som fått epitetet features presenteras i kapitel 6 som löpande text vid respektive
system tillsammans med ytterligare information om systemen. De funktioner som fick epitetet
bör, sammanställdes i en slutgiltig kriterielista tillsammans med tidigare definierade skakriterier.

Kriterielistan,

som

presenteras

i

nästa

kapitel,

bildar

den

slutgiltiga

sammanställningen över funktioner som ska respektive bör ingå i ett ISA-system för
transportbranschen vilket också var syftet med projektet.
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5 UTVÄRDERING AV ISA-SYSTEM FÖR
TRANSPORTBRANSCHEN
I detta kapitel redogörs för resultatet av utvärderingen. Kapitlet är indelat på samma sätt som
föregående kapitel för att illustrera (figur 5.1) hur resultaten är kopplat till tidigare beskrivna
metoder. Här beskrivs till en början resultatet av problemanalysen följt av resultat av
kriterielista fas 1 respektive fas 2. Därtill presenteras en sammanställning av bör-kriterier och
features och till sist en slutgiltig kriterielista för ISA-system i transportbranschen.

Resultat - Problemanalys
Kartläggning av transportbranschens behov av ISA

ISA problematik

Resultat - Framtagning av kriterielista fas 1
Dagens ISA för
transportbranschen

Definition av ISA
för
transportbranschen

Framtagning av Skakriterier

Upprättande av
kriterielista över
Ska-kriterier

Framtagning av Börkriterier och features

Resultat - Framtagning av kriterielista fas 2
Utvärdering av Bör-kriterier och features

Fördjupad analys av Bör-kriterier resp features

Sammanställning av bör-kriterier och features

Kriterielista för ISA-system i transportbranschen

Figur 5.1: Schema över hur kapitlet är uppdelat och hänger samman med föregående kapitel.
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5.1 Resultat - Problemanalys
I kapitel 5.1.1 och 5.1.2 beskrivs de resultat som problemanalysen gav.

5.1.1 Kartläggning av transportbranschens behov av ISA
Arbetet med utvärderingen av ISA-system för transportbranschen utgår från de tekniska
specifikationer som finns för respektive system i utvärderingen. Med dessa som bas
utformades en intervju (se bilaga 1) vars syfte var att kartlägga transportköpares och
transportörers tankar kring vilka problem ISA ska lösa inom transportbranschen, hur ISA för
arbetet mer ISA fungerar i dag och vilka funktioner som ska ingå samt vilka som bör ingå i ett
sådant ISA-system. Kartläggningen resulterade i problemställningar och presenteras i kapitel
5.1.2.

5.1.2 ISA problematik
Fortkörningsproblematiken inom transportbranschen, som ISA-systemen ska råda bot på,
visar sig som fyra huvuddrag. Utöver reducering av fortkörningstillfällen nämns även de
följder som en förändring av synen på hastighet och fortkörning medför. Här presenteras dem
tillsammans med den bakomliggande anledningen till problemen.

Främst står problemen men höga bränslekostnader. Transportföretagen får genom ISA chans
att sänka sina bränslekostnader, vilket är en direkt följd av en reducering av medelhasigheten
inom företaget. Den ekonomiska vinningen denna reducering medför ger direkt effekt på
företagets ekonomi, något som med det rådande ekonomiska läget läggs extra stor vikt vid.

Minska risk för skada på gods och personer nämns också som en anledning till att ISA bör
användas. När hastigheten sänks minskas risken för skada på gods och personer. Denna punkt
innefattar både de ekonomiska förlusterna vid ett oansvarigt körsätt genom att kundens varor
löper större risk att skadas så väl som de personskador man kan vålla sig själv eller andra
genom sitt beteende.

Nästa punkt kommer

av att transportköparna efterfrågar dokumentring av att

hastighetsgränserna efterföljs i allt större utsträckning. Detta tvingar transportföretagen att ta
fortkörning på större allvar och lägga ner fler resurser på att motverka fortkörningar.
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Uppvisande av dokument som styrker företagets ansvarstagande stärker företaget jämt emot
konkurrenterna.

Sist kan man se en trend att varumärkets trovärdighet och status riskerar att skadas om det
ses i samband med fortkörning eller olyckor till följd av fortkörning.

5.2 Resultat – framtagning av kriterielista fas 1
Resultatet av den arbetsgång som tillämpades vid framtagande av kriterielista fas 1 och som
beskrivs i kapitel 4, redovisas här i olika underkapitel.

5.2.1 Dagens ISA för transportbranschen
ISA för transportbranschen är idag är ett system som varnar föraren med ljud-, färg- eller
talindikation vid hastighetsöverträdelse. Informationen mellan bil och kontor överförs
antingen vi USB, minneskort eller trådlöst via GPRS/GSM eller Wi-Fi.
Information om körbeteende sparas i bilen med hjälp av en loggningsfunktion och kan
överföras till ett PC program där körbeteendet kan analyseras utifrån en rad olika parametrar.
Många leverantörer av ISA-system har också automatisk inloggning på sina system vilket
innebär att man inte kan köra ett fordon utrustade med ISA utan att systemet först aktiveras.
Hos många system finns idag ingen möjlighet till tillfällig avstängning av varningssignalerna,
vilket har visat sig kan skapa stress hos användarna i vissa situationer, t.ex. stadsmiljö där
trafikrytmen har stor betydelse. Det råder även låg kompatibilitet mellan ISA och andra
trafiksäkerhetshjälpmedel som alkolås, färdskrivare och bältesindikator.

5.2.2 Definition av ISA för transportbranschen
Intervjuade transportköpare gav sin bild av vad de vill få ut genom användning av ISA. Det
framkom att de kräver att deras kunder kan uppvisa dokument som styrker att de följer lagar
och förordningar vid transport. Denna information ska helst även inkludera bältesanvändning,
alkolås, bränsleförbrukning, vilotider och godsets vikt.

Transportföretagen i sin tur efterfrågar, som en direkt följd av transportköparnas krav på
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styrkande dokument, en funktion som sparar och ger möjlighet till redovisning av förarnas
körbeteende. Övriga funktioner som är högt värdesatta av transportföretagen är möjlighet att
kunna ställa in när varningarna inträffar vid hastighetsöverträdelse, möjlighet till fast
installation samt integrering med andra system så som alkolås, bältesindikator,
bränsleförbrukning för att skapa en helhetslösning för trafiksäkerhet. Som transportföretag ser
man även vinning i ISA-användandet genom minskade bränslekostnader och stärkt
varumärke.

Från ovan nämnda intervjuer har en definition av ISA-system för transportbranschen formats
och lyder:
Ett system som varnar vid hastighetsöverträdelse med hjälp av ljudindikation och som sparar
information om körbeteendet hos förarna för vidare analys i PC miljö.

5.2.3 Framtagning av ska-kriterier
Definitionen av ISA-systemen som nämndes tidigare översattes via diskussion och
jämförelser av respondenternas åsikter om vilka funktioner som önskas i ett ISA-system för
transportbranschen, till funktioner. Hänsyn togs till hur frekvent funktioner önskades och hur
stark koppling de hade till trafiksäker körning. Analysen gav en lista på nio funktioner som
måste ingå i ett ISA-system för att det ska kunna rekommenderas för transportbranschen.
Funktionerna presenteras i följande lista:

Analysmöjligheter av körbeteende i PC-miljö
Automatisk påslagning vid start
Montering av systemet är möjlig i fordonet
Kontinuerlig uppdatering av NVDB
Kundtjänst under kontorstid via telefon och mail
Ljudindikation med pip
Loggning av kördata
Svensk språkmeny i system och PC programvara
Trådlös överföring av samtlig kördata exklusive NVDB
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5.2.4 Upprättande av kriterielista över ska-kriterier
Samtliga funktioner i listan från kapitel 5.2.3 måste återfinnas hos systemen för att de ska
betraktas som passande för transportbranschen, då de kvantifierar definitionen.

Det talas om generation ett och två inom ISA. Där den första generationen bygger på
överföring av data via USB eller minneskort och den andra på trådlös överföring. Det finns tre
system från generation ett med i utvärderingen 2MA Technology AB:s 3c, Transcomponent
AB:s Premonition och Sepab Fordonsprodukter AB:s ExyPlus USB. Dessa system kommer
inte gå vidare i utvärderingen då trådlös överföring av kördata är ett av kriterierna i
definitionen. Att notera är att trådlös överföring av informationen från NVDB inte definieras
som ett ska-kriterium. Detta på grund av det faktum att NVDB endast uppdateras en gång per
månad och därför är trådlös överföring av informationen som standard inte motiverad.

Loggningsfunktionen har utgångspunkt i den utvärdering av loggfunktioner (Fagerström
2006) som beskrivs i kapitel 2.2.3. Beskrivningen som tas upp där täcker in de egenskaper
som efterfrågats under intervjuerna och dessutom stämmer de överens med samtliga
loggfunktioner i utvärderingen.I tabell 5.1 presenteras resultatet av första utvärderings steg
som en kriterielista.
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X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Vehco - Co-Driver

Sepab Fordornsprodukter
AB - ExyPlus USB

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sepab Frodornsprodukter
AB - ExyPlus Live

X
X
X
X
X
X
X
X

Transcoponent ABPremonition

2MA Technology AB- 2MA
-5x

X
X
X
X
X
X
X
X
X

2MA Technology AB- 2MA
- 3c

Fleetech - SpeedWarning

Ska-krierium:
Analysmöjlighet i PC-miljö
Automatisk påslagning vid start
Fastmonterat
Kontinuerlig uppdatering av NVDB
Kundtjänst under kontorstid via telefon och mail
Ljudindikation med pip
Loggning
Svensk språkmeny i system och PC programvara
Trådlös överföring av samtlig kördata

Leverantörer:

Tabell 5.1 Definition av ISA-system för transportbranschen översatt i ska-kriterier. De
funktioner som ska finnas med står i kolumnen till vänster och företagens namn och deras
system till höger. De ISA-system som inte uppfyller alla kriterier och därmed inte kommer gå
vidare i undersökningen är skuggade.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Som tabell 5.1 visar återstår endast fyra system i utvärderingen då tre system nu eliminerats.
De system som kvarstår är:
Fleetech-SpeedWarning
2MA technology-2MA 5x
Sepab Fordonsprodukter AB-ExyPlus Live
Vehco- Co-Driver.

5.2.5 Framtagning av bör-kriterier och features
Funktioner som under intervjustudierna framkom som viktiga, men ej nödvändiga för ett ISAsystem riktat mot transportbranschen sammanställdes och undersöktes separat i en
webbaserad enkät (se bilaga 2). Syftet var att klargöra vilka av nedanstående funktioner som
bör ingå i ett ISA-system och vilka som kan ses som extrafunktioner omnämnda som features.
Följande funktioner, uppdelade i fyra kategorier (systeminställningar, loggning, körjournal
och kompatibilitet) ingick och värderades i enkäten:
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Systeminställningar:
Svensk och engelsk språkmeny
o Ev. extra språk
Möjlighet att variera varningstyp beroende på behov och situation
Möjlighet att stänga av varningen vid behov

Loggning:
Loggfunktionen sparar plats för start och stop.
Föraren kan se statistik över körbeteende direkt i bilen
Trådlös överföring av samtlig data, inklusive NVDB
Föraren kan själv radera sitt körbeteende direkt i bilen.
Bränsleförbrukning loggas och kan redovisas i körjournalen

Körjournal:
Möjlighet att i datormiljö studera Point of interest
Krav på inloggning i systemet, startspärr för fordon vid obehörig användare
Lokalisering av fordon på karta i realtid
Meddelande till kontoret skickas om fordonet råkar för en krock.
Möjlighet att begränsa rörelseområdet för fordonet med hjälp av geofencing

Kompabilitet med:
Alkolås
Bältesindikator
Navigator
Orderhantering
Vilotider (färdskrivaren)
Viktkrav (fordonsvåg)

Enkäten genomfördes av miljöchefer på 12 av Sveriges transportföretag, samtliga delägare i
TRB Sverige. De medverkande delägarna har i snitt 400 fordon i sin fordonspark och de
representerar främst verksamheter inom anläggningstransport, men även lastbilscentraler,
livsmedelsdistribution, avfallstransporter, Thermo-, Industri-, Trä o Flis- och fjärrtransporter.
Flera av respondenterna har dessutom verksamhet inom fler än ett verksamhetsområde.
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5.3 Resultat av framtagning av kriterielista fas 2
Denna fas beskriver hur funktionerna i enkäten bedöms och kategoriseras med hjälp av
poänggivning i en utvärdering. Här presenteras också en djupare analys av resultaten från
enkäten. Sist presenteras en sammanställd lista över bör och features.

5.3.1Utvärdering av bör-kriterier respektive features
Det framkom i enkäten att vissa av deltagarna inte hade erfarenhet av ISA, varken genom
praktiskt användning eller administrativt arbete. Där av har deras svar inte primärt behandlats
i bedömningen av bör-kriterier respektive features. Vid tveksamhet i samband med
bedömning av enkätsvaren har de eliminerade respondenternas svar dock ändå utvärderas då
de har stor kännedom om transportbranschen och därmed de egenskaper som krävs för att
agera vågmästare.

Varje fråga i enkäten betygsattes efter hur svaren från den grupp som hade erfarenhet av ISA
fördelade sig. Betygsskalan i tabell 5.2 användes för att beräkna hur funktionerna värderas av
respondenterna. De funktioner som fick medhåll färre än två personer, av de svarande med
erfarenhet av ISA, sågs direkt som features. Övriga funktioner graderades enligt tabell 5.2.

