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Sammanfattning 
Intelligent TrafikRegelstrafikregels och InformationsProgram: Ett säkerhetskoncept. 
Varje år dör det cirka 500 personer i den svenska trafiken. En strävan att sänka detta olyckstal 
är uttalat av den svenska regeringen och som effekt av detta har nollvisionen vuxit fram. De 
allvarliga olyckorna på de svenska vägarna har minskat tack vara kontinuerliga förbättringar 
av säkerhet i och kring fordon, men på grund av ökad trafikintensitet börjar antalet dödade i 
trafiken stagnera vid 500 personer per år. För hög fart på dåligt utformade vägsträckor är en 
bidragande faktor till varför en olycka inträffar och vilka konsekvenser denna olycka 
resulterar i. I dagens trafiksamhälle tenderar förare att negligera små hastighetsöverträdelser. 
Tanken med detta examensarbete är att undersöka om ett, för detta arbete framtaget 
informationssystem, kan få förare mer uppmärksamma på sin hastighet i förhållande till laglig 
hastighet och därmed eventuellt sänka sin hastighet till laglig nivå 
 
De praktiska testerna genomfördes i hos Avdelningen för Industriell Arbetsvetenskap vid 
Linköpings Universitet. De simulatortester som genomfördes utfördes av totalt 16 personer 
som vardera körde tre likadana scenarier med varierande informationsmängd angående 
gällande laglig hastighet. Försöken jämfördes med varandra och slutsatsen blev att det 
existerar en skillnad mellan att nyttja den variabla informationen, vilken beskrivs i detta 
arbete och att inte få någon tilläggsinformation. De mätdata som gavs korrelerade väl med vad 
testpersonerna ansåg. Det testade systemet var till hjälp, speciellt vid körning på sträckor med 
en begränsning av 70 km/h. 
 
Resultatet av detta arbete innebär att körning med stödsystem ger en bättre anpassning av 
hastigheten i förhållande till den gällande lagliga hastigheten i flertalet fall. 
Försökspersonerna trivdes med systemet och ansåg sig gärna vilja nyttja ett liknande system i 
sina privata fordon. De hastighetsvariationer som framkommit i simulatorexperimentet bör 
verifieras mot fältstudier, eftersom resultaten kan vara något missvisande. Dock visar 
resultaten på att ett hjälpsystem likt det testade systemet mycket troligt skulle kunna sänka de 
vanliga ofrivilliga fortkörningarna och därmed öka trafiksäkerheten på vägarna. En fortsatt 
utveckling och forskning kring ett informationssystem likt det undersökta rekommenderas av 
författaren till detta examensarbete. 
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Abstract 
Intelligent Traffic Ruletraffic rule and Information Program: A safety concept. 
Each year approximately 500 persons die in the traffic on the Swedish roads. The Swedish 
government has an explicit ambition to radically decrease the number of accidents on public 
roads. This ambition has been labeled the zero vision. The most serious accidents have been 
reduced in numbers due to continuous improvements of safety in and around vehicles, but due 
to increased intensity in the traffic, the number of deaths in the Swedish traffic starts to 
stagnate at nearly 500 persons per year. Too high speed is a strong contributing factor to fatal 
or lethal consequences of accidents. In today’s traffic drivers also tend to neglect small speed 
violations. The idea behind this master thesis is to investigate if in-vehicle information system 
can contribute to drivers’ attention to their speed in relation to speed restrictions. 
  
An experimental investigation was conducted in the driving simulator at Department of 
Industrial Ergonomics, University of Linköping, Sweden. Sixteen persons participated in the 
study. Each person drove a scenario three times with different presentation of speed 
limitation. The results from the test drives corresponded well with the drivers own reflection 
about the information system. The system had the best effect in areas with speed limits of    
70 km/h, when the drivers were unconfident about the legal speed limit. 
 
The performance during the tested speed variations in the simulator should be verified in field 
studies, since data collected in the current simulator setting might be compromised due to a 
bias in estimations of own speed. However, test results indicate that the tested system should 
decrease the amount of involuntary speeding and accordingly increase the road safety. Further 
development and research concerning a system similar to the information system developed 
during this degree project is recommended by the author. 
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Förord 
Att arbeta med ett examensarbete innebär så mycket mer än att bara sitta och skriva en 
uppsats. Under arbetets gång har jag haft förmånen att träffa enastående människor som hjälpt 
mig på det ena eller andra sättet och förtjänar att bli tackade. Först vill jag tacka Torbjörn 
Alm, som gett mig möjligheten att utföra mitt examensarbete vid fordonssimulatorn vid 
IEI/IAV vid Linköpings Universitet. Sedan vill jag tacka min kontorsgranne teknologie 
licentiat Dag Caldenfors för vänskap, värdefull input och tänkvärda frågor under detta 
examensarbete. Magnus Gabell, en sann och uppoffrande vän, tack för ovärderligt stöd och 
hjälp vid de programmeringstekniska problemen och funktion som ”bollplank” under 
utvecklings processen. Givetvis vill jag även tacka min examinator Professor Kjell Ohlsson. 
Slutligen vill jag tacka min familj för det stöd jag fått i motgångar och de åsikter de gett mig 
genom hela utvecklingsprocessen av detta arbete. Jag är tacksam för allt utan er hade detta 
arbete inte varit möjligt. 
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Figur- & Tabellindex 
Figur 

Figur 1.2.1: Dödade i trafiken respektive trafikutveckling målet 2007 är max 270 dödade på 
de svenska vägarna, (Nilsson, 2003). 

Figur 1.2.2 IVSS intresseområden. Överlappande område figurerar som utgångspunkt för 
IVSS-programmet, (Biding, 2003). 

Figur 1.2.3 Stoppdistanser för olika begynnelsehastigheter på torr asfalt, med reaktionstid på 
1s, och hård och effektiv på torr asfalt, med retardation på 0.8g, (Vägverket, 
2005). 

Figur 1.2.4 Peugeot 407 kupé, med design som visar på högfartsresurser, vilket ej för tankarna 
till ökat säkerhetstänkande, (Allsportauto, 2006). 

Figur 1.2.5 Hastighetsutveckling för personbilar på det svenska vägnätet är ökande, 
(Vägverket, 2005). 

Figur 1.3.1 Ökad komplexitet: Cirkel till vänster i respektive figur kan representera föraren 
och cirklarna till höger i respektive figur det antal informationssystem som 
informerar föraren. Till vänster illustreras ett förarinformationssystem för ett 
antal år sedan och till höger dagens informationsproblematik. Oavsiktlig 
bortselektion av viktig information kan förstås.  (Heylighen, 2007). 

Figur 1.3.2 Stoppskylt på två språk från Kanada, vilket kan orsaka oönskad distraktion. 

Figur 1.3.3 Vit triangel eller ej. Finns den vita triangeln eller existerar den bara i tanken?  

Figur 1.3.4 Åt vilket håll pekar trianglarna? Kan  riktningen förändras?  

Figur 1.3.5 Olika versioner av bokstaven B. Människan har inte alla dessa olika typer av B i 
sitt minne, istället känns mönstret igen som ett B. 

Figur 1.3.6 Viktig form, vilken är lätt att känna igen; varningsskylt.  

Figur 1.3.7 För många informationssystem i ett fordon minskar respektive systems 
användbarhet för föraren och kan om utvecklingen fortgår resultera i en 
trafikfara då systemen kan distrahera föraren från trafiksituationen denne 
befinner sig i.  

Figur 1.3.8 Möjlighet med integrerade system i ett och samma informationssystem. 
Distraktionsrisken försvinner till stor del, eftersom de integrerade systemen inte 
tävlar om förarens uppmärksamhet utan informerar endast vid behov. Systemens 
separata användbarhet per system ökar, eftersom inte andra system stör den del 
av uppmärksamheten som riktas mot informationsbäraren. 

Figur 1.3.9 Bra exempel på rondellkonst; enkel cirkel och lätt att tyda för att sedan 
koncentrera sig på trafiken. Trafikskyltar är lätta att urskilja,                         
(Foto Mattias Johansson). 

Figur 1.3.10 Dåligt exempel på rondellkonst; invecklad struktur, starka färger och lik 
trafikskyltar. Trafikskyltning är svår att urskilja, eftersom denna blandas med 
utsmyckningen, (Foto Mattias Johansson). 

Figur 1.3.11 Vikten av kontraster och färgsättning vid skyltning. En skylt syns väl, samtidigt 
som den andra syns dåligt på grund av bristande kontraster. Former och 
kontrastfärger fungerar även för färgblinda.  
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Figur 2.0.1 Minst tre satelliter krävdes för att få positionering av GPS-mottagaren med hjälp 
av triangulering från satelliternas egna positioner. Varje satellit sände sin egen 
kodsekvens med olika längd, vilket försvårade tolkningen av data. Data från 
satelliterna sändes via kabel till dator som urskiljde den nödvändiga textsträngen 
för vidare information till förare. 