Tabell 5.2: Tabell över poängbedömning för funktioner i utvärderingen
Andel som valt alternativet Poäng Kommentar
0/7

0p

Inte tillräckligt viktig för att räknas som bör, en klar feature.

1/7

0p

Feature

2/7

0p

Feature

3/7

0p

Värderas till bör/feature beroende på vågmästarnas svar.

4/7

1p

Värderas till bör/feature beroende på vågmästarnas svar.

5/7

2p

Bör

6/7

3p

Bör

7/7

4p

Bör
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Som tabellen visar kommer en funktion som har medhåll från fyra eller fler respondenter med
erfarenhet från ISA tilldelas poäng. I det fall då samtliga respondenter utan erfarenhet av ISA,
även kallade vågmästare, anser att en funktion bör ingå i systemen tilldelas den funktionen
ytterligare ett plus i form av ett extra poäng. Det kan i sin tur medföra att en funktion som får
medhåll av 3/7 respondenter med erfarenhet av ISA kan värderas som ett bör-kriterium såvida
samtliga vågmästare anser att det är ett bör-kriterium. På samma sätt kan en funktion som
värderats till bör av 4/7 respondenter med erfarenhet av ISA bli en features om samtliga
vägmästare anser funktionen som oviktig. Ett förtydligande exempel (exempel 1) följer.

Exempel 1. I sammanställningen av enkäten (se bilaga 3) kan man se att 4/7 av de med
erfarenhet av ISA svarade att de ville ha kompatibilitet mellan ISA och färdskrivare
respektive alkolås, vilket ger dem ett poäng var enligt tabell 5.2. Av vågmästarna svarade 4/5
att de ville ha kompabilitet med färdskrivare och 5/5 att de ville ha kompabilitet med alkolås.
I detta fall kommer vågmästarnas roll påverka resultatet för kompatibilitet med alkolås då
respondenternas svar stöds av vågmästarna, vilket resulterar i ett extra poäng för funktionen.
Detta leder till att kompabilitet mellan ISA och färdskrivare får ett poäng enligt tabellen
medan kompatibilitet mellan ISA och alkolås tilldelas ytterligare ett poäng och får 1+1 dvs 2
poäng.

5.3.2 Fördjupad analys av bör-kriterier och features
I föregående avsnitt förklaras hur funktionerna tilldelats poäng och viktats beroende på hur
stark sympati de fick hos de båda grupperna i enkäten. Här analyseras svaren från enkäten
ytterligare och funktionerna utvärderas kategorivis.

5.3.2.1 Systeminställningar
Den första kategorin i enkäten skiljer sig från de andra tre då den inte handlar om
underfunktioner till ISA utan om tillval och inställningar. Funktionerna kan därför inte
sammanställas i ett diagram och jämföras. Istället kommer en diskussion föras angående
resultatet. Stöd i resonemanget tas från sammanställningen av enkätsvaren (se bilaga 2) och
resultatet av tidigare genomförda intervjuer.
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Resultatet av enkäten visar att ytterligare språk, utöver svenska, i menyer och PC program
inte prioriteras av respondenterna. Däremot har det framkommit under tidigare intervjuer att
flera andra insatta personer i transportbranschen prioriterar extra språkfunktioner, något som
även stöds av tillverkarna. Där av bedöms extra språk, i form av engelska, vara ett svagare
bör-kriterium.

I fråga om hur användarna värderar varningsindikationer kan slutsatsen dras att ljudindikation
i form av pipande signal är den mest föredragna. Eftersom denna signal finns med i
definitionen av ISA för transportbranschen kommer inga ytterligare krav på pipsignal ställas.
Detta innebär att funktionen inte presenteras tillsammans med övriga varningsindikationer i
sammanställningen av den slutgiltiga kriterielistan i tabell 5.3.

Användarna vill trots stor majoritet till den pipande signalens fördel ha möjlighet att variera
varningstypen beroende på situation. Dessa två konstateranden skapar tillsammans kategorins
andra bör-kriterium, möjlighet att variera varningsindikation, då fler än en indikations typ
finns. Att kunna stänga av varningen vid behov sågs inte som nödvändigt av en stor majoritet
av samtliga svarande och kommer viktas som en feature.
Det sammanfattade resultatet av systeminställningar blev möjlighet att variera varningar
beroende på situation och extraspråk i form av engelska värderades som bör-kriterier medan
möjlighet att stänga av systemet tillfälligt sågs som feature.

5.3.2.2 Loggning
Loggning är en funktion som ingår i definitionen av ISA, vad som loggas beskrivs däremot
inte där. Resultatet av denna del av enkäten visar att man värderar möjligheten att kunna se
den egna körstatistiken i bilen och man vill även att all information ska kunna skickas trådlöst
mellan bil och kontor.

Dokumentation över bränsleförbrukningen och ”plats för start och stopp” har lägst viktning
inom loggning, men tillräckligt för att de ska ses som bör-kriterium. Då miljökraven
kontinuerligt

skärps,

inte

minst

inom

transportbranschen

är,

dokumentation

av

30

bränsleförbrukningen en funktion som trots en lägre viktning nu tros få större betydelse i
framtiden. Respondenterna gav inget stöd till funktionen möjlighet för föraren att radera
körstatistiken direkt i bilen, därmed kommer denna funktion ej presenteras i den slutgiltiga
kriterielistan i tabell 5.3.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att samtliga funktioner i kategorin loggning
värderades som bör-kriterier. Det vill säga att kunna se körbeteende direkt i bilen, endast
trådlös dataöverföring, dokumentation av bränsleförbrukningen och loggning av plats för start
och stopp.

Loggning
Bör denna f unktion ingå som standars i loggning?

”Plats för start och
stopp”
Trådlös överföring av
samtlig data

Se körbeteende direkt i
bilen
Dokumentation av
bränsleförbrukning

Radera körbeteende
direkt i bilen

Diagram 5.1: Resultat av utvärdering av loggningsfunktionen. Diagrammet visar att man
prioriterar att se körstatistiken direkt i bilen, att all överföring av data sker trådlöst och att
bränsleförbrukningen dokumenteras.

5.3.2.3 Körjournal
Körjournal finns likt loggning med i definitionen av ISA. De funktioner som man prioriterar
högst här är att ett meddelande skicks till kontoret om fordonet är med i en olycka och om
fordonet startas av en obehörig förare. Man vill även kunna lokalisera fordonet i realtid från
kontoret, dvs. följa det på en karta på skärmen vilken uppdateras kontinuerligt. Point of
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interest värderades till en svag bör funktion efter att vågmästarnas åsikter värderats.
Geofencing prioriteras inte i samband med körjournal och värderades därför som en feature,
detta tros bero på att denna funktion finns både som eget system och del av andra stödsystem
för transportbranschen.

Körjournal
Bör f öljande f unktioner ingå som standard i ISA?

Point of interest

Startspärr för
obehöriga

Krockmedelande

Geofencing

Lokalisering i realtid

Diagram 5.2: Resultatet visar att de funktioner som helst ses i en körjournal är Startspärr,
lokalisering i realtid och krockmeddelande

5.3.2.4 Kompabilitet
Kompatibiliteten mellan ISA och andra system är den kategori som har nämnts flest gånger
under tidigare intervjuer från både transportörer, transportföretag och referensgruppen. Frågan
behandlade vilka andra lösningar och system som man har störst behov av att kunna integrera
med ISA (Diagram 5.3). Det framkom att transportörerna eftersöker en framtidslösning i form
av ett allt-i-ett-system. Integrering av alkolås, bältesindikator och orderhantering rankades
högst likvärdigt. Även navigator och färdskrivare ses som funktioner som bör vara kompatibla
med ISA, men med en lägre rankning. Kompatibilitet mellan ISA och andra system har genom
hela undersökningen fått mycket stort stöd. Dessa observationer kan konstateras även här då
det visar sig att det endast är kompatibilitet mellan ISA och fordonsvåg som inte faller inom
ramarna för bör-kriterier.
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Kompabilitet
Bör kopatibilitet mellan ISA och f öljande sy stem f innas?

Alkolås

Bältesindikator

Fordornsvåg

Navigator

Färdskrivare

Orderhantering

Diagram 5.3: Andel som önskar kompatibilitet mellan ISA och andra
system. Man ser tydligt att alkolås, bältesindikator och orderhanterare har
starkast stör, navigator och färdskrivare något sämre och kompatibilitet
mellan ISA och fordonsvåg lägst prioritet.
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5.4 Sammanställning av bör-kriterier och features
De egenskaperna som efter den fördjupade analysen fått minst ett poäng gavs epitetet bör
medan de övriga omnämns som features. En sammanställning av analysen presenteras i tabell
5.3. Hur många poäng en funktion får är intressesant då högt rankade funktioner i framtiden
kan komma att omvandlas till ska-kriterium inom en kortare tidsperiod än en lägre rankad.

Tabell 5.3: Varje egenskap startar på de poäng som framkommit genom användning av
poängtabellen. De funktioner som är försedda med ett + har fått ett extrapoäng på grund av
stark medhåll från vågmästarna nedan de funktioner som är försedda med ett – får ett minus
poäng då de inte har stöd från vågmästarna. Detta ger en poängmässig skillnad mellan
starka och svaga funktioner. Alla funktioners totala poäng är 31, vilket blir det maxpoäng som
ett ISA-system kan uppnå.
Poäng Korrigering Bör/Features
Systeminställningar:
Språk som önskas: Engelska
Vilken varningstyp föredrar du?
Tal
Text
Färg
Möjlighet att variera typ av varning
Möjlighet att stänga av signalen tillfälligt
Ska ej gå att stänga av.
Ska gå att stänga av med förinställt intervall.
Ska gå att stänga av med anpassningsbart intervall.
Loggning:
”Plats för start och stopp” vara standard
Kunna se körbeteende direkt i bilen
Kunna radera körbeteende direkt i bilen
Trådlös överföring av samtlig data, inkl NVDB
Dokumentation av bränsleförbrukning ingår som standard
Körjournal:
Point of interest ingår som standard
Startspärr för obehöriga ingår som standard
Lokalisering i realtid ingår som standard
Krockmeddelande till kontor skickas vid olycka
Geofencing ingår som standard
Kompatibilitet med:
Alkolås
Bältesindikator
Fordonsvåg
Navigator
Färdskrivare
Orderhantering

+

2

1
4
0
4
2
1
1
2
2

1
1
0
1
1
1

+
+

+

+
+

+

Σ

B

1

F
F
F
B

2

F
F
F

-

B
B
F
B
B

1
5
5
2

B
B
B
B
F

1
1
2
3
-

B
B
F
B
B
B

2
2
1
1
2
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5.5 Kriterielista för ISA-system i transportbranschen
De funktioner som ingår i definitionen av ISA-system för transportbranschen presenterades i
tabell 5.1 under kapitel 5.2.3. Ska-kriterierna tillsammans med de nyligen definierade börkriterierna och deras poäng presenteras i tabell 5.4 där samtliga system i utvärderingen finns
representerade. De funktioner som återfinns hos respektive system är markerade med ett
kryss. Slutpoängen som de tilldelats beror dels på antal uppfyllda bör-kriterier dels på vilka av
bör-kriterierna som systemet innehåller.

Frodornsprodukter ABExyPlus Live

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

5
5
3
2
2
2

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
-

2
2
2
1
1
1
1

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

-

X
X
X
X
X
X

1

X
26p

X
28p

X
15p

X
21p

-

Vecho-Co-Driver

2MA Technology AB2MA-5x
Sepab

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Leverentörer

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Poäng
Ska-krierier:
Analysmöjlighet i PC-miljö
Automatisk påslagning vid start
Fastmonterat
Kontinuerlig uppdatering av NVDB
Kundtjänst under kontorstid via telefon och mail
Ljudindikation med pip
Loggning
Svensk språkmeny i system och PC programvara
Trådlös överföring av samtlig kördata
Bör-kriterier
Kan se körbeteende direkt i bilen
Samtlig överföring av data är trådlös, inkl NVDB
Krockmeddelande till kontor skickas vid olycka
Möjlighet att variera typ av varning
Dokumentation av bränsleförbrukning
Lokalisering i realtid
Kompatibel med:
Alkolås
Bältesindikator
Orderhantering
Svenska och Engelska i menyer och PC-program
Startspärr för obehöriga förare
Point of interest
”Plats för start och stopp” sparas
Kompatibel med:
Navigator
Slutpoäng (max 31p):

Fleetech-SpeedWarning

Tabell 5.4: Sammanställning av ska- och bör-kriterier för ISA-system för transportbranschen.
Lägg märke till att de olika bör-kriterierna har olika värde som påverkar slutpoängen för
systemen.
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6 PRODUKTPRESENTATION
I följande kapitel presenteras varje systems resultat var för sig. Först ges en kortare
presentation av de funktioner, tidigare nämnda som features, som ger systemen deras
personligheter. Var uppmärksam på att varje system kan innehåller fler funktioner än de som
omnämns. Detta på grund av att det råder delade meningar mellan olika leverantörer om vad
som räknas som ISA funktioner. I denna presentation medtogs därför endast funktioner som i
detta projekt har utvärderats. Därefter följer en tabell över de funktioner som omnämns som
bör-kriterier där respektive systems bör-funktioner är markerade. De kriterier som tidigare
bedömdes som ska-kriterier finns inte med på listan då de är uppfyllda för samtliga av de
nedanstående systemen.

Poängen ger ingen vidare information om hur väl systemen fungerar utan endast hur bra
systemen funktioner stämmer överens med de funktioner som enligt undersökningen
efterfrågas av användare av ISA inom transportbranschen. En hög poängställning visar att
systemet innehar fler funktioner som kan komma att ses som ska-kriterium i kommande
generationers ISA-system.

6.1 2MA Technology AB-2MA 5x
Ett av 2MAs system, 3c, föll bort i första steget då det inte hade trådlös överföring av data,
vilket var ett ska-kriterium. 2MA 5x är den nyare versionen av 3c och kommer utan display
som standard. Systemet har talvarning som standard vid hastighetsöverträdelse och stödjer
geofencing samt EcoDriving. I körjournalen finns tillval som medger att i efterhand se var
hastighetsöverträdelser skett. Här kan man även se vilken position fordonet har i realtid
genom en kartmarkering och punktundersökningsmöjlighet genom point of interest. Förarens
färddata loggas och kan i efterhand studeras via 2MA Technologys hemsidan, slutanvändarna
styr dock själva över hur informationen hanteras. Det är även valbart huruvida färddata ska gå
att raderas av föraren.

Systemet innefattar även funktioner som medger mätaravläsning av fordonsdatorn i realtid,
varningsmeddelande via sms eller mail vid tid för service samt varning till kontoret om
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fordonet rapporterar felkod. Om display, som går att beställa till, används ges möjlighet till
visuella färgvarningar, samt information om vägnummer. I tabell 6.1 visas de bör-funktioner
2MA-5x innehar med ett kryss.

Priset per styck 2MA 5x är:
Installation: 800-1200 sek
Inköpspris: 7500 sek
Abonnemang: 100 - 400 sek
För mer information besök: www.2ma.se

Tabell 6.1: Lista över de funktioner ett ISA-system för transportbranschen bör inneha och
vilka som 2MA5x innehar.
Tillverkare: 2MA Technology AB
Namn: 2MA 5x
Funktion finns:
Bör
Kan se körbeteende direkt i bilen
Samtlig överföring av data är trådlös
X
Krockmeddelande till kontor skickas vid olycka
X
Möjlighet att variera typ av varning
X
Dokumentation av bränsleförbrukning
X
Lokalisering i realtid
X
Kompatibel med:
Alkolås
X
Bältesindikator
X
Orderhantering
X
Svenska och Engelska i menyer och PC-program
X
Startspärr för obehöriga förare
X
Point of interest
X
”Plats för start och stopp” sparas
X
Kompatibel med:
Navigator
X
Slutpoäng (max 31p):

Kommentar
Vid display finns som tillval
GSM/GPRS WiFi valbart
Färgindikation vid val av display
Samt utsläpp

Extra språk: norska, danska

26p

6.2 Fleetech- SpeedWarning
SpeedWarning varnar förutom med hjälp av pip även visuellt i form av färgindikation som
varierar i färg beroende på vilken hastighet bilden färdas samt med en textvarning. Både
audiell och visuell varning går att tillfälligt stänga av vid behov. Även vägnummer visas i
displayen. Systemet loggar förarens personliga färddata, vilken endast är raderbar i PC
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programmet. I körjournalen kan man i efterhand se var hastighetsöverträdelser skett. I tabell
6.2 visas de bör-funktioner SpeedWarning innehar med ett kryss.

Pris per styck SpeedWarning är:
Installationspris: Ingen information
Inköpspris: SpeedWarning 1950 sek
Abonnemang: 160 sek/mån fleetcontrole, serviceavgift
För mer information besök: www.fleetech.se

Tabell 6.2: Lista över de funktioner ett ISA-system för transportbranschen bör innehålla och
vilka SpeedWarning innehåller.
Tillverkare: Fleetech
Namn:SpeedWarning
Bör
Kan se körbeteende direkt i bilen
Samtlig överföring av data är trådlös
Krockmeddelande till kontor skickas vid olycka
Möjlighet att variera typ av varning
Dokumentation av bränsleförbrukning
Lokalisering i realtid
Kompatibel med:
Alkolås
Bältesindikator
Orderhantering
Svenska och Engelska i menyer och PC-program
Startspärr för obehöriga förare
Point of interest
”Plats för start och stopp” sparas
Kompatibel med:
Navigator
Slutpoäng (max 31p):

Funktion finns:
X
X
X
X

Kommentar

GPRS/GSM

-

Endast svenska

X
15p

6.3 Sepab Fordonsprodukter AB- ExyPlus Live
Sepab har ett brett utbud av tjänster i ExyPlus Live. Geofencing, kartmarkering av
fordonsposition,

point

of

interest

samt

möjlighet

att

se

arbetstider

och

en

ekonomistyrningsfunktion i PC programmet är några funktioner ExyPlus Live erbjuder.
Färddata som loggas och är endast raderbar i PC programmet. Hastighetsöverträdelser
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redovisas i en rapport. Utöver audiell varning med pip och tal finns en visuell varning i form
av färgindikation. Denna indikation syns både i fordonsenheten och i PC miljö. Den audiella
varningen går tillfälligt att stänga av i tio minuter. Sepab erbjuder även varningsmeddelande
vid tid för service. I tabell 6.3 visas de bör-funktioner ExyPlus Live innehar med ett kryss.

Priset för ExyPlus Live per styck är:
Installation: 600 sek i installation
Inköpspris: 7500 sek
Abonnemang: 180 sek.
För mer information besök: www.sepab.se

Tabell 6.3: Lista över de funktioner ett ISA-system för transportbranschen bör inneha och
vilka som ExyPlus innehar.
Tillverkare: Sepab Fordonsprodukter AB
Namn: ExyPlus Live
Bör
Kan se körbeteende direkt i bilen
Samtlig överföring av data är trådlös
Krockmeddelande till kontor skickas vid olycka
Möjlighet att variera typ av varning
Dokumentation av bränsleförbrukning
Lokalisering i realtid
Kompatibel med:
Alkolås
Bältesindikator
Orderhantering
Svenska och Engelska i menyer och PC-program
Startspärr för obehöriga förare
Point of interest
”Plats för start och stopp” sparas
Kompatibel med:
Navigator
Slutpoäng (max 31p):

Funktion finns:
X
X

Kommentar

GSM/GPRS

-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tillval i PC miljö

Visar i PC program
Extra språk: finska

På gatunummer nivå

X
28p

6.4 Vehco- Co-Driver
Co-Driver är företaget Vehcos lösning för ett effektivare informationsflöde mellan bilar på
fältet och kontoret. För att användande av ISA-lösningen från Vehco ska vara möjlig krävs att
hela Co-Driver finns i bilen då det inte går att köpa systemet separat. Co-Driver innefattar
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förutom audiell varning i form av pip även visuell varning i form av färgindikation och när
denna sker är inställningsbart. Både den audiella och visuella varningen går att stänga av.
Systemet sparar även personlig färddata. Genom annan funktion i Co-Driver kan
kartmarkering av position fås. Stöd för EcoDriving, mätaravläsning av fordonsdatorn i realtid
på somliga fordon samt kompatibelt med fordonsvåg beroende på våg och färdskrivare är
andra funktioner som ingår. I tabell 6.4 visas de bör-funktioner Co-Driver innehar med ett
kryss.

Pris: fås via offert
För mer information besök: www.vehco.se

Tabell 6.4: Lista över de funktioner ett ISA-systemen för transportbranschen bör inneha och
vilka som Co-Driver innehar.
Tillverkare: Vehco
Namn: Co-Driver
Bör
Kan se körbeteende direkt i bilen
Samtlig överföring av data är trådlös
Krockmedelande till kontor skickas vid olycka
Möjlighet att variera typ av varning
Dokumentation av bränsleförbrukning
Lokalisering i realtid
Kompatibel med:
Alkolås
Bältesindikator
Orderhantering
Svenska och Engelska i menyer och PC-program
Startspärr för obehöriga förare
Point of interest
”Plats för start och stopp” sparas
Kompatibel med:
Navigator
Slutpoäng (max 31p):

Funktion finns:

Kommentar

X
X
X
-

Uppdatering mot NVDB med
minneskort

X
X
X
X
X

Annan funktion i Co-driver

X

Tillval

Norska, danska, spanska

21p

6.5 ISA i framtiden
Under intervjuerna framkom hur användare ser på ISA i framtiden. De mest framträdande
tankarna presenteras här.
En skärpning av kraven på ISA kommer ske till följd av teknikutvecklingen och de krav som
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idag är viktade som bör-kriterium kommer i framtiden ingå definitionen av ISA. Om
utvecklingen följer det som efterfrågas av användarna kommer fokus ligga på att göra ISA till
en del av integrerat system, en allt-i-ett-lösning, för trafiksäkerhet med bältesindikator,
alkolås, färdskrivare etc. ISA ska bli en naturlig del av transportbranschen och fordon med
ISA ska inte gå att framföra utan att systemet aktiveras, dock möjlighet att tillfälligt stänga av
systemen underfärd medges om situationen kräver det. För att råda bot på problemet med
bristfällig information ska all överföring av information ske trådlöst både för information till
bilen, så som uppdateringar av NVDB, och körjournaler till kontoret. Man ska även själv
kunna ställa in varningstyp efter situation och smak för att minimera upplevelsen av systemet
som störande, vilket i sin tur kan göra att det i värsta fall motverkar sig främsta syfte, en
säkrare trafikmiljö för samtliga trafikanter.
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7 DISKUSSION
Vad som är en ISA-funktion har många gånger diskuterats. På Vägverkets hemsida beskrivs
ISA-system som ett intelligent stöd för föraren att hålla hastigheten. Vilka dessa intelligenta
funktioner är råder det delade meningar om. En del i detta projekt var att bestämma vilka
funktioner som ska samt bör ingå i ett ISA-system anpassat för transportbranschen. Genom
kvalitativa telefonintervjuer och enkäter där användare av systemen fått ge sin bild över hur
systemen används har utvärderingen och framtagning av dessa ska- och bör-kriterier
genomförts på ett trovärdigt sätt och resultatet bör därför ses som tillförlitligt. Det bör dock
uppmärksammat att den framtagna kriterielistan ska ses som levande och kan komma att
förändras i takt med den tekniska utvecklingen och skärpta lagkrav för transportbranschen.

Under projektets har flera synpunkter angående ISA framkommit. Bland annat det faktum att
kompatibilitet med andra fordonssystem är en viktig funktion, vilket märks tydligt då ett allti-ett system i stor grad önskas av användarna. Det finns många system som verkar för att
underlätta i transportbranschen. I de fall då dessa system inte är kompatibla går användarna
miste om det tänkta stödet och de blir i många fall mer en börda än ett stöd då det upplevs
som rörigt. Vidare framkom det under kartläggningen och intervjustudien att det i dag finns
kommunikationsproblem i tekniken rörande NVDB. Dels mellan ägarna av vägarna och
NVDB dels mellan NVDB och leverantörerna av systemen. Det förstnämnda problemet utgör
bristfällig inrapportering av väginformation till NVDB det andra problemet beror på att
systemen inte uppdateras tillräckligt ofta så att informationen som kommer till förarna
innehåller gamla uppgifter. I båda fallen skapas irritation hos användarna och som en följd av
detta sänks kvalitén hos ISA-systemen eftersom de inte kan uppfylla sina syften till fullo. Att
få en dokumentation av fordonets bränsleförbrukning är en funktion som värderades som ett
bör-kriterium. Som det tidigare nämnts i kapitel 5.3.2.2 tros funktionen uppmärksammas
ytterligare under de närmaste åren och bli en grundläggande funktion i ett ISA-system till
följd av kontinuerligt skärpta miljökrav. Det har under utvärderingen framkommit att en del
transportföretagen använder ISA som et del av deras kvalitetssäkrande miljöarbete. Genom
ISA kan de på ett överskådligt sätt kontrollera hastighetsöverträdelser, vilka i sin tur påverkar
bränsleförbrukningen och där med även företagens ekonomi märkbart sätt.
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Under intervjuer gav respondenterna möjlighet att dela med sig av sin tankar hur ett framtida
ISA kommer se ut. I kapitel 6.5 där tankarna presenteras framgår bland annat att möjlighet till
att tillfälligt stänga av varningsljudet är en funktion som alla ISA-system i framtiden bör
innefattas av. Vid enkäten värderades dock denna funktion lågt och blev en feature. Detta kan
bero av flera anledningar. En anledning kan vara att det inte finns något behov för tillfällig
avstängning då tyngre fordon överlag inte vistas i stressingivande trafikmiljöer såsom t.ex.
stadstrafik.

Med facit i hand hade mycket tid under projektet kunnat sparas om insamlingen av de
tekniska specifikationerna fortlöpt med färre komplikationer. Avsaknad av gemensamt språk
för liknande information gav upphov till flera missförstånd då de idag beskrivs med olika
beteckningar. Vid ett mer tidsomfattande projekt hade bättre precision kunnat fås på
värderingarna under intervjuer och enkät då en större urvalsgrupps åsikter hade kunnat
utredas. Detta hade möjligen kunnat förändra resultatet för vilka funktioner som framkom
samt antalet funktioner. I samband med att enkäten besvarades framkom även att möjlighet att
lämna kommentarer i samband med att enkäten besvarades hade underlättat för
respondenterna och möjligen även vid analys av resultatet.
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8 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
I detta kapitel verifieras projektets frågeställningar och andra slutsatser genom att de
viktigaste resultaten lyfts fram i punktform. Rekommendationerna presenteras även här och
riktar både till både användare av ISA-system och till nästföljande fas i projektet vilken bör
baseras på fysiska tester.