Figur 2.0.2 Körning på landsväg med testsystem installerat på dator monterad på 
mittkonsolen. Testsystemet visade gällande laglig hastighet vid förändring av 
maximal laglig hastighet eller när maximal laglig hastighet överskreds.        
(Foto Mattias Johansson) 

Figur 3.1.1 Utseendet på testfordon, vilket är en del av simulatorsystemet vid IAV.  Cockpiten 
är en modifierad Saab 9-3 Cockpit, (Foto Mattias Johansson). 

Figur 3.1.2 Utseendet på kontrollrum, vilket är en del av simulatorsystemet vid IAV.            
10 datorer i ett kluster, (Foto Mattias Johansson). 

Figur 4.1.1 Landsvägslayout, som kördes av testdeltagarna i simulerad omvärld med de 
gällande hastighetsbegränsningarna markerade.  

Figur 4.1.2 Stadslayout,  som kördes av testdeltagarna i simulerad omvärld med de gällande 
hastighetsbegränsningarna markerade.  

Figur 4.1.3 Utseendet på en triggerbox om denna synliggörs i simulatorns omvärld. En 
triggerbox skall ej vara synlig när test körs skarpt. 

Figur 4.1.4 Körning i stadsmiljö i omvärlden. Triggerboxen är ej synlig, men funktionen 
finns. Detta fall illustrerar en vägbeskrivning i form av en pil under 
huvudinstrumenteringen. 

Figur 5.1.1 Tilläggsinformationen var placerad direkt under hastighetsmätaren i huvud- 
instrumenteringen. 

Figur 6.3.1 Samtliga testade systemversioner nyttjade visuell displayfunktion under 
huvudinstrumenteringen. Vid dynamisk information visades hastighets- och 
varningsinformation när ny hastighet eller varning började gälla eller när 
fordonet överskred maximal laglig hastighet. Vid statisk information visades 
gällande hastighets- och varningsinformation kontinuerligt. Den mittersta pilen, 
navigationshjälpen, visades i alla testkörningar när vägval var aktuellt. 

Figur 6.6.1 Under försöket satt försökspersonen ensam i bilen och körde i 10 minuter        
(Foto Mattias Johansson). 

 

Tabell 

Tabell 4.1.1 Distraktioner i simulerad omvärld gällande detta arbete. 

Tabell 4.1.2 Mätpunkter i simulerad omvärld gällande detta arbete. 
 
Appendix 

Diagram AD.1 Medelhastighetsöverträdelse på 90-område sorterad för respektive 
ålderskategori. (<25, 25�, alla). Stapelordning: Dynamisk info, statisk info, 
ingen info. Hastighetsöverträdelsen minskar med hjälp av I.T.R.I.P. 
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Tabell AD.1 Hastighetsskillnader på 90 område sorterade för respektive ålderskategori, (<25, 
25�, alla). Signifikant skillnad vid dynamisk info/ ingen info, där samtliga 
försökspersoner ingår som försöksgrupp. Hastighetsöverträdelsen minskar med 
hjälp av I.T.R.I.P. 

Diagram AD.2 Medelhastighetsöverträdelse på 70 område sorterad för respektive 
ålderskategori, (<25, 25�, alla). Stapelordning: Dynamisk info, statisk info, 
ingen info. Hastighetsöverträdelsen minskar med hjälp av I.T.R.I.P. 

Tabell AD.2 Hastighetsskillnader på 70 område sorterade för respektive ålderskategori, (<25, 
25�, alla). Signifikant skillnad vid flertal mätningar. Hastighetsöverträdelsen 
minskar med hjälp av I.T.R.I.P. 

Diagram AD.3 Medelhastighetsöverträdelse på 50 område sorterad för respektive 
ålderskategori, (<25, 25�, alla). Stapelordning: Dynamisk info, statisk info, 
ingen info. Hastighetsöverträdelsen minskar med hjälp av I.T.R.I.P. 

Tabell AD.3 Hastighetsskillnader på 50 område sorterad för respektive ålderskategori, (<25, 
25�, alla).Signifikant skillnad vid dynamisk info/ ingen info, där samtliga 
försökspersoner ingår som försöksgrupp. Hastighetsöverträdelsen minskar med 
hjälp av I.T.R.I.P. 

Diagram AD.4 Medelhastighetsöverträdelse vid skolområde sorterad för respektive 
ålderskategori, (<25, 25�, alla). Stapelordning: Dynamisk info, statisk info, 
ingen info. Hastighetsöverträdelsen minskar med hjälp av I.T.R.I.P. 

Tabell AD.4 Hastighetsskillnader vid skolområde sorterade för respektive ålderskategori, 
(<25, 25�, alla). Signifikansskillnad vid dynamisk info/ ingen info för unga 
förare under 25, samt när samtliga förare inkluderas i test. 
Hastighetsöverträdelsen minskar med hjälp av I.T.R.I.P. 

Diagram AD.5 Medelhastighetsöverträdelse vid korsning sorterad för respektive 
ålderskategori, (<25, 25�, alla). Stapelordning: Dynamisk info, statisk info, 
ingen info. Hastighet i korsning låg under maximal tillåten hastighet vid gällande 
korsning. 

Tabell AD.5 Hastighetsskillnader vid korsning sorterade för respektive ålderskategori, (<25, 
25�, alla). Signifikansskillnad finnes ej vid denna mätning. Hastighet i korsning 
låg under maximal tillåten hastighet vid gällande korsning. 

Diagram AD.6 Medelhastighetsöverträdelse vid vägarbete sorterade för respektive 
ålderskategori. (<25, 25�, alla). Stapelordning: Dynamisk info, statisk info, 
ingen info. Hastighetsskillnaden mellan I.T.R.I.P. och utan hjälpsystem var  ej 
verifierbar vid vägarbetsområdet. 

Tabell AD.6 Hastighetsskillnader vid vägarbete sorterade för respektive ålderskategori, (<25, 
25�, alla). Signifikansskillnad finnes ej vid denna mätning. Hastighetsskillnaden 
mellan I.T.R.I.P. och utan hjälpsystem var  ej verifierbar vid vägarbetsområdet. 

Diagram AD.7 Antal försökspersoner i respektive ålderskategori, vilka deltagit i försöket. 

Diagram AD.8 Försökspersoners körkortsinnehav mätt i antal år. 

Diagram AD.9 Försökspersoners körvana mätt i antal år. 

Diagram AD.10 Medelvärde av åsikter om körningen upplevdes som god. Skillnaden i åsikter 
efter respektive test är fullt märkbar. 
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Diagram AD.11 Medelvärde av åsikter om information saknades i de olika 
informationsmängderna. Skillnaden i åsikter efter respektive test är fullt 
märkbar. 

Diagram AD.12 Medelvärde av åsikter om systemet var till hjälp under körning. Skillnaden i 
åsikter efter respektive test är fullt märkbar. 

Diagram AD.13 Medelvärde av åsikter om systemet var störande under körning. Skillnaden i 
åsikter efter respektive test är fullt märkbar. 

Diagram AD.14 Medelvärde av åsikter om systemet upplevdes tillförlitligt under körning. 
Skillnaden i åsikter efter respektive test är fullt märkbar. 

Diagram AD.15 Medelvärde av åsikter om systemet gav onödig information under körning. 
Skillnaden i åsikter efter respektive test är fullt märkbar. 

Diagram AD.16 Medelvärde av åsikter om systemet aktiverades vid rätt tillfälle under 
körning. Skillnaden i åsikter efter respektive test är fullt märkbar. 

Diagram AD.17 Medelvärde av åsikter om systemet informerade tillräckligt lång tid. 
Skillnaden i åsikter efter respektive test är fullt märkbar. 

Diagram AD.18 Medelvärde av åsikter om systemet sänkte hastigheten. Skillnaden i åsikter 
efter respektive test är fullt märkbar. 

Diagram AD.19 Medelvärde av åsikter om systemet ökade hastighetsobservansen under 
körning. Skillnaden i åsikter efter respektive test är fullt märkbar. 

Tabell AD.7 Sammanfattning av medelvärden gällande enkätfrågor. Skillnaden i åsikter efter 
respektive test är fullt märkbar. 

Figur AF.1 DPC sänder hastighetsinformation information till I.T.R.I.P. 

Figur AG.1 ASims användargränssnitt/arbetsyta använt i detta experiment. 

Figur AH.1 Utveckling av användargränssnitt till I.T.R.I.P. utformat i Visual C-builder. 

Figur AH.2 Utveckling av programkod till I.T.R.I.P. i Visual C-builder. 
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Ordlista 
ABS Ett tekniskt system på motorfordon som förhindrar att hjulen låser 

sig när man bromsar. 
ACE simulation Utvecklings-, support- och leverantörsföretag av ASIM 
ASIM Av ACE simulation vidareutvecklad simulatormjukvara baserad på 

en flygsimulator 
Auditiv information Information i form av ljudvågor vilka är hörbar för en fullt hörande 

person. Informationen kan tex. vara i form av sonification dvs. icke 
verbala medelanden samt tal, (verbala medelanden, förinspelade, 
producerat tal från dator eller människa). 

Chikan Fysisk åtgärd för att reducera hastigheten vid och kring ett speciellt 
område. En chikan har en utformning som bäst kan liknas i en s-
form. 

Datorkluster Ett antal sammankopplade datorer som tillsammans ger ökad 
beräkningskapacitet. 

DPC Stödprogram integrerat i ASIM 
Emulerad Fungera som ersättning för, efterlikna funktionen hos något - att 

använda utrustning eller datorprogram som ersättning för annan 
utrustning eller andra program 

ESP Ett tekniskt system på motorfordon som fördelar olika kraft till 
bilens hjul beroende på friktionsförhållanden, vilket syftar till att 
förhindra uppkomst av sladd 

Euro NCAP-konsortiet ”The European New Car Assessment Programme” har gjort 
krocktester sedan 1997. Konsortiet stöds av fem europeiska 
regeringar, bland annat den svenska. 

GB Giga Byte, giga är ett si-prefix med storhet av 1000 gånger 
ursprungsenhet.  Byte är en den minsta adresserbara enheten på en 
dator.  

GHz Giga Hertz, giga är ett si-prefix med storhet av 1000 gånger 
ursprungsenhet. Hz frekvens, antal händelser per sekund.  

GPRMC Rekommenderat minimum av specifik GPS -överföringsdata 
GPS Akronym för (Navigation Satellite Timing and Ranging) Global 

Positioning System. GPS används över hela världen av människor 
för navigeringshjälp, bland annat i bilar, flygplan och båtar. 
Billigare GPS-mottagare följer ofta med en handdator, figurdator 
eller liknande. 

HDD Head Down Display. Den traditionella visuella displayen på 
instrumentpanelen. Man är i behov av att titta ner från övrig 
trafiksituation för att kunna avläsa informationen på displayer. 
Förklaras mer i Appendix A. 

HUD Head Up Display. Ett HUD-system informerar föraren så att föraren 
inte behöver ta ner blicken från omgivande trafik för att se den 
vitala informationen. Förklaras mer i Appendix A. 

IAV Industriell Arbetsvetenskap; avdelning på Linköpings universitet 
där examensarbetet genomförts. 

IVSS Intelligent Vehicle Safety Systems. IVSS-programmet syftar till att 
stimulera forskning och utveckling för morgondagens 
trafiksäkerhet. Nyckelområden är aktiv säkerhet.  
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Kognition Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som växt fram 
efter andra världskriget ur önskan att vetenskapligt undersöka hur 
människans hjärna fungerar som informationsbearbetare. 
Ämnesområdet handlar om hur vi tar till oss, tolkar och använder 
information och innefattar: 
Kognitiv psykologi, AI - Artificiell intelligens (I sig 
tvärvetenskapligt, Datavetenskap till exempel.), neurologi, 
språkvetenskap, antropologi, filosofi 

LCD Kristallskärm är en typ av bildskärm med flytande kristaller 
Multimodal  Flera sätt att förmedla information. Modalitet – syftar på 

presentationssätt, t ex. visuellt, auditivt, taktilt (känsel), olfaktoriskt 
(lukt) eller gustatoriskt (smak).  

NMEA0183 Standardprotokoll använt av GPS för att motta data. 
Scenario En kort beskrivning av en händelse eller en serie händelser. Ett 

scenario är ett synopsis av ett planlagt händelseförlopp, eller 
situation. 

Touch-screen En pekskärm är en bildskärm som också fungerar som en in- enhet. 
Bildskärmen kan känna var skärmen blir berörd antingen genom att 
vara tryckkänslig, genom kapacitans, genom ljud eller ljus. 

Triggerbox Område i en virtuell värld där en förutbestämd händelse inträffar. 
UDP User Datagram Protocol - ett överföringsprotokoll som ibland 

används för massutskick (broadcast) i IP-nät i stället för TCP. Man 
talar då om UDP/IP i stället för TCP/IP. UDP är enklare än TCP och 
har nästan inga funktioner för att rätta överföringsfel. Det lämpar 
sig därför bäst för korta enkla meddelanden i lokala nät. 

VR värld Virtual reality är en datorgenererad skenvärld i vilken användaren 
upplever sig vara och agera.  
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1 Introduktion 
År 2000 omkom 564 personer på de svenska vägarna till följd av olyckor. Statistiken talar sitt 
tydliga språk. Trots ökade insatser kring trafiksäkerhet har dödstalet på vägar i Sverige legat 
på en nivå kring 500 avlidna per år de senaste åren. I Sverige omkom 444 personer på våra 
vägar mellan februari 2006 och februari 2007, (vägverket, 2007a). Bilar blir säkrare och 
infrastrukturen förbättras, men dödstalen finns kvar. Som synes minskar dödstalen i trafiken 
de senaste åren trots trafikökningen. Om antalet personer som nyttjar våra vägar fortsätter att 
öka i samma takt som tidigare kommer de förbättringsplaner kring trafiksäkerhet som finns 
idag inte räcka till för att sänka eller ens bibehålla den nivå på dödsfall i trafiken som finns 
idag. Det behövs alltid ny teknik och ny kunskap för att lyckas nå ett mål där man kan färdas 
säkrare i vår trafikmiljö.  
 
På grund av den stressade trafiksituation som ofta råder försummar många förare 
hastighetsbegränsningar och faror. Hastighet eller rättare sagt för hög hastighet i förhållande 
till omständigheter är en av de faktorer som ofta ingår i ett olycksförlopp. Om alla trafikanter 
följde de trafikregler och lagar som fanns skulle olycksantalet reduceras drastiskt. Tyvärr kan 
man inte säga åt någon att denne inte får vara med i en olycka, men man kan ge trafikanten 
verktyg att minska risken för och effekten av en potentiell olycka. 
 
När en olycka har inträffat hjälper flera detaljer i och kring ett fordon att minimera effekten av 
denna olycka. De detaljer i en bil som hjälper till vid en olycka kan vara av passiv natur, d v s 
de förebygger inte en olycka men minskar dess effekter. De tidiga säkerhetsutrustningarna i 
bilar var utrustningar av denna typ. Några exempel på sådan säkerhet är säkerhetsbälte och 
deformationszoner. De flesta bilar som tillverkas idag har mycket passiv säkerhetsutrustning, 
men enbart passiv säkerhet kan inte hålla statistiken kring dödsolyckor nere. Andra 
säkerhetssystem i fordon kan vara förebyggande system, det vill säga de hjälper till att 
undvika en eventuell olycka. Sådana aktiva säkerhetssystem kan involvera föraren i vissa fall 
och i andra fall fungera helt automatiskt. Den gemensamma faktorn för dessa system är att de 
hjälper föraren att manövrera sitt fordon säkrare och på så sätt undvika en potentiell olycka. 
Den nya tekniken används redan och där är potentialen stor för fortsatt utveckling. 
 
Ett givet sätt att undvika en olycka är att upptäcka en potentiell risk i tid och handla därefter. 
För att bli medveten om omvärlden måste man se och tolka denna på ett så effektivt sätt som 
möjligt. Tyvärr har människans sinnen inte utvecklats mycket sedan stenåldern, medan 
informationen man utsätts för har ökat i mångfald. I dagens samhälle får man mer information 
än vad som kan behandlas och därför prioriterar och selekterar omedvetet information.            
I trafiksituationer kan brister i informationshanteringen och i den selektiva perceptionen vara 
ödesdiger och en olycka kan vara ett faktum. En lösning är således att minimera den onödiga 
information som ges till en förare och ge denna på ett så klart sätt att den visade 
informationen, (till exempel gällande maximal hastighet), ej prioriteras bort. 
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1.1 Problem och avgränsning 
Dagens bilar har fartresurser, vilka ligger långt över den vanlige användarens behov och 
kunskaper att hantera. När man kör dessa kraftfulla fordon är det mycket lätt att komma upp i 
för hög fart med tanke på de fartresurser som finns, samtidigt som en tyst och välisolerad 
kupé minskar hastighetskänslan, (minskat vind- och vägljud). Hastighetsmätaren är ett mycket 
gott verktyg för att möjliggöra en jämn och laglig fart, men bristande uppmärksamhet eller 
om föraren är ovan vid det fordon som nyttjas, gör att laglig hastighet lätt kan överskridas. En 
annan orsak till att ett fordon körs för fort kan vara att hastigheter ignoreras eller upplevs som 
irrelevant i en bekväm miljö, som en modern bil kan tillhandahålla. 
 
Det huvudsakliga syftet med detta examensarbete var att ta fram ett hjälpsystem för 
information kring hastighet och att utvärdera skillnader i uppfattning av 
hastighetsbegränsningar med och utan det ovannämnda hjälpsystemet. 
   