8.1 Slutsatser
Samtliga frågor ställda i frågeställningen har framgångsrikt besvarats genom den
metod som beskrivs i kapitel fyra. Samtliga kriterielistor och definitionen av ISA ska
dock ses som levande och kan komma att ändras om behov och förutsättningar
förändras. ISA-system utvecklas ständigt och detsamma bör gälla för dessa
kriterielistor.
Fyra av de sju ISA-system som ingick i utvärderingen rekommenderas för
transportbranschen. De system som inte rekommenderas eliminerades på grund av att
de saknar en eller flera av de ska-kriterier som efterfrågats av användare. Samtliga
system som rekommenderas går att göra kompatibla med alkolås, bältesindikator och
orderhantering.
En lösning på problemet med NVDB är att ställa krav på leverantörerna att systemen
automatiskt och trådlöst ska uppdateras så fort en ny uppdatering av NVDB blir
tillgänglig. I dag har många system en funktion som meddelar när det finns
uppdateringar, men det är upp till transportföretagen själva att föra över informationen
mellan databasen och fordonet via USB eller minneskort.

Ett gemensamt språk för liknande information skulle underlätta både för köpare och
användare.
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8.2 Rekommendationer till användare av ISA
Under projektets gång har många kloka tankar och rekommendationer från användare
framkommit. De är här sammanställts i punktform och är goda råd för en lyckad
implementering av ISA-system.

För att effekten av införande av ISA på en arbetsplats ska bli optimal är det flera
aspekter som spelar in. Inte minst måste ISA-systemet vara rätt för det aktuella
företaget, vilket detta projekt syftar till att underlätta. Förutom fråga om pris och
funktioner hos det system man överväger att köpa in måste man också analysera de
hjälpmedel man eventuellt redan har i bilen som alkolås och bältesindikator. Det finns
ISA-system som endast är kompatibla med den aktuella leverantörens egna system,
vilket kan vara avgörande vid inköp av funktionen ISA.

Efter att ett passande ISA-system valts och införskaffats återstår implementeringen av
systemet. Under förarbetet inför utvärderingen av ISA-system för transportbranschen
framkom berättelser och synpunkter från transportköpare angående införandet och
upprätthållande av ISA-användande. Liknande problemställningar återfinns även i
kapitel 2.2, tidigare undersökningar av ISA, i avdelningen där utvärdering av
loggningsfunktionen och det storskaliga projektet avhandlas. Man diskuterar problem
vid implementering av ISA i allmänhet och loggningsfunktionen i synnerhet. Vad som
beskrivs där stämmer med vår erfarenhet av problemet. Med stöd av tidigare
undersökningar och vårt eget material beskrivs i figur 81 samt i punktform en
framgångsrik implementeringsprocess med hjälp av W Edwards Demings PDCA-hjul
där PDCA står för planera, utföra, uppfölja och upprätthålla (SIS 2009).
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Figur 8.1 Demings PDCS-hjul

Plan–Planera
Innan ISA-systemet placeras i fordonet bör samtliga inblandade kallas till gemensamt
möte där syfte och bakgrund till införandet av ISA beskrivs. Då förändringar ofta kan
vara skrämmande är information av stor vikt. En vanlig argument mot införande av
ISA är att systemet verkar övervakande och ger en storebroreffekt.
Do – Genomföra
Det rapporteras att användare av ISA ofta känner att de är i vägen för sina
medtrafikanter då de inte följer trafikrytmen. En god idé som framkom från Skåne
tvätt och transport var att fästa skyltar bakpå fordonet som informerar om att ISA
finns installerat i fordonet och att man där av inte följer trafikrytmen utan rådande
hastighet. Innan mätningar av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning påbörjas bör
en så kallad nollmätning genomföras. Situationen innan

införande av ISA behöver

dokumenteras så förändringar kan mätas. Därefter kan systemen slås på.
Check – Uppfölja
Ett viktigt steg i processen är uppföljning över införandet. Vilket kan realiseras genom
att förarna får komma med feedback och idéer till förbättring.
Act–Upprätthålla
Slutligen krävs ständiga uppföljningar för att bibehålla ett framgångsrikt arbete med
ISA ett alternativ kan vara att sänkta hastigheter och färre fortkörningar kan medföra
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löneförhöjning.

8.1.2 Rekommendationer till nästkommande fas
Här presenteras rekommendationer till nästkommande projekt i punktform.

Åsikterna kring, framför allt bör-kriterierna och feature bör undersökas i verkligheten
för att verifiera resultatet.

I dagsläget kan det konstateras, att det finns ett problem när det kommer till
kartinformationen i systemen, tyvärr är inte anledningen till varför lika klar.
Hur uppdateringen av NVDBs kartor går till och hur systemen behandlar
informationen bör studeras. För att ISA ska kunna fungera så bra som möjligt måste
NVDB och kommunikationen mellan NVDB och system fungera fläckfritt.

Hur de individuella lösningarna påverkar den faktiska upplevelsen av systemet bör
undersökas. Exempelvis har samtliga system många olika typer av varningar. Finns
det ett för stort urval och finns det varningstyper son passar bäst i kombination med
andra eller de som passar bäst själva?

I kapitel 2 avsnitt 2.2.2 HMI-ISA Försök med alternativa förargränssnitt för varnande
ISA beskriver Myhrberg att en reflektion som framkom av deras försök var hur ISA
hanterar det faktum att tunga fordon tar fart inför uppförsbackar. Denna reflektion har
inte vidare undersökts i denna rapport då inga fysiska tester utförts. I nästkommande
fas, där systemen testat i en fältstudie, kan det vara en god idé att studera hur ISA
reagerar i denna typ av situation. I nästa fas i projektet bör det även undersökas hur
förare uppfattar att få en varning när en ny hastighetsgräns inträder

47

9 REFERENSER
Litteratur
(Biding, Lindh 2002): Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA): resultat av
storskalig försöksverksamhet i Borlänge, Lidköping, Lund och Umeå under perioden 19992001, Vägverket, Dokumentbeteckning: 2002:89, Borlänge, 2002.
(Ejlertsson 2005): Ejlertsson G, 2005: Enkäten i praktiken - En handbok i praktiken, 2:a uppl,
Lund: Studentlitteratur, 2005.
(Fagerström 2006): Effektiv loggning av trafiksäker körning med, ISA SLUTRAPPORT,
Sepab Fordonsprodukter AB, Sollentuna, 2006.
(Myhrberg 2005) HMI-ISA – Försök med alternativa förargränssnitt för varnande ISA,
Version 1.0, SWECO VBB AB, Borlänge, 2005.
(Nybom, Persson 2007): Persson K & Nybom P Borlänge 2007: Ändrade körbeteenden och
körmönster hos förare av tunga fordon/transporter, Itra-Onex AB, Solna, 2007.
(Trost 2005): Trost J, 2005: Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur, 2005.

(Vägverket 2007): SÄKER TRAFIK, Nollvisionen på väg. Vägverket, Beställnings
nr. 88823, Borlänge, 2007.
(Vägverket 2008): Nu justerar vi hastigheterna, Rätt hastighet på väg räddar liv, Vägverket
Dokumentbeteckning: 89161, Borlänge, 2008.

Elektroniskt
(Vägverket 2009): Vägverkets internetsida om ISA, http://www.vv.se/isa, 090320.
(Vägverket 2009a): Vägverkets internetsida om NVDB, http://www.vv.se/NVDB, 090320.
(Vägverket 2009b): Vägverkets sida om hur farligt det är att köra för fort,
http://www.vv.se/Startsida-foretag/Trafiken/Hastighet/Hur-farligt-ar-det-att-kora-for-fort,
090502
(Swepos 2009): Swepos information on GPS http://swepos.lmv.lm.se/index_gnss.htm,
090418
(SIS 2009): SIS informationssida om ISO 9000,
www.sis.se/upload/631689883221406250.pdf, 090513
48

Telefonintervjuer
Ella Truman, Alltransport, 10/3 2009
Ingegärd Prans, Vägverket, 10/3 2009
Jonas Lindgren, Lantmännen. 27/2 2009
Kristian Magnusson, Gatubolaget Göteborg, 17/3 2009
Magnus Karlsson, Skanska, 20/2 2009
Malin Cronqvist, Sita. 27/2 2009
Mikael Whilborg, Skåne Tvätt och Transport, 9/3 2009
Maria Böös, Volvo Logistics Corp, 26/2 2009
Per-Olof Arnäs, TRB Sverige, 10/3 2009

49

BILAGA 1
Frågorna nedan ställdes under telefonintervjuerna. Punkterna under frågan ställdes inte utan ar
vår håll punkt för att kontrollera att intervjun täkt in de områden vi eftersträvade då
intervjusituationen var avslappnad samtalsform och frågorna av öppen natur.

1. Vad tar ni hänsyn till när ni köper transporter?
Parametrar som väger tungt vid val av transportör.
Syfte: Att undersöka hur transportköpare väljer transportföretag och om ISA är något de
efterfrågar.
2. Vad är ISA är för dig? – vad ISA står för
Kontakt första gången
Beskriv med några ord
Vad vet du mer om ISA, till exempel om olika system.
Syfte: Vi vill få reda på vad ISA är för de i branschen som använder sig av systemet.
3. Vad ISA fyller för behov för dig? – Vad vill ni få ut av systemet
Vad blir effekter av ISA användandet (både för förtaget och allmänheten)
Vad är din personliga åsikt om ISA
Syfte: Vi vill veta vad ISA fyller för behov hos företagen/användarna och vad företagen vill få
ut av systemet.
4. Vad som är bra respektive dåligt med de system du använt? – Upplevelse
Fördelar – Ekonomi, Trafiksäkerhet, Miljö, Användarvänlighet
Nackdelar – Ekonomi, Trafiksäkerhet, Miljö, Användarvänlighet
Syfte: Vi vill veta vad som är bra respektive dåligt med de system man använt – dvs deras
upplevelser.

5. Nämn några funktioner som du tycker är bra och önskar i ditt ISA system.
Beskriv ett idealsystem
Syfte: Vi vill veta vad det för finns för olika behov med ISA, vad som är deras idealsystem
dvs vad man helst önskar sig.

BILAGA 2
Den webbaserade enkät som genomfördes som del i utvärderingen av ISA-systemen
presenteras nedan följt av svaren på respektive fråga. Svaren är uppdelade på de som inte
hade erfarenhet av ISA, de som hade erfarenhet av ISA och det totala resultatet för respektive
fråga.

Allmänt
a) Vad heter företaget du representerar?

b) Välj det alternativ som stämmer bäst in på er huvudsakliga verksamhet.
Fjärrtransport
Anläggningstransport
Renhållningstransport
Citydistrubution
Timmer
Annat:

c) Fyll i antal fordon ni använder er av i ert företag .

d) Har du kört/kör idag med ISA?
Ja jag kör/har kört fordon med ISA.
Nej men jag har annan erfarenhet av ISA från mitt arbete.
Nej jag har aldrig varit i kontakt med ISA tidigare.

e) Vilket ISA har du kört?
2MA
Sepab
Vehco
Fleetech
Ttranscomponent
Annat:

1. Systeminställningar
1.a) Är det viktigt att menyerna i ISA och tillhörande PC program finns på annat språk
än svenska?
Ja
Nej

1.b) Om du svarade "NEJ" på föregående fråga - hoppa direkt vidare till nästa fråga.
Vilka av följande språk ska vara valbara i menyer och PC program?
Engelska
Danska
Norska
Finska
Annat

1.d) Det finns två huvudkategorier av varningsindikation vid hastighetsöverträdelse, audiell
och visuell.
Audiell varning kan delas upp i tal och pip. Vid tal varnar en röst när fortkörning sker och vid
pip ger systemet ifrån sig en eller flera signaler.
Visuella varningar sker i form av text eller färgindikation. Textvarningen visar orden "Du kör
för fort" i displayen medan vid färgindikation skiftar displayen färg tex från grönt till rött alt
ljusgrått till mörkgrått vid fortkörning.
Vilken varningsindikation föredrar du?
1 (Föredrar mest)

2

3 (Föredrar minst)

Pip
Tal
Färg
Text

1.e) Är det viktigt att det går att variera varningsindikationer (pip, tal, text, färg)
beroende på situation?
Ja

Nej

1.f ) I några ISA system går det att "tysta" varningsindikationen under en kortare period vid
behov (till exempels vid körning i stadstraffik).

Vilket av följande alternativ föredrar du?
Varningsindikation kan ej stängas av
Avstängningsmöjlighet med automatisk påslagning igen efter förinställd tid
Avstängningsmöjlighet med automatisk påslagning med möjlighet att själv ställa in
paustiden från varningsindikationen

2. Loggning
Loggning som funktion betyder att körbeteendet sparas och består av olika underfunktion som
i sin tur skiljer sig åt hos olika tillverkare av ISA system. Denna funktion ingår i definitionen
av ISA system för åkeribranchen. Vi är intresserade av hur ni som användare prioriterar dessa
underfunktioner.