1. Blir körning med stödsystemet bättre anpassad i förhållande till gällande hastighet än 
utan stödsystem? 

2. Vilken informationsmängd från stödsystemet skall nyttjas utan att påverka föraren 
negativt? 

3. Hur upplever testförare hjälpsystemet? 
 
Ett informationssystem för gällande trafikregler skulle vara till stor hjälp för en förare i 
dagens trafikintensiva samhälle. Det system som utvecklats inom ramen för detta 
examensarbete, informerar föraren i vissa givna situationer angående hastighet och vissa 
varningar. 
 
Den avgränsning som krävdes för detta arbete är att testen utfördes i en simulatormiljö med 
specifika händelser. Avgränsningarna är noterade nedan. 
 

1. Informationssystemet koncentrerade sig endast på maximal tillåten hastighet och ett 
fåtal varningsskyltar. 

2. Tester utfördes i simulatormiljö. Simulatorn är uppbyggd i ett Virtual Reality and 
Simulation Lab. vid IAV/IEI, Linköpings universitet. 

3. Inga miljömässiga problem såsom regn, snö eller halka var inkluderade. 
4. Endast visuell och auditiv information nyttjades. 
5. I körningen uppstod inga köer, det vill säga ingen påtvingad hastighet från annan 

trafik förekom. 
6. Utvärdering skedde endast på vissa områden, som på förhand valts ut av 

försöksledare. Dessa områden var; 
• Hastighetsbegränsning 90 km/h 
• Hastighetsbegränsning 70 km/h 
• Tätbebyggt område 50 km/h 
• Skolområde 30 km/h 
• Korsning 50 km/h 
• Vägarbete 30 km/h 
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1.2 Säkerhetssträvan och hastighetstrender 
Under hösten 1997 tog riksdagen ett beslut som lett fram till Nollvisionen. Man skall enligt 
Nollvisionen kontinuerligt arbeta för en säkrare trafikmiljö. Det slutgiltiga målet för denna 
strävan är noll dödade i trafiken och 2015 är dess måldatum. 
 

Nollvisionen 
Max 290 dödade på de svenska vägarna är enligt Vägverket det gällande målet för 2007, 
(Nilsson, 2003). Det troliga antalet dödade i trafiken kommer att ligga mellan 440 och 540 st. 
årets utgång. Siffran kan verka hög och långt från målet, men antalet dödade i trafiken har 
ändå minskat kraftigt de senaste 40 åren samtidigt som trafikintensiteten har ökat mångfalt, 
(Figur 1.2.1).  
 

 
Enligt Figur 1.2.1 indikeras att antalet olyckor börjar stagnera på dagens nivå av dödsfall. 
Därmed behövs nya åtgärder för att minskningen av antalet dödade och förolyckade i trafiken 
skall fortsätta att sjunka till en så låg nivå som möjligt. Detta examensarbete kan vara ett steg 
i denna process. 
 
Den nationella myndighet som har implementationsansvaret för stora delar av nollvisionen är 
Vägverket. I riksdagens beslut om Nollvisionen anges att Nollvisionen skall vara grunden för 
trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Alla som utformar, planerar och använder vägarna har ansvar 
för att visionen förverkligas, (Nilsson, 2003). Som nämnts ovan gäller målet för dödade i 
trafiken. 
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Figur 1.2.1: Dödade eller allvarligt skadade i trafiken respektive trafikutveckling målet 2007 är max 270 dödade på de svenska 
vägarna, (Nilsson, 2003). 
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Trafiksäkerhet kan ej nås om endast ett fåtal instanser strävade mot ett säkerhetsmål, (Nilsson, 
2003). Trafiksäkerhet kan endast nås om många parter är involverade i Nollvisionen och dess 
arbete. De parter som är involverade är:  
 

• Politiker med ansvarar för strukturplanerings- och trafikfrågor. 
• Planerare som verkställer de beslut politikerna träffar. 
• De som underhåller vägarna, (bl.a. Vägverket). 
• Polisen med sin trafikövervakning. 
• Fordonstillverkare i sitt konstruktionsarbete. 
• Forskare inom trafikforskning. 
• Väg- och trafikorganisationer kan påverka sina medlemmar. 
• Transportföretag med trafikpolicy för sina förare. 
• Trafikanter genom en ökad observans och medvetenhet. 
 

Forskningen kring utveckling av nya system för att nå en ökad säkerhet på vägar är fokus för 
detta examensarbete, eftersom ett informationssystem tagits fram för att hjälpa förare till en 
säkrare körning genom bättre hastighetsanpassning.  

Pågående trafiksäkerhetsförbättringar  
Som framgick i tidigare avsnitt är det inte bara en intressent som gör förbättringar för att öka 
trafiksäkerheten. I och med detta kapitel avslutas informationen kring infrastruktuella frågor, 
eftersom examensarbetet har en inriktning mot säkerhet i fordon. 
 
Det som är gjort och görs i Sverige idag är till exempel (Vägverket, 2004a): 

• Separation av olika väganvändare, t ex separation av oskyddade trafikanter och 
motorfordon. 

• Vajerräcken som är utformade så att ett olycksfordon skall fångas upp av dessa och 
inte studsa på skyddet ut i körbanan igen och eventuellt förvärra olyckssituationen. 

• Konvertering av osäkra korsningar till rondeller vilka har en lugnande effekt på 
trafikanter. 

• Modifierande av motorvägsmiljö såsom tidigare nämnda vajerräcken, säkrare områden 
vid sidan av motorvägen vid eventuella avkörningar och vissa ytterligare 
vägsäkerhetsmodifieringar. 

• Genomgång av hastighetsbegränsningar. Uppgradering av standarden på de svenska 
vägarna så de gällande hastigheterna följer vägens standard, samt varierande max 
hastighet beroende på trafikintensitet testas mellan årtalen 2000-2007. 

• Rapporter om trafiksäkerhet med hjälp av European collision test, Euro NCAP. 
Testresultatet fungerar som en konsumentrapport. 

• Användande av säkerhetsbältet är den i särklass viktigaste passiva säkerhetsdetaljen i 
våra bilar idag. Biltillverkare påverkas att installera bältespåminnare i sina nya 
bilmodeller så att bältesanvändandet i Sverige blir så högt som möjligt. 

• Hastighetskontroller och övervakning har en lugnande effekt på hastigheten på 
vägarna. 

• Resepolicy hos företag gällande hastighetsbegränsningar, säkerhetsbältesanvändning 
med mera. 
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Förutom dessa mer generella åtgärder och infrastrukturella satsningar genomförs 
forskningsprogram med statligt stöd, där fordonsindustri och forskningsproducenter, 
(universitet och forskningsinstitut), samverkar, (Biding, 2003). Ett sådant exempel är IVSS-
programmet, där IVSS står för In Vehicle Saftey Systems. Detta program innebär att staten 
och fordonsindustrin satsar över en halv miljard kronor under en femårsperiod. Syftet med 
IVSS-programmet är som visas i Figur 1.2.2 är inte bara att genomdriva Nollvisionen, utan 
programmet skall även ha positiva effekter på sysselsättning och företagens kommersiella 
styrka på en konkurrensutsatt marknad. 
 

 
De delprogram som IVSS innehåller är: 
 

• Förarstöd och människa-maskininteraktion  
• Kommunikationsplattform, intern och extern 
• Sensorer och inbyggda system 
• Intelligenta vägar och informatik 
• Krockvärdighet, biomekanik, olycks- och personskadeprevention 
• Pålitliga och feltoleranta system 
• Fordonsutformning med avseende på trafiksäkerhet och chassisystem 

Den första punkten i de delprogram som kan inkluderas i ett IVSS-program är Förarstöd och 
människa - maskininteraktion vilket är vad detta examensarbete handlar om. 
 

Hastighet  
Det finns alltid en parameter som kan användas för att drastiskt öka säkerheten i trafiken. Det 
är att minska mobiliteten, antingen för vissa väganvändare, eller att minska hastigheten till en 
nivå, där inga allvarliga olyckor inträffar. (Vtpi, 2006) 
 
Tekniskt sett finns möjligheten att minska hastighet till maximal laglig hastighet genom ett 
GPS-baserat system, en virtuell karta med gällande hastighetsbegränsningar, samt 
motorstyrning som minskar hastigheten när GPS-signalen registrerar en överträdelse i 
hastighet. Grundläggande funktionstest kring delar av ett sådant system har utförts och 
beskrivs i Kapitel 2, - Förstudie. Acceptans och effekt av ett sådant begränsande system är ej 
prövad och återstår att studera. 
 
 

 
Näringspolitiska mål 

Kommersiella mål 

Transportpolitiska mål 

IVSS 
  
Figur 1.2.2 Gällande intresseområden för IVSS. Överlappande område figurerar som utgångspunkt för IVSS-programmet,           
(Biding, 2003). 
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Relationen mellan hastighet och säkerhet är en av de mest kända relationerna i 
trafiksäkerhetssammanhang både teoretiskt och empiriskt. I detta examensarbete är önskan att 
finna ett sätt att minska de oavsiktliga hastighetsöverträdelserna så att trafiksäkerheten kan 
förbättras utan någon tvingande faktor förutom hastighetsbegränsningar. 
 
Hastighet är en mycket kontroversiell fråga när man pratar om säkerhet. Det är inte farten som 
dödar. Hög fart på rätt område under rätt omständigheter är relativt säkert. Hög fart ökar 
reaktionssträckan, samma sak gäller bromssträckan, den blir mycket längre med höjda 
hastigheter, (se Figur 1.2.3), (Vägverket, 2005). För hög fart på dåligt utformade vägsträckor 
är en bidragande faktor till varför en olycka inträffar och vilka konsekvenser denna olycka 
resulterar i. I grafen nedan är förhållandena perfekta. Föraren har en kort reaktionstid på 1s, 
och bromsningen är hård och effektiv på torr asfalt. Retardationen ligger på 0.8g. (Figur 
1.2.3) 
 
Denna graf visar som sagts perfekta förhållanden, där reaktionssträckan är kort. Om vägbanan 
är våt och/eller föraren är distraherad skulle stopsträckan vara mycket längre. Om man nyttjar 
ovanstående graf och jämför den lilla hastighetsskillnaden mellan 90 km/h och 100 km/h, så 
är skillnaderna slående. När kurvan påbörjad vid  90 km/h nått noll har kurvan påbörjad vid 
100 km/h endast nått ner till 50 km/h och har en bromssträcka på ytterligare cirka.12 meter. 
Detta kan vara mycket bra att komma ihåg när man själv har lite bråttom på vägarna. 
 

 
Figur 1.2.3 Stoppdistanser för olika begynnelsehastigheter på torr asfalt reaktionstid på 1s, och bromsningen är hård och effektiv 
på torr asfalt, retardationen ligger på 0.8g, (Vägverket, 2005). 
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Dagens bilar sänder inte signaler att sänka farten på vägen med sina kraftiga och 
högpresterande kraftfulla motorer. Till och med en modern standardbil som har mer 
fartresurser än vad man lagligen kan använda i de flesta länder. Designen visar på 
högfartsresurser, inte att sänka farten och tänka på säkerheten (Figur 1.2.4). 
 
 

 
 
En stor andel förare säger att de inte vill köra för fort, speciellt inte i stadstrafik (30 och 50 
zoner). Trots det kör de flesta personer för fort i många situationer. Om små 
hastighetsöverträdelser kunde elimineras kunde många olyckor bli mindre allvarliga eller till 
och med undvikas, (Thulin, 2005; Lynam, & Hummel, 2002). Möjligheterna att sänka 
trafikhastigheten idag är relativt liten. Fartgupp eller chikaner är effektiva, men relativt dyra. 
Dessa ingrepp kan endast appliceras i stadstrafik. Fysiska fartbegränsare gör vägunderhåll 
svårare och problemet med framkomlighet för utryckningsfordon är stor, (Vägverket, 2004). 
Självklara anledningar gör att fasta fartbegränsare inte förändras i förhållande till väder och 
andra förhållanden av vikt. Intern information och/eller restriktioner skulle kunna vara en 
möjlighet att undvika oönskade trafiksituationer. 
 
Tanken på noll dödsfall i trafiken i Sverige är ett mål i svenskt trafiksäkerhetsarbete. En av de 
mest centrala faktorerna kring dödsolyckor är fortkörning, (Vägverket, 2002). Nollvisionen 
ger en vision om en olycksfri vägmiljö. En bidragande möjlighet att nå detta slutgiltiga mål är 
med bättre hastighetsinformation och genom detta få en säkrare trafikmiljö. 
 
Som tidigare nämnts är hastigheten huvudorsaken till hur allvarlig en potentiell olycka blir. 
När man färdas i gånghastigheter 0-15 km/h är skaderisken relativt liten och om man blir 
skadad blir skadorna oftast mindre. När hastigheterna ökar upp till 30km/h är chansen att 
klara sig utan skador minskad och risken för kraftiga skador uppenbara. Om man successivt 
ökar hastigheten ökar risken för dödlig utgång drastiskt. (FOLKSAM, 2005.) 
 

 

 
 
Figur 1.2.4 Peugeot 407 kupé, design visar på högfartsresurser, detta för ej tankarna till ökat säkerhetstänkande. (alsportauto 2006)  



I.T.R.I.P. 

- 8 - 

Statistiskt har hastigheten i den svenska trafiken stadigt ökat. Omfattande statistik inom detta 
område visar att medelhastigheten på de flesta vägområden trots allt ligger under den lagliga 
gränsen, vilket innebär att fordon, som har en hårdare hastighetsbegränsning än den maximalt 
lagliga gränsen, såsom traktorer, fordon med släp och lastbilar är inräknade i statistiken. I 
annan statistik från Vägverket framgår det att medelhastigheten på mindre vägar, (där 
långsamgående fordon såsom motorredskap, bilar med släp och lastbilar är exkluderade), är 
3.2 km/h respektive 5.5 km/h över den lagliga gränsen på 90 km/h och 110 km/h vägar år 
2002 och att medelhastigheten ökar hela tiden. (Vägverket, 2005). Om man kombinerar den 
hämtade informationen på alla vägar utanför stadsgränser kan grafen för hastighetsförändring 
se ut som nedan, (Figur 1.2.1).  

   
 
För mer statistik om svensk trafik rekommenderas vägverkets hemsida; www.vv.se. 
 
Målet i säkerhetsträvan är att minska denna riskfaktor genom information och restriktioner, 
detta examensarbete är en informationsform, som kan vara till hjälp för trafikanter som 
riskerar att överskrida laglig hastighet. 
 

1.3 Förarens förmåga till informationsbehandling 
Vid bilkörning utmanas många av människans olika förmågor och en av dessa förmågor är 
informationsinhämtning. Människans kognitiva förmåga att bearbeta den information som 
inhämtats kan beskrivas i termer av perception (varseblivning), uppmärksamhet, minne, 
inferens (slutledningsförmåga), beslutsfattande, olika beteendeformer, med mera. I 
nedanstående stycken följer korta beskrivningar av de delar som är av störst intresse för detta 
examensarbete. 
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Figur 1.2.5 Hastighetsutveckling för personbilar på det svenska vägnätet är ökande. 
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Perception 
Perception handlar om hur information mottas via människans olika sensorer. (Preece, 
Rogers, & Sharp, 2002). Människans fem sinnen är syn, lukt, känsel, hörsel och smak. 
Intrycken omvandlas sedan till erfarenhetsintryck av föremål, händelser med mera. Perception 
är en komplex process, vilken involverar andra kognitiva processer såsom till exempel minne 
och uppmärksamhet. (Solso, 1998). Minne och uppmärksamhet behandlas senare i detta 
kapitel. Förutom de fem sinnen som en människa besitter finns det olika nivåer av perception. 
Den enklaste perceptionen är upptäckande, det vill säga att märka om en signal eller föremål 
finns, (Heylighen, 2007). Vid en djupare analys av ett objekt identifieras objektet noggrannare 
och möjligheten att klassificera det finns. En person, i detta fall en förare kan inte handskas 
med alla inkommande stimuli utan missar en del. Om mängden stimuli reduceras finns 
möjlighet att behandla mer av de viktigaste signalerna som kommer och risken att missa 
viktig information blir mindre. Dock är det viktigt att mängden stimuli ej blir så låg att det blir 
svårigheter att extrahera relevant information från givna stimuli. Vid för hög mental 
belastning, kan människan blockera ut mer information än önskat. Detta sker ofta omedvetet 
och symboliseras i figur nedan (Figur 1.3.1) 
 

 
 
 
Två av de sätt figuren kan tolkas på är dels utveckling av informationsmängd från ett system 
och dels utveckling av mängden system en förare kan ha till sitt förfogande.  
 

• Informationsmängd per informationskälla: Informationskällan symboliseras 
av cirkeln längst till vänster och mängden information av cirklar längst till 
höger i respektive figur. Informationsmängden i det vänstra systemet består 
som synes av tre olika typer av information och är relativt lätt att överblicka. 
I den högra bilden har ett utvecklat system en stor mängd information och 
risken att missa viktig information från detta system eller vital 
trafikinformation är överhängande.  

 

 
 
Figur 1.3.1 Ökad komplexitet, cirkel till vänster i respektive figur kan representera föraren och cirklarna till höger i respektive figur det 
antal informationssystem som informerar föraren. Till vänster är ett information till föraren för ett antal år sedan och till höger dagens 
informationsproblematik. Oavsiktlig bortselektion av viktig information kan förstås.  (Heylighen, 2002). 
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• Antal system: Föraren symboliseras av cirkeln längst till vänster och system 
av cirklarna längst till höger i respektive figur. Antalet informationskällor i 
den vänstra figuren är som synes 3 stycken, det vill säga inte fler än vad en 
förare lätt kan överblicka. I den högra figuren, där utvecklingen av 
informationskällor har gått framåt, kan man se att antalet informationskällor 
inte är lätt överblickbara och således är risken att missa vital information 
överhängande. 