2.a) "Plats för start och stopp" innebär att man sparar koordinater för den plats fordonet är
vid början och slutet av ett uppdrag.
Anser du att denna underfunktion bör ingå i loggning?
Ja
Nej

2.b) I en del loggfunktioner kan föraren själv kan se sin körstatistik i bilen medan i andra
skickas informationen direkt till kontoret.
Anser du att det ska vara standard för föraren att se sin körstatistik direkt i bilen?
Ja
Nej

2.c) I en del loggfunktioner kan föraren själv radera sin körstatistik direkt i bilen.
Anser du att denna funktion bör ingå som standard i loggning?

Ja
Nej

2.d ) De flesta ISA system har idag trådlös överföring av all information vilket medför direkta
uppdateringar av kartor och statistik. Några system använder sig av ett billigare alternativ
som USB och minneskort.
Vilken typ av överföring föredrar du?
Trådlös
USB/minneskort

2.e ) Bränsleförbrukningsdokumentation innebär att fordonets bränsleförbrukning loggas.
Anser du att denna underfunktion bör vara standard i loggning?
Ja
Nej

3. Körjournal
Körjournal är en funktion som innebär att man i efterhand kan analysera körbeteendet hos
förarna. Informationen kan användas både för internt bruk och som kvalitetssäkring gentemot
kunder. Körjournalen visar hastighetsöverträdelser samt vilka körsträckor som körts.
Funktionen körjournal ingår i definitionen av ISA för transportbranschen. Precis som i
loggning skiljer sig ingående underfunktioner i körjournal sig åt mellan olika leverantrörer.
Dessa underfunktioner är i frågorna markerade med citattecken.

3.a ) "Point of interest" innebär att man kan punktmarkera platser som är av extra intresse,
tex platser där felaktig hastighetsskylt är placerad.
Bör denna underfunktion ingå som standard i körjournal?
Ja
Nej

3.b) En del ISA system har en inbyggd spärr som förhindrar obehöriga förare att starta
fordonet. En felsignal skickas även till kontoret om detta sker.
Bör denna underfunktion finnas som standard i körjournal?
Ja

Nej

3.c) "Lokalisering i realtid" innebär bland annat att man in PC-miljö kan följa fordonet på en
karta.
Bör denna underfunktion ingå som standard i en körjournal?
Ja
Nej

3.d) "Krockmeddelande" är en underfunktion som skickar ett meddelande till kontoret om
fordonet är inblandad i en traffikolycka.
Anser du att denna underfunktion bör ingå i en körjournal?
Ja
Nej

3.e) "Geofencing" betyder att ISA systemet skickar ett meddelande till kontoret om fordonet
rör sig utanför förbestämd systemgräns.
Bör denna underfunktion ingå som standard i körjournalen?
Ja
Nej

4. Kompabilitet
Hur värderar du kompabilitet mellan ISA och följande system?

Alkolås
Bältesindikator
Fordonsvåg
Navigator
Färdskrivare (vilotider)
Orderhantering

Bör vara

Bör ej vara

kompatibel med

kompatibel med

ISA

ISA

BILAGA 3
Resultatet av enkäten presenteras nedan i en tabell. Funktionerna är listade till vänster följt av
svaren hos de som ej har varit i kontakt med ISA tidigare, de som har varit i kontakt med ISA
och en totalsammanställning av båda gruppernas svar. Det röda fältet indikerar svar från
respondenter som aldrig varit i kontakt med ISA. Grönt fält indikerar svar från respondenter
som varit i kontakt med ISA och gult fält indikerar både röda och gröna svar.

Andel svarande i respektive kategori
1

Systeminställningar:

1a

Relev ant med f ler språk än sv enska

1b

Språk som önskas: Engelska

1c

Vilken v arningsty p f öredrar du?

5/12 har aldrig varit i
kontakt med ISA

7/12 har varit i kontakt med
ISA

Totalt antal svarande 12

3/5 sv arade ja

2/7 sv arade ja

3/3 sv arade engelska

2/7 sv arade engelska

4 f öredrar mest; 0 medel; 1
minst
1 f öredrar mest; 1 medel ; 3
minst

6 f öredrar mest; 0 medel ; 1
minst
0 f öredrar mest; 2 medel; 5
minst

10 föredrar mest; 0 medel; 2
minst
1 f öredrar mest; 3 medel; 8
minst

Text

1 f öredrar mest;2 medel; 2
minst

1 f öredrar mest;4 medel; 2
minst

2 f öredrar mest; 6 medel; 4
minst

Färg

1 f öredrar mest; 3 medel ;1
minst

3 f öredrar mest; 2 medel; 2
minst

4 f öredrar mest; 5 medel; 3
minst

4/5 sv arade v ariera

5/7 sv arade v ariera

Pip
Tal

1d

Bör möjlighet att v ariera ty p av v arning?

1e

Bör möjlighet att stänga av signalen tillf älligt?

5/12 sv arade ja
5/12 sv arade engelska

9/12 sv arade v ariera

1 e.1

Ska en gå att stänga av .

2/5 sv arade ja

1/7 sv arade ja

3/12 sv arade ja

1 e.2

Ska gå att stänga av med f örinställt interv all.

1/5 sv arade ja

3/7 sv arade ja

4/12 sv arade ja

1 e.3

Ska en gå att stänga av med anpassningsbart interv all.

2/5 sv arade ja

3/7 sv arade ja

5/12 sv arade ja

4/5 sv arade bör

4/7 sv arade bör

8/12 sv arade bör v ara med

2

Loggning:

2a

Bör ”lats f ör start och stopp” v ara standard?

2b

Bör kunna se körbeteende direkt i bilen?

5/5 sv arade bör

7/ 7sv arade bör

12/12 sv arade bör

2c

Bör kunna radera körbeteende direkt i bilen?

5/5 sv arade bör ej

7/ 7sv arade bör ej

12/12 sv arade nej

2d

Bör samtlig öv erf öring av data v ara trådlös?

5/5 sv arade bör

7/ 7sv arade bör

12/12 sv arade bör

2e

Bör dokumentation av bränslef örbrukning ingå som standard?

4/5 sv arade bör

5/7sv arade bör

9/12 sv arade ja

3

Körjournal:

3a

Bör point of interest ingå som standard?

3/5 sv arade bör

4/7 sv arade bör

7/12 sv arade bör

3b

Bör startspärr f ör obehöriga ingå som standard?

4/5 sv arade bör

4/7 sv arade bör

8/12 sv arade bör

3c

Bör lokalisering i realtid ingå som standard?

4/5 sv arade bör

5/7 sv arade bör

9/12sv arade bör

3d

Bör krockmedelande till kontor skickas v id oly cka?

5/5 sv arade bör

5/7 sv arade bör

10/12 sv arade bör

3e

Bör geof encing ingå som standard?

3/5 sv arade bör

3/7 sv arade bör

6/12 sv arade bör

4

Kompatibilitet med:

4a

Alkolås

5/5 sv arade kompatibel

4/7 sv arade kompatibel

9/12 sv arade kompatibel

4b

Bältesindikator

5/5 sv arade kompatibel

4/7 sv arade kompatibel

9/12 sv arade kompatibel

4c

Fordornsv åg

3/5 sv arade komatibel

3/7 sv arade kompatibel

6/12 sv arade kompatibel

4d

Nav igator

4/5 sv arade kompatibel

4/7 sv arade kompatibel

8/12 sv arade kompatibel

4e

Färdskriv are

4/5 sv arade kompatibel

4/7 sv arade kompatibel

8/12 sv arade kompatibel

4f

Orderhantering

5/5 sv arade kompatibel

4/7 sv arade kompatibel

9/12 sv arade kompatibel
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Del 3 – Fältstudie

1 Inledning	
  
Denna rapport beskriver tillvägagångssätt och resultat av en intervjustudie som genomförts i
syfte att utvärdera tre olika tillverkares ISA-system samt för att ta fram en modell för att
utvärdera kommande ISA-system. Rapporten beskiver bakgrunden till projektet, genomförandet,
de resultat som framkommit, samt hur resultaten har påverkat de krav som ställs på ISA-system
för att de ska rekommenderas av TRB Sverige.
Rapporten är skriven av Torsten Freyhall, civ. ing. Teknisk Design på uppdrag av TRB Sverige.

1.1 Bakgrund	
  
Utvärderingsprojektet som denna rapport beskriver tar vid där examensarbetet “Utvärdering av
ISA-system för transportbranschen”, skrivet av Daisy Bell och Malin Wagland på Chalmers
Tekniska Högskola, slutar. Bell och Wagland genomförde under sitt arbete en marknadsanalys
av tillgängliga ISA-system. Därefter tog de fram en kravlista på ISA-system bestående av skaoch bör-krav samt features baserat på deras erfarenheter i branschen samt enkätstudier och
intervjuer med personer med stor kunskap inom ISA-området.
I det utvärderingsprojekt som denna rapport beskriver låg fokus på att samla in data från alla
parter som berörs av installationen av ett ISA-system, såväl förare, åkeriägare samt personal på
lastbilscentraler, för att få en så komplett bild av situationen som möjligt. Informationen från
intervjuerna användes för att säkerställa och revidera kravlistan framtagen av Bell och Wagland.
Innan projektet började hade installationer av tre olika tillverkares ISA-system skett på tre orter –
i Växjö, Varberg och Trollhättan. De tre system som utvärderats är Vehco CoDriver, 2MA-4X
samt Sepab ExyPus Live På varje ort installerades respektive ISA-system i fyra fordon med olika
användningsområde för att få ett så brett underlag som möjligt.

1.2 Genomförande	
  
Sammanlagt under projektet genomfördes 14 intervjuer. Platsen för intervjuerna var antingen på
lastbilscentraler, på åkeriernas kontor eller i förarnas lastbilar. Intervjuerna var
semistrukturerade, vilket innebär att de följde ett förutbestämt frågeformulär men att
uppföljningsfrågor ställdes beroende på svaren som framkom. Så kallade “probing questions”
användes för att få en djupare förståelse för intervjupersonens upplevelser.
Av de som intervjuades var 8 förare, 3 åkeriägare och 3 miljöchefer på lastbilscentraler. Samtliga
förare som intervjuades var män. De hade allt mellan två veckors och drygt en månads erfarenhet
av att köra med ISA-systemet. Erfarenheten varierade beroende på hur länge systemet varit i drift
på deras åkeri samt hur många förare fordonet med ISA-systemet hade.
I anslutning till intervjuerna fick en förare per utvärderat system även visa hur systemet
installerats i deras lastbil. De fick även demonstrera hur de normalt interagerade med ISAsystemet och vilka funktioner de använt. I Växjö genomfördes en observationen under en kortare
körning medan det på de två andra orterna skedde stillastående. Även
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demonstrationen/observationen kompletterades med följdfrågor och förarna gavs extra möjlighet
att peka på de problem de upplevt.
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2 Resultat	
  
Resultaten presenteras i kategorier, uppdelade i gemensamma teman som intervjuerna berört.
Citaten som följer respektive stycke är utdrag ur intervjuerna. Viss redigering har gjorts för att
korta ned eller förtydliga vissa citat.

2.1 Inställningen	
  till	
  ISA-‐system	
  
Inställningen till ISA-systemet varierade från väldigt positivt till negativt, både bland förare,
åkeriägare och personal på lastbilscentralerna.

2.1.1 Förarnas	
  inställning	
  
Förarna såg varningarna vid 30- och 50-sträckor som det mest positiva. Vissa förare nämnde
också att det var bra att kunna se den aktuella hastigheten eftersom det i dagsläget finns
hastighetsgränser på varje jämt tiotal mellan 30 och 120 vilket försvårar uppgiften att hålla kolla
på hastighetsgränsen. En förare upplevde det som skönt att det fanns en policy inom åkeriet att
alltid hålla hastighetsgränserna och att det kändes bra att veta att man aldrig behövde stressa för
att hinna med en körning.
“Har kvar lite gammalt stresstänk från mitt gamla jobb där jag körde mycket på
Autobahn. Den här påminner mig ibland om att lugna ner mig”
“Det bästa (med ISA-system) är väl det att man får sig en tankeställare...
medvetenheten. Man saktar in lite och så sparar man några deciliter.”
“Vi har ju börjat med det här att man ska hålla hastigheten. Det är ganska skönt att köra i
80 även om det kändes som att man körde väldigt långsamt i början. Men nu är det
skönare. Man kör i 80 och så är det okej. Vi sparar ju massa diesel på det också.”...