 
Om båda dessa tolkningar nyttjas samtidigt förstås skillnader i informationsflöde från tidig 
trafik till dagens trafik och det aktuella problemet med perception i trafiken. 
  
I en trafiksituation är seendet det viktigaste sinnet, följt av hörsel och känsel. De resterande 
två är av mindre vikt i dagens bilmiljö. Exempel på perception via dessa sinnen, syn, hörsel 
och känsel, är i nämnd ordning; klassisk instrumentering i fordon, bil som signalerar och 
rattens vibrationer. Med hjälp av det utvecklade informationssystemet minskas risken att vital 
information missas eller negligeras. 
 

Uppmärksamhet 
Uppmärksamhet är högst väsentligt i trafiksammanhang, men 
vår förmåga att reagera rätt i en given situation är bland annat 
relaterad till hur ”ren” information vi får. Multinationsskyltar 
med mer än ett språk kan till exempel kräva för stor 
uppmärksamhet så att viss annan information negligeras och på 
detta sätt motverkar sitt syfte. (Figur 1.3.2) 
 
Distraktion innebär endast att uppmärksamheten är förändrad 
till att vara uppmärksam på något annat. Tyvärr är distraktion 
när man inte är koncentrerad på den viktigaste saken i ett 
sammanhang, som till exempel bilkörning. Vad som händer när 
en bilförare är distraherad kan vi bara gissa oss till, men risker 
kring distraktion har noga studerats och resultaten är 
chockerande.  
 
Vissa naturliga högrisksbeteenden som noterats bland förare är passagerarrelaterade uppgifter 
såsom samtal eller barn som kräver uppmärksamhet, intern och extern distraktion, samt 
personlig hygien för att nämna några, (nhtsa, 2006b). Även förare som är trötta, använder 
mobiltelefoner, läser e-mail och så vidare är involverade i många olyckor. När forskare 
studerat förare, vad som distraherar förare och vad som får dem att inte koncentrera sig 
tillräckligt på körningen har man funnit att förare på alla typer av vägar pratar i mobiltelefon, 
läser tidningen, byter/letar efter radiokanaler, läser e-mail med mera. Dessa personer är 
inblandade i ca 25 % av alla olyckor. Detta är högrisksbeteende och bör undvikas i så stor 
utsträckning som möjligt. Om man inkluderar tillbud som inte resulterar i olycka kan 
distraherade förare vara inblandade i upp till åtta av tio tillbud. Olyckor med distraherade 
förare har även en högre sluthastighet före själva kraschen jämfört med uppmärksamma förare 
när det är reaktionstiden som påverkas och inte bromssträckan. 
 
En viktig distraktionsrisk i dagens mobiltäta samhälle är när en förare slår ett telefonnummer, 
läser eller skriver ett sms. Olycksrisken är även där betydligt högre än när inte förare är 

 
Figur 1.3.2 Stoppskylt på två 
språk från Kanada, vilket kan 
orsaka oönskad distraktion. 
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distraherade, (nhtsa, 2006a,b). Mobiltelefoner är den sekundära uppgift som är den störst 
bidragande orsak till olyckor än någon annan form av distraktion gällande nyktra förare.  
 
Den forskning som resulterat i liknande resultat räcker som bevis för de flesta förare som 
själva vet med sig att de har en bristande uppmärksamhet när de kör med eller ser sådana 
beteenden relativt frekvent, (Weststat, 2006). Förmågan till multitasking är mycket bra, men 
inte på bekostnad av säkerhet på vägarna. Att bara beundra utsikten på en vacker vägsträcka 
kan öka olycksrisken och om man som förare är trött kan olycksrisken öka ännu mer. 
 
Trötthet är i sig kräver ej uppmärksamhet, men en trött förare kan lätt bli ouppmärksam. 
Resultatet av trötthet är ofta detsamma som av ouppmärksamhet. Därav är trötthet noterat 
under uppmärksamhet. En trött eller ouppmärksam förare har en minskad förmåga att ta in 
vital information från trafiken och kan därmed vara hjälpt av I.T.R.I.P., eftersom detta system 
kan underlätta förarens informationsinhämtning.  
 

Beteendeformer 
Bilkörning är en kontrolluppgift där föraren kontinuerligt tar in information, processar denna 
och agerar. Enligt Rasmussen (1990) kan detta beteende klassificeras i tre nivåer baserat på 
skicklighet, regler eller kunskap. Var grupp av beteende presenteras och förklaras nedan. 
Samtliga beteenden har sin plats i människans sätt att agera, dock är vissa beteenden mer eller 
mindre lämpliga i en trafiksituation. I en trafiksituation bör stor del av beteendet vara 
koncentrerat till skicklighetsbaserat beteende medan kunskapsbaserat beteende bör undvikas. 
 

• Skicklighetsbaserat beteende 
Denna del av människans beteende - skicklighetsbaserat beteende kräver liten om ens någon 
medveten kontroll för att man skall kunna utföra handlingen rätt. Så fort en avsikt är formad 
utför kroppen de nödvändiga handlingarna i automatiserade och smidiga rörelser, 
(Rasmussen, 1990). Att styra en bil under normal körning är för de flesta förare ett 
skicklighetsbaserat beteende när föraren är erfaren nog. Att styra en bil kräver ytterst lite 
tankeverksamhet när man blivit skicklig nog. Detta förklarar varför erfarna förare lättare kan 
upptäcka en potentiell fara. Deras uppmärksamhet ligger inte i att manövrera fordonet utan är 
mer fokuserad på trafikmiljön omkring fordonet.  
 
Så stor del som möjligt i förar- och trafikmiljön bör leda till att man hamnar i denna kategori, 
eftersom skicklighetsbaserat beteende frigör trafikantens möjlighet att upptäcka annan viktig 
information, till exempel ett uppdykande hinder. 
 

• Regelbaserat beteende 
Regelbaserat beteende nyttjas i en situation där någon form av regler existerar som till 
exempel vilken ordning vissa handlingar skall utföras i en arbetssituation, (Rasmussen, 1990). 
Regler finns oftast i någon form av instruktionsmanual, erfarenhet eller handledning från en 
mer erfaren person. När väl reglerna har etablerats behöver inte personen som nyttjar dessa ha 
en djupare kunskap i vad som händer under dessa steg för att kunna utföra den specifika 
handlingen.  
 
I ett trafiksammanhang är trafikregler en grund för regelbaserat beteende. Vissa av dessa 
trafikregler kan automatiseras och utföras undermedvetet på en skicklighetsbaserad nivå. 
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• Kunskapsbaserat beteende 
Kunskapsbaserat beteende kräver ett mer avancerat resonemang, (Rasmussen, 1990). 
Kunskapsbaserat beteende behöver tillgripas när en situation är ny för en person och det inte 
finns någon tid att förbereda sig. För att ett kunskapsbaserat beteende skall fungera krävs det 
att en viss kunskap om hur systemet i fråga fungerar. Denna typ av beteende kräver större 
mängd av koncentration än det regelbaserade och skicklighetsbaserade beteendet. Viss 
instrumentering i ett fordon kan vara så krävande att denna typ av beteende krävs. Om något 
sådant inträffar är rekommendationen att stanna bilen och lösa problemet innan färd fortsätter 
för att undvika olycksrisken som annars skulle uppstå. Som konstruktör av ett nytt system bör 
man sträva efter att undvika så komplex instrumentering att föraren distraheras så mycket att 
ett kunskapsbaserat beteende krävs.  
 

Minne 
Det mänskliga minnet är mycket komplext och är svårt att förklara i alla dess intrikata former. 
Dock bör man vara medveten av dess komplexitet när man skall förstå hur ett system bör 
konstrueras för att nyttja människans minneskapacitet på ett optimalt sätt. 
 
Det finns explicit och implicit minne. Det explicita minnet är exakt kunskap till exempel 
minne för att klara av ett prov under studietiden medan den implicita kunskapen är ogreppbar 
såsom att cykla eller köra ett fordon man kommer ihåg hur man skall göra.                       
(M.C. Potter, 2004) 
 
Ett annat sätt att se på människans minne är korttidsminne och långtidsminne.            
(Allwood & Thylefors, 1997). Den första delen i minnessteget är korttidsminnet, där man 
mins ett visst urval av händelser och intryck som har inträffat i närtid. I en trafiksituation kan 
en minnesfigur i närminnet vara en hastighetsskylt. Närminnet kan vara detaljerat, men 
relativt flyktigt. Därför riskerar förare att glömma bort vilken den gällande hastigheten för en 
vägsträcka är. Om däremot föraren kört en sträcka ett flertal gånger var vecka kan samma 
information hänföras till långtidsminnet. Denna typ av minnesåterspegling tar viss tid i 
anspråk att ta del av. Samme förare som förut kör på den bekanta vägsträckan kan dra sig till 
minnes vilken hastighet som gäller utan att ha sett en trafikskylt ens under gällande körning.  
 
Som fabrikant av ett informations- och säkerhetssystem bör man tänka sig för och konstruera 
dessa så att det är lätt att minnas hur systemet fungerar och nyttja välbekanta symboler med 
rätt betydelse för situation och information, vilket är gjort i I.T.R.I.P., eftersom trafikskyltar är 
nyttjade som informationsbilder på huvuddisplayen i fordonet. 
 

Mönsterigenkänning 
Vissa mönster är lättare att känna igen än andra, men att lura ögat är ganska enkelt,        
(Solso, 1998). Är det en vit triangel eller inte i figur nedan (Figur 1.3.3)? Ögat kan se vad som 
inte finns och hjärnan tolkar intigheten till något som inte finns. Detta fenomen är subjektivt. 
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Gestaltteorin beskriver en annan typ av stimuli i mönsterigenkänning (Palmer, 1989). Åt 
vilket håll pekar trianglarna i högra figuren ovan, (Figur 1.3.4)? Går det att ändra riktningen i 
vilka dessa trianglar pekar? 
 
Det finns många sätt att berätta för hjärnan vad som skall ses och inte,                         
(Sanders & McCormick, 1993). En person behöver inte se ett helt föremål för att känna igen 
detta föremål. Olika vinklar kan förändra mönstret på ett föremål, men människan klarar av 
skillnaden i mönster och känner igen föremålet ändå. Man kan lätt känna igen bokstäverna 
nedan som bokstaven B. Människan har inte alla dessa olika typer av B i sitt minne; istället 
känns mönstret igen som ett B. 
 

 
Anledningen till att mönsterigenkänning är viktigt i en trafiksituation är att ett fordon måste 
snabbt kunna kännas igen som ett fordon för att rätt reaktion hos föraren skall kunna komma 
snabbt. Skyltar kan även de vara delvis skymda och om information kring skyltar finns inne i 
en cockpit är snabbt igenkännande av vikt. Tolkning av information måste ta kort tid för att 
öka trafiksäkerheten. Förmågan att kunna se att en stor sten just är en stor sten som ej kräver 
mer koncentration om den är vid sidan av vägen är också det viktigt, eftersom 
trafiksituationen i övrigt kan kräva mycket koncentration. 
 
En mycket viktig skylt har förutom sin klara färg en lätt 
igenkänd form som avviker från dess omgivande miljö 
(Cole, & Jenkins, 1982). När man ser på en varningsskylt 
bakifrån kan man lätt se att det är just en varningsskylt av 
något slag med sin tydliga triangulära form. Denna form av 
mönsterigenkänning är mycket viktig i en trafiksituation för 
att underlätta snabbt igenkännande, (Figur 1.3.6). 
 

    
Figur 1.3.3 Vit triangel eller ej. Finns den vita triangeln   Figur 1.3.4 Åt vilket håll pekar trianglarna? Kan  
eller existerar den bara i tanken?    riktningen förändras?  

 

 

B B  B �  � B � � B B � � B B  
 

            Figur 1.3.5 Olika versioner av bokstaven B. Människan har inte alla dessa olika typer av B i sitt minne, istället känns 
 mönstret igen som ett B.  

 
 
Figur 1.3.6 Viktig form vilken är 
lätt att känna igen, varningsskylt.  
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Negativ adaptation 
Aktiva säkerhetssystem i ett fordon är designade för att minska informationsbelastningen för 
föraren och öka trafiksäkerheten. Den negativa sidan av detta goda tänkande är att förare 
tenderar att öka sin hastighet och vara mindre uppmärksam på trafiken när modern 
säkerhetsutrustning hjälper till vid körning. En människa tenderar att vänja sig vid 
säkerhetsutrustning på ett sådant sätt att relativt konstant risknivå bibehålls. (Wilde, 1982) Till 
exempel om en person lär sig att en ACC (Adaptive Cruise Control), kontrollerar hastigheten 
så att avståndet till fordonet framför inte blir för kort för säker körning tenderar föraren att 
koncentrera sig mindre om alls på fordon framför. Detta problem är lätt att beskriva, men det 
kan komma att bli ett problem i framtiden. Avancerade säkerhetsutrustningar kan ge en ökad 
säkerhet, men om en förare litar för mycket på säkerhetssystemen och dessa fallerar kan en 
olycka vara ett faktum. Enligt Wilde så strävar människan att upprätthålla ett sorts 
jämviktstillstånd i de risker man utsätter sig för. Detta fenomen har han sammanfattat i den så 
kallade riskhomeostasteorin, vilken kan förklara fenomenet med negativ beteendeanpassning. 
 

Informationsproblematik 
All information är tänkt att hjälpa föraren i sina beslut hur denne skall manövrera fordonet på 
bästa och säkraste sätt så att potentiella faror kan undvikas. De flesta informationssystem är i 
sig själva användbara och kan ge föraren användbar information. Tillsammans med andra 
system kan informationen bli ytterligare användbar, men informationssystem kan också 
istället för att hjälpa föraren genom at ge information börja tävla om förarens uppmärksamhet 
(Norman, 1990). Strävan att höja säkerheten i trafiken kan få motsatt verkan och olycksrisken 
kan öka om föraren distraheras från den viktiga trafiksituationen och koncentrerar sig på de 
olika informationssystemen istället. Detta problem är redan noterat i Kapitel 1.3, Perception. 
Dock är problemet värt att studeras ur en något annorlunda synvinkel och vilka problem detta 
bär med sig. 
 

• Information i fordonet 
De tidigaste informationssystemen i bilar informerade om fordonets motortemperatur, 
hastighet och så vidare. Moderna informationssystem visar oftast information om aktiviteter 
utanför fordonet, yttertemperatur och GPS med kartinformation är två exempel. I tidigare 
bilhistoria var informationssystemen i ett fordon få och relativt enkla, vilket gjorde att de 
flesta förare kunde ta in all information som samtliga system levererade, samtidigt som 
distraktionen från omgivning inte blev onödigt stor, (McLoughlin, Michon, Winsum, & 
Webster, 1993). Människan kan endast hantera en begränsad mängd information innan 
undermedveten selektion gör att viss information sållas bort (Salvucci, 2001). Detta fenomen 
är av relativt stor betydelse i nyare fordon, eftersom informationssystemen är många och mer 
komplicerade än tidigare. Ju fler informationssystem som kommer in i fordon desto större är 
risken för distraktion, (Liu, 1999). Om systemen inte integreras med varandra utan fortsätter 
att tävla om förarens uppmärksamhet kommer detta snart bli en betydande riskfaktor, 
(Heylighen, 2007; Michon, 1993), såsom exemplifieras i figur nedan, (Figur 1.3.7). Detta 
problem verifierades av teknologie licentiat. Dag Caldenfors vid personlig kontakt 2006.  
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Om fler projekt likt det tidigare beskrivna IVSS-projektet implementeras och forskning går 
framåt kan den negativa trenden kring informationsutrustning möjligtvis vändas. När och 
förhoppningsvis snart integrerade informationssystem kan levereras i fordon istället för 
separerad informationsteknik kan användbarheten per informationsmodul öka,       
(Heylighen, 2007; McLoughlin et al., 1993), detta är exemplifierat i figur nedan (Figur 1.3.8). 
Detta möjliga scenario verifierades av teknologie licentiat Dag Caldenfors 2006 vid personlig 
kontakt. 
 

 
 
Integrerade system blir till en början färre än dagens informationssystem, vilket i sig inte är 
ett mål. Det är användbarheten för föraren och ökad trafiksäkerhet som är det viktiga målet. 
Varje integrerat system kommer att ha en större användbarhet när det inte behöver konkurrera 
med samma mängd system som i ett ointegrerat fall. Detta kommer att hjälpa till att höja 
trafiksäkerheten. Om bara några år skulle de system vi känner till idag och fler nya kunna 
vara integrerade i ett gemensamt informationssystem i ett fordon, (McLoughlin et al., 1993). 
 

 
Figur 1.3.8 Möjlighet med integrerade system i ett och samma informationssystem.  
Distraktionsrisken försvinner till stor del då de integrerade systemen inte tävlar om förarens  
uppmärksamhet utan informerar endast vid behov. Systemens separata användbarhet per system  
ökar då inte andra system stör den del av uppmärksamheten som riktas mot informationsbäraren. 