De förare som kom med negativa kommentarer tryckte på att det blev ytterligare en teknisk pryl
som de var tvungna att ha på sin instrumentbräda och att nyttan den gjorde inte rättfärdigade
platsen den tog upp eller irritationen över ljudsignalerna och blinkandet. Endast en förare
reagerade starkt mot övervakningsbiten i ISA-systemet. De andra förarna kommenterade
övervakningsfrågan med att de ändå redan var relativt övervakade i ordersystem och genom
färdskrivaren.
“Det får ju inte bli ett irritationsmoment. Den får inte störa men man ska ändå kunna se
den” (Angående placering och interaktion med 2MA-systemet)

Kommunikationen mellan åkeriägaren och föraren verkade också i stor utsträckning påverka hur
förarna uppfattat ISA-systemet. I de åkerier där det fanns tydliga instruktioner om att hastigheten
skulle hållas eller där man tidigare jobbat med sänkt bränsleförbrukning var förarna mer positiva
till ISA-systemet. På samma sätt kan en viss skepsis eller likgiltighet anas där informationen
varit bristfällig eller intresset från åkeriägaren varit lågt.
“Det verkar ju inte vara någon som kollar upp det så jag bryr mig inte så mycket”
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“Jag kör på som jag alltid gjort, det är egentligen ingen större skillnad”

2.1.2 Åkeriägarnas	
  och	
  lastbilscentralernas	
  inställning	
  
Bland åkeriägarna såg flera det som en viktig del av företagets image att hastighetgränserna
efterföljs. Det sågs även som positivt att kunna få någon sorts statistik på hur väl åkeriets förare
höll hastighetsgränserna. Speciellt gränserna på 30- och 50-sträckor nämndes som intressanta att
titta noggrannare på.
“Bilen är ju en stor reklampelare för oss. Det är ju inte bra om den kommer körandes
alldeles för fort på en 50-väg”
“Det är en kvalitetssäkring för oss att kunna visa att våra åkerier jobbar med det här.
Branschen i allmänhet är dålig på att hålla hastigheter och om vi hamnar under luppen
är det viktigt att vi inte ger ett dåligt intryck”

En kommentar som kom från ledningshåll var att införandet av ISA-system innebar att åkerierna
fick ta på sig något som egentligen var en fråga mellan föraren och polisen att hålla koll på. Det
fanns också en motvilja att installera ytterligare en “teknisk pryl” i bilen. Detta berodde i vissa
fall på att den innebar en ökad kostnad för åkeriet och i andra fall på att åkeriägaren hade dåliga
erfarenheter av tidigare tekniska installationer i fordonen, där tekniken “orsakat mer problem än
den löst”. Det fanns även en önskan om att få ut samlad statistik ur alla bilens loggsystem.
Annars skulle det ta för mycket tid att sammanställa och följa upp all data, vilket skulle leda till
att det inte blev av.
“Vi har inte tid att följa upp hur alla kör, det är ju lite upp till var och en. (...) Det är bra att
föraren får en chans att rätta till det själv men jag skulle nog inte kolla upp var och en”
“Nej, jag ser ingen fördel för oss förutom att vi kan visa att vi lever upp till kundernas
krav, men kravet känns ärligt talat lite taget ur luften.”
“Vi håller på att installera Vechos system för mobil kommunikation nu. Den dagen det
kommer krav på ISA från kunderna är det ett krav jag kommer ställa på Vecho, att de
kan leverera en bra sådan tjänst. Vi kan inte installera hur mycket utrustning som helst i
bilarna.”

2.2 Problem	
  
2.2.1 Tekniska	
  problem	
  
Samtliga förare har kommenterat tekniska problem de upplevt med alla de utvärderade ISAsystemen. Problemen är i stort sett desamma och kan härledas till inaktuella vägdata eller
felaktig/ologisk tolkning av GPS-data.
Huruvida den inaktuella vägdatan beror på att nationella vägdatabasen är felaktig eller att
inställningarna för uppdatering är felaktiga är okänt men mängden kommentarer och upplevd
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irritation kring detta påvisar att en korrekt och uppdaterad vägdatabas är av hög prioritet för att
ISA-systemet skall tas emot väl av förarna. Inte heller funktionen för att rapportera felaktigheter
i Vehco-systemet verkar ha fungerat som tänkt.
“I början tryckte jag på skylten för att rapportera och sedan (tryckte jag på) rapportera
men sen slutade jag med det. (Intervjuare: Varför slutade du med det?) Ja, det funkade
ju inte, det blev samma varning nästa gång jag kom dit och efter ett tag orkar man ju inte
med det längre. Sen hittade jag ju hur man stängde av ljudet så då var det inte lika
viktigt längre”

Det andra stora tekniska problemet som samtliga förare upplevt som irriterande var att de fick
felaktiga varningar när de körde på motorvägar med en mindre väg vid sidan av eller vid
avfarter, överfarter och tunnlar under motorvägen. I dessa situationer växlar ISA-systemet till
avfartens eller den närliggande vägens hastighet vilket resulterar i en registrering om
hastighetsöverträdelse. De förare som haft GPS-mottagare med karta säger att denna visat
korrekt position på fordonet, så problemet borde ligga i ISA-systemets tolkning av GPS-datan.
Vehco-systemet har även problem med uppdatering av hastigheten efter ny gräns. Under bland
annat observationen visade föraren på att det skiljer mycket på var skylten sitter och när ISAsystemet registrerar att den nya hastigheten gäller. Kommentarer kring detta kom även från
användare av Sepab-systemet. Ingen av förarna som kört med 2MAs system kommenterade
detta, och en av förarna svarade att han upplevde uppdateringen vid nya gränser som mycket
exakt.
“Nu nollställde jag precis och på den sträckan det tog den att förstå att det var 90 och
inte 70 har jag redan kommit upp i 1,3. Vad säger det egentligen?”
“Om den nu är så långsam på att uppdatera sig borde den inte vara så snabb på att
straffa. (...) Många gånger blir man straffad för saker som inte riktigt stämmer” (ang.
Vehco)

Det fanns även en önskan bland vissa förare att systemet skulle vara mer flexibelt i området
kring skyltarna. Kommer det en lägre hastighet vill man inte behöva bromsa in tvärt utan sakta
rulla till den långsammare hastigheten utan att ISA-systemet med en gång varnar.
“Man vill ha ett samspel vid (hastighets-)övergångar. Den varnar hela tiden man bromsar
nu, det är liksom ingen mjuk övergång. (...) Den är seg i att hänga med vid gränserna så
när farten ökar på vägen och man drar på så börjar den varna” (ang. farten omkring nya
hastighetsgränser, användare av Sepab)

Att undvika felaktig registrering av hastighetsöverträdelser är mycket viktigt för förarens
acceptans av ISA-systemet. Flera förare upplevde det som att de blev straffade trots att de gjort
rätt, vilket resulterade i att deras tilltro till systemet minskade.
Övriga tekniska detaljer som förarna noterat var att det gick att komma runt Vehcos rapportering
genom att ställa in att man inte har släp på bilen för att på så sätt undvika varningar för
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överträdelser över 80 km/h. 2MA-systemet tog inte hänsyn till fordonstyp utan visade istället
vägens maxhastighet, åtminstone i den konfiguration som levererats till ett av åkerierna i
Varberg. Detta gjorde att inga hastighetsöverträdelser registrerades på motorväg, åtminstone
märkte inte föraren av detta.

2.2.2 Kompromiss	
  mellan	
  bränsleförbrukning	
  och	
  hållande	
  av	
  hastighet	
  
De förare som hade Vehcos system för bränslebesparning installerat kommenterade att ISAsystemet i vissa fall gav motsägande information under körning. Detta gällde vid utrullning i
nedförsbackar på motorvägar, där Vechos “Sparsam körning” uppmuntrade till att rulla över
hastighetsbegränsningen för att spara på bränsle medan ISA-systemet registrerade
hastighetsöverträdelsen som något negativt. Då “Sparsam körning”-programmet varit installerat
längre och var mer inarbetat i deras rutiner prioriterades detta. Även åkeriägarna tyckte att lägre
bränsleförbrukning var viktigare i dessa situationer.
“Det får ju förarna avgöra från situation till situation. Det är klart att om det är en
nedförsbacke med 50-sträcka och en skola i slutet av backen, att han ska bromsa in
men annars ser jag ingen vits med att bromsa in bara för att hålla hastigheten.”
“Det känns viktigare att hålla nere dieselförbrukningen för oss än att våra förare ska
bromsa i nedförbackar på motorvägen”

Vehcos system “Sparsam körning” gör skillnad på hastighetsöverträdelse med gaspådrag och
utan, där det förstnämnda inte registreras som negativt utan snarare positivt genom att öka på
utrullningsstatistiken.
“Den borde kunna skilja på medveten överträdelse med gas och annan. Så den kan dela
upp statistiken i två värden”

De förare som använde farthållare för att just hålla farten får även de varningar.
“När jag kör på farthållaren på 80 och kommer till en backe börjar den ju pipa direkt”

2.3 Förarnas	
  preferenser	
  
Den enda funktion som i stort sett alla förare säger sig ha använt är den för att stänga av ljudet.
Många anger de felaktiga varningarna som en anledning till att de stängt av ljudet. Andra säger
att de uppskattar de tydliga varningarna vid överträdelser på 30-sträckor, speciellt de som använt
2MA-systemet.
“Om jag inte kunnat stänga av ljudet? Då hade jag blivit vansinnig. De låter ju
fruktansvärt illa de där maskinerna”
“Den piper rätt rejält och det är väl bra. Speciellt vid 30-sträckor, där piper den rejält”
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De flesta tillfrågade föredrar en visuell signal, t.ex. blinkande meddelande eller hastighetsskylt,
framför en audiell. Den visuella signalen får dock inte vara för påträngande eller sitta mitt i
blickfånget.
En förare som både kört med Vehcos och 2MAs system upplever att det är bättre att ha
informationen på en separat display eftersom fartvarningarna i Vechos system lade sig i vägen
ovanför orderinformationen som var den egentliga användningen för Vehco-datorn.

2.4 Den	
  insamlade	
  datan	
  
Verktygen för analys av den insamlade datan har egentligen inte varit en del av projektet men
eftersom det kommit fram en hel del kommentarer och önskningar både från förare och
åkeriägare kring detta så nämns ett urval av de viktigaste här.
Främst användare av Vechos ISA-system är fundersamma till hur det index som visas på
displayen räknas ut. Att ökande siffror beror på hastighetsöverträdelser är klart men vad som
resulterar i vilken ökning är otydligt. Både förare och åkeriägare efterfrågar en mer intuitiv
presentation av överträdelserna, uppdelat i vilken typ av överträdelse det är. Vissa åkeriägare
upplever överträdelser i låghastighetsområden som mer allvarliga än de på motorväg och vill
kunna särskilja dessa i statistiken.
“Vad betyder den siffran egentligen? Om det är åtta på en åttagradig skala är det kanske
inte så bra... (...) I Sparsam körning har vi ju procent och det är ju samma maskin. Det är
lättare att förstå procent... fast det kan ju inte betyda att jag rullar 40% av tiden
förresten...”
“Jag skulle gå in och försöka förstå varför föraren kör för fort. Kanske är rundan lagd så
att han inte hinner ordentligt? Eller så kan det ju vara en omotiverad förare som kör fort
hela dagen bara för att komma hem. (...) Ska vi ha den här kostnaden måste det ge
något resultat, inte bara en siffra i procent”
“Istället för index vill jag veta vad föraren är bra och dålig på. Vad är chaufförens
problem? Sen får man ta ett snack med föraren om han inte bättrar sig. (...) Som det är
nu kan man ju inte se om man kört dåligt länge eller bara missat en skylt en gång”
(åkeriägare om statistiken)
“Det hade skett en olycka på vägen så jag kröp fram i långsam hastighet och då sänktes
ju procenten som jag fattade det. (...) Det känns som att den (procentsatsen) går ner när
jag står still också men jag vet inte riktigt om det är så” (angående Sepab ExyPlus Lives
statistik)

Två av de intervjuade åkerierna som använder Vehcos “Sparsam körning” sätter upp denna
statistik på anslagstavlor i fikarum eller liknande och uppmuntrar på så vis förarna att “tävla”
mot varandra i att bättra på sin statistik. De som jobbat på detta sätt upplever det som positivt,
både förare och åkeriägare. Däremot avtar effekten av det efter ett tag.
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“Det ger mer effekt om man kan få ut statistik” “Förarna blir sporrade att tävla mot
varandra i att köra bränslesnålt (ang Vechcos Sparsam körning)”
“Ja, det funkade ju bättre i början men nu är de väl inte lika engagerade. Vi får göra en
omstart på det här snart så att vi kommer igång med det igen” (angående att jobba med
statistiken från Vehcos Sparsam körning)

Att integrera ISA-datan i övrig statistik som kommer från eventuella andra system i bilen anses
vara positivt, vilket även nämnts tidigare i kapitlet om åkeriägarnas allmänna inställning till ISAsystem.
“Det hade ju varit bra med integrerad statistik som visar allt, alltså bältesanvändning,
nykterhet, hastighet och lastvikt. Nykterhet och hastighet är viktigast för det är ju det som
kan påverka andra. Bältet är ju mer att man får skylla sig själv”
“Det handlar ju dels om att jag vill ha en gemensam leverantör jag kan prata med om
allt, sen också att slippa massa olika abonnemang. Även att jag ska slippa jobba i så
många olika system.”

De förare som pratat om det har uttryckt en önskan om att kunna se den information som lagrats i
systemet på displayen. Detta för att de inte ska få några “överraskningar” från chefen och för att
de ska känna att de trots övervakningen har viss kontroll över vilken data som registreras.
“Det gillar jag inte, att det skulle vara som en black box liksom. Man ska kunna se vad
det är som sparas. Annars blir det ju lite big brother”

Tidsbristen uppges även vara något som skapar krav på ISA-systemet. Informationen måste
kunna samlas in trådlöst och sammanställas automatiskt. Teknikvanan hos åkeriägarna varierar
något som påverkar deras möjligheter och intresse i att analysera den insamlade datan.
Mjukvaran måste alltså anpassas för folk som inte arbetar med datorer dagligen.
“Det måste ju komma in automatiskt, det finns ingen som har tid att samla in en massa
minneskort”

2.5 Sammanfattning	
  av	
  resultat	
  
Sammanfattningen fokuserar på de viktigaste områdena för respektive kategori som kommer
använda ISA-systemet i sitt arbete.

2.5.1 Förare	
  
För föraren är ISA-systemet en del av hans eller hennes dagliga arbetsmiljö. Det är alltså av stor
vikt att systemet fungerar som ett stödjande hjälpmedel för att hålla hastigheten. Systemet måste
vinna acceptans hos föraren och inte upplevas som något övervakande och straffande.
Ett första steg är att lösa de tekniska problem som finns i dagens system som får det att varna fel.
Att vägdatabasen är uppdaterad är mycket viktigt, och självklart måste systemet hålla bättre koll

8

Del 3 – Fältstudie
på vilken väg föraren kör så att inga felaktiva hastighetsöverträdelser registreras. Går inte GPSmottagarens noggranhet att få bättre bör det finnas någon slags toleransintervall där varningar
inte sker för att motverka att systemet varnar trots att föraren håller gränserna.
En policy för hur eco-driving ska hanteras bör tas fram och ISA-systemet bör kunna anpassas för
att följa denna policy, d.v.s att inte registrera överträdelser vid utrullning utan gaspådrag.
På sikt kan ISA-systemets funktionalitet integreras i annan utrustning i fordonet, som t.ex.
färdskrivare, hastighetsmätare eller GPS-karta.
För att kunna dra nytta av den insamlade datan är det viktigt att den ger en indikation på vad
föraren bör arbeta med att förbättra, t.ex. låg konstant överhastighet eller upprepade överträdelser
på en viss sträcka.
Vad det gäller varningar föredrar de flesta av de tillfrågade förarna en visuell indikation med
blinkning framför en ljudsignal. Dock tycker andra om ljudvarningen, så det bör gå att växla
mellan båda typer, alternativt ha ljudsignal vid speciella hastigheter eller höga överträdelser. Den
visuella varningen för inte vara för påträngande så att den stör framförandet av fordonet.

2.5.2 Åkeriägare	
  
Åkeriägaren kommer i kontakt med ISA-systemet för uppföljning uppskattningsvis en gång per
månad. För åkeriägare är det viktigt att datan som kommer ur systemet är enkel att tolka och
visar vad förarna behöver bli bättre på. I de fall åkeriet har andra system installerade som ger
ifrån sig statistik är det önskvärt att detta kan analyseras på ett liknande sätt så att processen inte
blir alltför tidskrävande.

2.5.3 Lastbilscentraler	
  
För centralerna verkar det viktigaste argumentet vara att de kan svara på kundkrav om
användning av ISA-system. För att kraven ska betyda någonting är det viktigt att man har en plan
för uppföljning och ser till att åkerierna jobbar aktivt med trafiksäkerhet. En standard för hur
ISA-arbete ska fortlöpa vore ett hjälpande verktyg både i genomförande samt för att skapa ett
rättvist konkurrensklimat för centralerna.
Används olika system på olika centraler är det viktigt att dessa på något sätt producerar statistik
som är jämförbar och standardiserad.
Personal på vissa lastbilscentraler har pekat på att vissa åkeriägares teknikovana kan resultera i
att lastbilscentralen blir ansvarig för att sköta utvärderingen åt dem och i detta fall faller
följaktligen kraven som ovan ställts på åkeriägare över på dessa centraler.
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3 Förändringar	
  av	
  kravlista	
  
3.1 Nya	
  krav	
  
3.1.1 Eco-‐Driving	
  
Eftersom de flesta förare upplevt varningar vid utrullning utan gaspådrag på motorväg som
irriterande och eftersom de flesta åkeriägare och miljöcheferna på lastbilscentralerna är överens
om att miljön och bränsleekonomin är viktigare än att varna för hastighetsöverträdelse det
innebär, bör ett ISA-system kunna ställas in för att tillåta eco-driving.
Inget av de utvärderade systemen klarar av detta, varför kravet läggs in som ett bör-krav.
Viktningen sätts till fem, eftersom det är av stort vikt för förarnas acceptans av systemet.
Kommande system som uppfyller detta krav får en stor fördel gentemot andra.

3.1.2 Systemet	
  kan	
  i	
  förardisplay	
  visa	
  vad	
  det	
  är	
  för	
  överträdelser	
  som	
  är	
  vanligst	
  för	
  
föraren	
  
Syftet med detta krav är att föraren direkt ska kunna ta till sig information om vilka områden han
eller hon behöver förbättra. Detta skulle innebära en mer direkt återkoppling än om
informationen endast kommer som en rapport från åkeriägaren.

3.1.3 Administration	
  och	
  loggning	
  gemensam	
  med	
  “Sparsam	
  körning”	
  
Kompatibilitet med andra installerade system låg högt på prioriteringslistan för åkeriägare och
lastbilscentraler. Det var främst att kunna få ut samlad statistik i en enda programvara som var
det tyngsta argumentet. Ett gemensamt system för all utrustning i fordonet ansågs av många som
den ultimata lösningen.
Kravet på att passa ihop med just “Sparsam körning” från Vecho kommer ifrån att många åkerier
jobbar aktivt med att sänka bränsleförbrukningen med just detta system. Att systemen kan ge
sammanställd statistik ansågs som ett krav för att datan från ISA-systemet skulle ge något
mervärde till datan från “Sparsam körning” som redan idag registrerar överhastigheter över
fordonets tillåtna maxhastighet.

3.1.4 Systemet	
  möjliggör	
  analys	
  av	
  kördata	
  uppdelat	
  på	
  hastighetsgräns	
  samt	
  baserat	
  
på	
  tid	
  och	
  plats	
  (på	
  kontorsdator)	
  
De flesta åkeriägare och miljöchefer ansåg det viktigare att förstå varför föraren bryter
hastighetsgränserna, vilka gränser och var detta sker, än att få ut ett samlat index över förarens
körbeteende. Därför ställs kravet på analysprogramvara att kunna dela upp fortkörningsstatistik
på hastighetsgräns med viktning 4 och kravet på presentation med tid och plats med viktning 3.
Viktningen skiljer sig baserat på att fler personer under intervjuerna varit intresserade av
gränserna än var och när, men båda kraven ger stora fördelar när det gäller att analysera en
enskild förares körbeteende.
I samband med detta togs kraven “Point of interest” och “Plats för start och stopp sparas” bort
eftersom de innefattas i kravet om analys uppdelad på tid och plats.
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3.2 Ändrade	
  krav	
  
3.2.1 Omformulering	
  av	
  kompatibilitet	
  
Det som tidigare nämnts som “kompatibilitet” har omformulerats till “Administration och
loggning gemensam med” för att förtydliga på vilket sätt systemen ska vara kompatibla.

3.2.2 Trådlös	
  överföring	
  av	
  samtlig	
  data	
  via	
  mobilnätet	
  
Tidigare låg ska-kravet på trådlös överföring endast av kördata. Under intervjuerna framkom
dock att ingen ansåg sig ha tid att uppdatera vägdatabasen manuellt via usb-minne eller
minneskort och att detta i så fall skulle ske högst sporadiskt eller utebli. Eftersom en uppdaterad
vägdatabas är mycket viktigt för att undvika felaktiga varningar, som i sin tur kan leda till
minskat förtroende för systemet bland förarna, flyttades trådlös överföring av nationella
vägdatabasen upp till ett ska-krav.

3.2.3 Möjlighet	
  att	
  variera	
  typ	
  av	
  varning	
  
Eftersom förarna föredrog olika typer av varningar flyttades kravet på möjligheten att variera typ
av varning till ett ska-krav. Ska-krav på att erbjuda både ljudsignal och visuell varning lades till
för att förtydliga vilka valmöjligheter som måste finnas.

3.2.4 Krockmeddelande	
  till	
  kontor	
  skickas	
  vid	
  olycka	
  
Detta krav har nedvärderats till lägsta viktningsgrad. Funktionen har egentligen ingenting med
definitionen av ett ISA-system att göra men kan ändå vara till nytta. Viktningen sattes till den
lägsta för att produkter som fyller detta krav ska få en liten fördel gentemot andra, dock inte så
stor att den ska fälla avgörandet.

3.3 Borttagna	
  krav	
  
Tre lågt värderade bör-krav som inte ansågs tillhöra krav på ISA-system utan snarare annan
utrustning i bilen tog bort från kravlistan.
Dessa krav var:
• Startspärr för obehöriga förare
• Lokalisering i realtid
• Dokumentation av bränsleförbrukning
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4 Total	
  sammanfattning	
  
ISA-system kan enligt flera av de intervjuade förarna få upp ögonen för att man kör för fort och
varningen gör att man blir mer medveten om att man bör bromsa. Att det är en ekonomisk
vinning att köra långsammare verkar vara ett större incitament får åkeriägarna än att motverka
lagbrott. Det ger även goodwill för både åkeriet och lastbilscentralen att hastigheterna hålls och i
att kunna visa att man jobbar aktivt med att hålla hastighetsbegränsningarna.
Dagens system har en del problem med hur GPS-datan tolkas. Dessa problem är främst:
•
•
•

Systemet uppfattar det som att man kör på en närliggande väg/avfart/överfart med lägre
hastighet och varnar för hastighetsöverträdelse trots att föraren håller korrekt hastighet.
Systemet uppfattar inte ny fartgräns direkt vid skylten utan varnar för hastighetsöverträdelse
innan uppdateringen sker i systemet.
Systemet varnar vid utrullning i nedförsbackar. Detta är i och för sig inte felaktigt men något
som förarna i andra system och från ledningsnivå uppmuntras att göra, vilket systemet borde
kunna ta hänsyn till.

Att lösa de tekniska problemen är mycket viktigt för att förarna ska få förtroende för ISAsystemet. Registreringar av hastighetsöverträdelse när man faktiskt håller farten upplevs som
orättvisa vilket kan leda till att föraren blir irriterad på systemet eller helt ignorerar statistiken då
han eller hon känner att den är opålitlig.
Den framtagna kravlistan innehåller krav och viktningar som bättre än tidigare överensstämmer
med åsikter och bakomliggande behov hos både förare, åkeriägare och miljöchefer. Vissa krav
kan variera från mellan åkerier, främst kraven på gemensam administration och loggning med
andra system, som varierar beroende på vilka andra system som används i fordonen. Hänsyn till
detta bör tas vid val av ISA-system med likvärdiga poängsummor.
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Del	
  4	
  –	
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  av	
  tre	
  system	
  

1 Inledning	
  
Baserat	
  på	
  förutsättningarna	
  från	
  Del	
  1,	
  förstudien	
  i	
  Del	
  2	
  samt	
  fältstudien	
  i	
  Del	
  3	
  har	
  en	
  
utvärdering	
  av	
  de	
  tre	
  system	
  som	
  testades	
  i	
  Del	
  3	
  utförts.	
  	
  
De	
  kriterier	
  som	
  har	
  använts	
  är	
  baserade	
  på	
  den	
  föreslagna	
  listan	
  i	
  Del	
  2	
  och	
  
modifierade	
  enligt	
  instruktionerna	
  i	
  Del	
  3.	
  	
  

2 Testupplägg	
  
De	
  tre	
  systemen	
  har	
  testats	
  hos	
  tre	
  olika	
  transportföretag.	
  Vid	
  urvalet	
  av	
  fordon	
  har	
  
spridning	
  med	
  hänsyn	
  till	
  följande	
  parametrar	
  eftersträvats:	
  
•
•
•

Fordonstyp	
  (distribution,	
  anläggning,	
  renhållning	
  etc.)	
  
Uppdragstyp	
  (landsväg,	
  motorväg,	
  stadstrafik	
  etc.)	
  
Förare	
  (anställd,	
  åkeriägare)	
  

Syftet	
  med	
  denna	
  spridning	
  var	
  att	
  säkerställa	
  att	
  så	
  många	
  synpunkter	
  som	
  möjligt	
  
fångades	
  upp	
  av	
  förare	
  i	
  verklig	
  driftsmiljö.	
  	
  
I	
  tabellen	
  nedan	
  visas	
  de	
  testade	
  systemen,	
  vilka	
  fordonstyper,	
  uppdragstyper	
  samt	
  
förartyper.	
  	
  
	
  
System	
  
2MA-4X	
  

Sepab	
  
ExyPlus	
  
Live	
  

Vehco	
  
CoDriver	
  

Fordonstyp	
  
Tankbil	
  +	
  släp	
  

Uppdragstyp	
  
Landsväg,	
  mycket	
  
start/stopp	
  
Landsväg/motorväg	
  

Dragbil	
  
betongtransporter	
  
Kranbil	
  
Mycket	
  start/stopp	
  
Distributionsbil	
  
Landsväg/stadstrafik	
  50/50	
  
Tankbil	
  +	
  släp	
  
Landsväg,	
  mycket	
  
start/stopp	
  
Distributionsbil	
  
Stadstrafik	
  
Fjärrbil	
  +	
  släp	
  
Landsväg	
  
Anläggningsbil	
  
Korta	
  transporter	
  mellan	
  
täkt/depå	
  
Livsmedelsbil	
  +	
  
Landsväg	
  
släp	
  
Komprimatorbil	
   Många	
  start/stopp	
  
Anläggningsbil	
  
Korta	
  transporter	
  mellan	
  
täkt/depå	
  
Livsmedelsbil	
  +	
  
Landsväg	
  
släp	
  

	
  

	
  

1	
  

Förare	
  
Anställda	
  förare	
  
Åkeriägaren	
  kör	
  själv	
  
Anställda	
  förare	
  
Anställd	
  förare	
  
3	
  förare	
  i	
  skift	
  
Åkeriägaren	
  kör	
  själv	
  
Anställd	
  förare	
  
Flera	
  anställda	
  förare	
  
Åkeriägare	
  +	
  anställda	
  
förare	
  
Anställda	
  förare	
  
Anställd	
  förare	
  
Åkeriägare	
  +	
  anställda	
  
förare	
  

Del	
  4	
  –	
  utvärdering	
  av	
  tre	
  system	
  
Följande	
  system	
  har	
  utvärderats:	
  	
  
•
•
•

2MA-‐4X	
  (www.2ma.se)	
  
Sepab	
  ExyPlus	
  Live	
  (www.sepab.se)	
  
Vehco	
  CoDriver	
  (www.vehco.se)	
  

2MA-‐4X	
  och	
  Sepab	
  ExyPlus	
  Live	
  är	
  så	
  kallade	
  stand-‐alone-‐lösningar.	
  De	
  har	
  en	
  egen	
  
display	
  och	
  egen	
  kommunikation	
  oberoende	
  av	
  övriga	
  system	
  som	
  är	
  installerade	
  
ombord	
  på	
  fordonet.	
  CoDriver	
  är	
  en	
  integrerad	
  del	
  i	
  Vehcos	
  befintliga	
  system	
  och	
  finns	
  
alltså	
  tillgängligt	
  för	
  befintliga	
  kunder	
  till	
  Vehco.	
  
I	
  Del	
  2	
  ingick	
  ett	
  fjärde	
  system	
  i	
  listan	
  på	
  de	
  som	
  uppfyllde	
  Skall-‐kraven	
  och	
  som	
  alltså	
  
skulle	
  testas	
  på	
  fältet.	
  Leverantören	
  av	
  detta	
  system	
  meddelade	
  dock	
  att	
  de	
  inte	
  kunde	
  
leverera	
  till	
  projektstart	
  varför	
  deras	
  system	
  inte	
  heller	
  har	
  kunnat	
  urtvärderas.	
  

3 Kriterier	
  
Kriterielistan	
  är	
  uppdelad	
  i	
  två	
  delar.	
  Den	
  första	
  delen	
  innehåller	
  ”skall-‐kriterier”.	
  Dessa	
  
måste	
  vara	
  uppfyllda	
  för	
  att	
  ett	
  visst	
  system	
  skall	
  rekommenderas.	
  Den	
  andra	
  delen	
  
innehåller	
  ”bör-‐kriterier”.	
  Dessa	
  är	
  inte	
  obligatioriska	
  med	
  önskvärda.	
  Dessa	
  kriterier	
  är	
  
även	
  viktade	
  med	
  1-‐5	
  där	
  1	
  är	
  minst	
  viktigt	
  och	
  5	
  är	
  mest	
  viktigt.	
  
Viktningen	
  är	
  naturligtvis	
  subjektiv	
  och	
  resonemanget	
  bakom	
  denna	
  finns	
  i	
  delarna	
  2	
  
och	
  3.	
  Vid	
  egen	
  utvärdering	
  av	
  ISA-‐system	
  kan	
  alltså	
  även	
  egen	
  viktning	
  appliceras.	
  
Följande	
  kriterier	
  utvärderas:	
  
	
  

	
  

2	
  

SEPAB	
  

VEHCO	
  

	
  
Skall-kriterier	
  
	
  
Varning	
  vid	
  hastighetsöverträdelse	
  med	
  ljud	
  
	
  
Varning	
  vid	
  hastighetsöverträdelse	
  visuellt	
  
	
  
Möjlighet	
  att	
  stänga	
  av	
  ljudvarning	
  
	
  
Möjlighet	
  att	
  variera	
  varningstyp	
  
	
  
Loggning	
  av	
  hastighetsöverträdelser	
  samt	
  aktuell	
  
	
  
hastighetsgräns	
  vid	
  överträdelse	
  
Automatisk	
  påslagning	
  vid	
  start	
  
	
  
Utrustningen	
  kan	
  monteras	
  fast	
  i	
  förarhytten	
  
	
  
Kontinuerlig	
  uppdatering	
  av	
  NVDB	
  via	
  mobilnätet	
  
	
  
Trådlös	
  överföring	
  av	
  samtlig	
  kördata	
  via	
  mobilnätet	
   	
  
Kördata	
  kan	
  analyseras	
  på	
  kontorsdator	
  
	
  
Kundtjänst	
  under	
  kontorstid	
  via	
  telefon	
  och	
  mail	
  
	
  
Svensk	
  språkmeny	
  i	
  förarenhet	
  och	
  
	
  
analysprogramvara	
  
	
  
	
  
Bör-kriterier	
  
	
  
Kan	
  se	
  körbeteende	
  och	
  statistik	
  direkt	
  i	
  bilen	
  
5	
  
Systemet	
  har	
  inställning	
  som	
  kan	
  tillåta	
  utrullning	
  
5	
  
utan	
  gaspådrag	
  (eco-‐driving)	
  på	
  motorväg	
  
Systemet	
  kan	
  i	
  förardisplay	
  visa	
  på	
  vad	
  det	
  är	
  för	
  
4	
  
sorts	
  överträdelser	
  som	
  är	
  vanligast	
  för	
  föraren	
  
Systemet	
  möjliggör	
  analys	
  av	
  kördata	
  uppdelat	
  på	
  
4	
  
hastighetsgräns	
  (på	
  kontorsdator)	
  
Systemet	
  möjliggör	
  analys	
  av	
  kördata	
  baserat	
  på	
  tid	
  
3	
  
och	
  plats	
  (på	
  kontorsdator)	
  
Systemet	
  medger	
  olika	
  sorters	
  varningar	
  vid	
  olika	
  
3	
  
gränser	
  
Administration	
  och	
  loggning	
  gemensam	
  med	
  alkolås	
   2	
  
Administration	
  och	
  loggning	
  gemensam	
  med	
  
2	
  
bältesgivare	
  
Administration	
  och	
  loggning	
  gemensam	
  med	
  
2	
  
orderhanteringssystem	
  
Administration	
  och	
  loggning	
  gemensam	
  med	
  system	
   2	
  
för	
  "sparsam	
  körning"	
  
Krockmeddelande	
  till	
  kontor	
  skickas	
  vid	
  olycka	
  
1	
  
Svenska	
  och	
  Engelska	
  i	
  menyer	
  och	
  i	
  
1	
  
analysprogramvara	
  
Kompatibel	
  med	
  navigator	
  
1	
  
Summa	
   35	
  
	
  

2MA	
  

Viktning	
  

Del	
  4	
  –	
  utvärdering	
  av	
  tre	
  system	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
18	
  

	
  
21	
  

	
  
22	
  

I	
  Del	
  3	
  beskrivs	
  hur	
  kriteriet	
  för	
  elektronisk	
  uppdatering	
  av	
  NVDB	
  (de	
  elektroniska	
  
kartor	
  som	
  ligger	
  till	
  grund	
  för	
  hastighetsinformationen)	
  har	
  ändrats.	
  Från	
  att	
  ha	
  varit	
  
ett	
  Bör-‐kriterie	
  har	
  detta	
  ändrats	
  till	
  Skall.	
  Skälet	
  är	
  helt	
  enkelt	
  att	
  det	
  blir	
  för	
  jobbigt	
  
	
  

3	
  

Del	
  4	
  –	
  utvärdering	
  av	
  tre	
  system	
  
och	
  tidskrävande	
  att	
  manuellt	
  uppdatera	
  varje	
  ISA-‐system	
  en	
  gång	
  per	
  månad.	
  Detta	
  
innebär	
  att	
  Vehco	
  –	
  som	
  tidigare	
  uppfyllde	
  alla	
  Skall-‐krav	
  –	
  nu	
  underkänns.	
  Eftersom	
  
Vehco	
  i	
  övrigt	
  klarar	
  sig	
  bra	
  i	
  testen	
  har	
  en	
  kontakt	
  med	
  företaget	
  tagits1.	
  Vehco	
  håller	
  
på	
  att	
  se	
  över	
  sin	
  hantering	
  av	
  NVDB-‐data	
  och	
  har	
  planer	
  på	
  att	
  implementera	
  trådlös	
  
uppdatering	
  i	
  framtiden.	
  Då	
  detta	
  krav	
  inte	
  var	
  obligatoriskt	
  när	
  fältstudierna	
  inleddes	
  
har	
  utvärderingen	
  slutförts	
  och	
  redovisas	
  alltså	
  i	
  tabellen	
  ovan.	
  
Inget	
  av	
  de	
  testade	
  systemen	
  tillåter	
  utrullning	
  som	
  tillfälligt	
  kan	
  innebära	
  högre	
  
hastighet	
  än	
  tillåten.	
  Detta	
  går	
  ibland	
  stick	
  i	
  stäv	
  mot	
  direktiv	
  och	
  stödsystem	
  i	
  sparsam	
  
körning	
  och	
  kan	
  alltså	
  leda	
  till	
  meddelanden	
  som	
  ligger	
  i	
  konflikt.	
  Det	
  bedöms	
  som	
  
viktigt	
  för	
  förarnas	
  acceptans	
  av	
  systemen	
  att	
  de	
  faktiskt	
  fungerar	
  tillsammans	
  med	
  
andra,	
  befintliga,	
  system.	
  
En	
  annan	
  sak	
  som	
  efterfrågas	
  är	
  att	
  föraren	
  ska	
  kunna	
  ta	
  del	
  av	
  överträdelsefrekvens	
  
direkt	
  i	
  fordonet.	
  Inget	
  av	
  de	
  testade	
  systemen	
  har	
  detta	
  idag,	
  men	
  med	
  större	
  skärmar	
  
och	
  nya	
  generationer	
  av	
  fordonsdatorer	
  kommer	
  detta	
  troligtvis	
  att	
  bli	
  möjligt	
  i	
  
framtiden.	
  
Om	
  man	
  bortser	
  från	
  de	
  två	
  kriterierna	
  ovan	
  (som	
  ingen	
  uppfyllde)	
  återstår	
  27	
  möjliga	
  
poäng.	
  	
  
Bäst	
  i	
  poänglistan	
  hamnar	
  CoDriver	
  från	
  Vehco	
  med	
  22	
  poäng.	
  Främsta	
  orsaken	
  till	
  
topplaceringen	
  återfinns	
  under	
  det	
  första	
  bör-‐kriteriet	
  där	
  CoDriver	
  möjliggör	
  för	
  
föraren	
  att	
  se	
  en	
  analys	
  av	
  beteendet	
  direkt	
  i	
  fordonet.	
  
Övriga	
  system	
  ligger	
  på	
  samma	
  nivå	
  med	
  några	
  mindre	
  avvikelser.	
  

4 Framtida	
  användning	
  av	
  kriterielistan	
  
Denna	
  kriterielista	
  är	
  tänkt	
  att	
  fungera	
  som	
  beslutsunderlag	
  för	
  ett	
  åkeri	
  vid	
  inköp	
  av	
  
ISA-‐system.	
  Det	
  finns	
  naturligtvis	
  fler	
  system	
  på	
  marknaden	
  men	
  vid	
  testtillfället	
  var	
  det	
  
endast	
  dessa	
  system	
  som	
  fanns	
  på	
  marknaden	
  och	
  som	
  uppfyllde	
  Skall-‐kraven	
  (CoDriver	
  
uppfyllde	
  Skall-‐kraven	
  som	
  ställdes	
  i	
  Del	
  2).	
  	
  
Vilken	
  poängnivå	
  som	
  är	
  acceptabel	
  avgör	
  naturligtvis	
  den	
  enskilde	
  köparen.	
  TRB	
  
Sverige	
  kommer	
  att	
  publicera	
  en	
  rekommendationslista	
  där	
  en	
  miniminivå	
  
rekommenderas	
  till	
  deras	
  åkerier.	
  Eftersom	
  viktning	
  och	
  antal	
  kriterier	
  är	
  öppet	
  
redovisat	
  innebär	
  detta	
  att	
  det	
  står	
  en	
  läsare	
  fritt	
  att	
  prioritera	
  på	
  annorlunda	
  sätt	
  i	
  sin	
  
verksamhet.	
  	
  
Listan	
  är	
  alltså	
  snarare	
  en	
  slags	
  checklista	
  på	
  viktiga	
  egenskaper	
  ett	
  ISA-‐system	
  besitter.	
  
Hur	
  dessa	
  sedan	
  värderas	
  i	
  relation	
  till	
  varandra	
  och	
  till	
  inköpspris	
  och	
  ägandekostnad	
  
är	
  upp	
  till	
  varje	
  köpare.	
  
Viktningarna	
  som	
  presenteras	
  i	
  detta	
  dokument	
  följer	
  de	
  argument	
  som	
  presenteras	
  i	
  
dels	
  förstudie	
  såväl	
  som	
  fälttest.	
  	
  
Listan	
  är	
  också	
  konstruerad	
  på	
  ett	
  sådant	
  sätt	
  att	
  nya	
  produkter	
  skall	
  kunna	
  utvärderas	
  
med	
  relativt	
  hög	
  noggrannhet	
  utan	
  fälttester.	
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  Gunnergård,	
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