 
Figur 1.3.7 För många informationssystem i ett fordon minskar respektive systems användbarhet  
för föraren och kan om utvecklingen fortgå resultera i en trafikfara då systemen kan distrahera  
föraren från trafiksituationen denne befinner sig i.  
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Här följer ett exempel för att visualisera problemet med ej integrerade 
informationssystem: Om night vision, navigationssystem, skyltvarning och en 
projektion på vindrutan för hastighetsmätare inte är integrerade med varandra 
och levereras separat till ett fordon kan ett problem uppstå. Dessa fyra system är 
tänkta att var för sig hjälpa föraren. Night vision-systemet har en skärm på 
instrumentpanelen som informerar om vad detta system “ser”. Bredvid denna 
första skärm är ännu en skärm placerad, som behandlar kartsystemet för att 
informera föraren om den lämpligaste vägen att köra till sin önskade destination. 
Någon annanstans i förarens synfält blinkar ett tredje system när en viktig skylt 
har passeras eller negligerats. Slutligen finns ett projektorsystem, som skall 
hjälpa föraren att inte se ner på hastighetsmätaren.  
 
Borde det inte vara mer effektivt om ett system visade all denna information, 
genom att presentera en diskret hastighetsmätare konstant i den visuella 
projektordisplayen? Om något djur eller människa dyker upp i körriktningen 
varnas föraren även där med information på samma visuella display. 
Information om färdväg tillsammans med skyltinformationen visar hur man 
skall köra bredvid den diskreta hastighetsmätaren. Alla dessa system kan även 
begränsas till att visas endast när behov uppstår för att ytterligare minska 
informationsbördan. 

 
• Information i omgivning 

Miljön utanför ett fordon innehåller mycket användbar information för att ta sig fram säkert i 
trafiken, skyltar, signaler och tecken från medtrafikanter, givetvis även väg och 
trafikförhållanden. Utsmyckning av vägmiljön är ett tvetydigt exempel på både bra och dålig 
information, (Mace, & Pollack, 1983). Fordon och vägområden skall givetvis inte vara utan 
genomtänkt design. Bilar kontrolleras genom kontrollorganet, Svensk bilprovning. 
Vägplanerare och vissa andra beslutande organ har sitt ansvar för vilken typ av utsmyckning 
av vägmiljön som bör ske. Nedan följer två exempel som enligt författaren är exempel på bra 
och dålig utsmyckning av vägmiljön. Foton tagna vid infart till Linköping,                      
(Figur 1.3.9 - 1.3.10). 
 

 
 
 

        
Figur 1.3.9 Bra exempel på rondellkonst, enkel cirkel och lätt att tyda  Figur 1.3.10 Dåligt exempel på rondellkonst invecklad struktur,  
för att sedan koncentrera sig på trafiken. Trafikskyltar är lätta att starka färger och lik trafikskyltar. Trafikskyltning är svår att urskilja då  
urskilja.(Foto Mattias Johansson) denna blandas med utsmyckningen.(Foto Mattias Johansson) 
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Båda figurerna är på rondeller och utsmyckning i dessa. Den ena rondellen har som 
utsmyckning en enkel cirkel som föraren lätt kan identifiera för att sedan åter ge sin fulla 
koncentration på omgivande trafik. Den andra rondellen har en uppsjö av skyltar som 
utsmyckning i olika färger, vilka en förare vill identifiera trots att dessa inte är några 
trafikskyltar och att de inte innehåller någon form av information. Notera 
informationsskyltarna i respektive figur. Utsmyckningen i den senaste figuren är klart en 
oönskad distraktionskälla från körningen och ett tydligt exempel på visuellt 
informationsöverflöd. För att kunna utläsa information från en specifik skylt måste man 
kunna urskilja skylten först, dels från utsmyckning som ovan och dels från andra skyltar, 
(Jenkins, & Cole, 1986). En uppseendeväckande skylt kan ses på ett längre avstånd. När man 
kör finns det vissa krav för att man ska se skylten i fråga. Skylten måste vara fullt synlig på ett 
avstånd så att man har tid att reagera korrekt efter att bara sett skylten en kort period. Ett sätt 
att informera en förare effektivare med trafikskyltning är att sänka hastigheten då 
informationsintagandets största begränsning är den tid aktuella skyltar befinner sig i förarens 
synfält. Dock är det inte helt enkelt att stoppa trafikflödet för att ge förare ytterligare skyltad 
information. 
 
Det finns några faktorer som är signifikanta för synligheten av en skylt. Dessa faktorer är 
placeringsvinkeln i förhållande till väg och förarens planerade synlinje, kontrasten mellan 
omgivningen, komplexiteten på skylten och omgivning, samt slutligen ljusförhållanden. 
(Olovsson, Sandberg, & Thollander, 1994) 
 
När en förare först ser en skylt kan skylten inte läsas på grund av avstånd. Det finns en 
identifieringssträcka, en tolkningsträcka och en reaktionsträcka. Detta innebär att den 
egentliga lästiden av en skylt är cirka 1-2.5 sekunder. Förare riskerar att inte uppmärksamma 
skyltar i det perifera seendet. En läsbar skylt bör vara 3-6 grader över en förares synlinje om 
skylten är placerad över vägen, om skylten däremot är placerad vid sidan av vägen bör 
vinkeln vara 6-10 grader åt sidan. Denna placering är i den tidigare nämnda läszonen. Om en 
skylt är placerad för lågt är risken att ett parkerat fordon skymmer den aktuella skylten 
självklar, (Olovsson et al.,1994).  
 
Som synes är skyltning något av en vetenskap i sig. Om möjligheter att ge denna information 
i fordonet istället för endast via skyltning skulle skyltproblematiken minska. Givet är att 
skyltar måste finnas kvar då det finns trafikanter som är beroende av information från skyltar, 
såsom till exempel cyklister och fotgängare. 
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Ett annat problem som redan nämnts i detta kapitel ovan samt i kapitel 1.3, Perception, är 
komplexiteten i den omgivande miljön. När förare distraheras av många skyltar och/eller 
föremål är risken att missa en viktig skylt uppenbar. Kontrastfärger är av vikt, eftersom 
skyltar ej får smälta in i omgivningen. (Kuhn, Garvey, & Pietrucha, 1997) De vanligaste 
färgerna runt en väg i Sverige är grönt på sommaren och vitt på vintern; färger som av 
praktiska skäl inte kan användas på vissa typer av skyltar, eftersom färgkontraster kan bli i det 
närmaste obefintliga. (Figur 1.3.11). 
 

 
 

                                   
Figur 1.3.11 Vikten av kontraster samt färgsättning vid skyltning. En skylt syns väl samtidigt som den andra syns dåligt på grund av 
bristande kontraster. Former och kontraster fungerar även för färgblinda.  



Kapitel 2 

- 19 - 

2 Förstudie 
Under projektets utveckling hade även en förstudie utförts i form av grundläggande fälttester. 
En GPS tillsammans med en bärbar dator med ett egenutvecklat sidoprogram informerade 
föraren om hastighetsförändringar under en begränsad vägsträcka. 
 
Med anledning av behovet av GPS-positioner på vägsträckan för skyltningen av maximal 
tillåten hastighet kördes först sträckan utan information och förändring i 
hastighetsbegränsningar noterades. Även hastigheten på de båda sidorna om hastighetsskylten 
noterades. Vägsträckan som provades var mellan Linköping (Ryd) och Eskilstuna, en 
vägsträcka på ungefär 150 km med variationer av hastighetsbegränsningar mellan 110 km/h 
och 50 km/h utefter den valda sträckningen. 
 
När koordinaterna för hastighetsförändringen införskaffats fanns det ett behov att modifiera 
datorprogrammet så att GPS signalen kunde synkroniseras med informationen om vilken 
hastighetsförändring som skedde vid vilken GPS punkt. Synkroniseringen var en relativt 
besvärlig del på grund av signalbehandlingsproblem. Varje satellit som GPS-enheten hade 
kontakt med sände sin egen positionering, longitud latitud, samt höjd, (Figur 2.0.1).  
 

                                             
 
Figur 2.0.1 Minst tre satelliter krävdes för att få positionering av GPS mottagaren med hjälp av triangulering från satelliternas egna 
positioner. Varje satellit sände sin egen position med en kodsekvens av varierande längd, vilket försvårade tolkningen av data. Data från 
satelliterna sändes via kabel till dator som urskiljde den nödvändiga textsträngen för vidare information till förare. 

 
 
Programmet var tvunget att kunna särskilja olika data för varje aktuell avläsning. Ovan visas 
ett kort exempel för signalväg och kodsekvens i NMEA0183 som behövde tolkas för varje 
avläsning (Baddely, 2006). Dessa meningar sändes med en hastighet av 1 paket per sekund. 
Problemet är det att som programmerare vet man inte hur lång varje textsträng är och inte 
heller antalet textsträngar som sänds i varje paket. Position, kurs och hastighet sändes när en 
3-d fix var aktiv. Förklaring till viktiga delar av kodsekvensen är noterade nedanför aktuell 
sekvens. 
 
Den information som var intressant i NMEA0183 koden var GPRMC, Recommended 
minimum specific GPS/transit data. De övriga meningarna är information, som beskriver de 
olika satteliternas position och signalstyrka, vilket var ointressant, eftersom en eftersträvad 
tredimensionell låsning fanns (kontakt med minst 3 satelliter). Under aktuell förstudie fanns 
som minst kontakt med 12 satelliter. För exakthet i körning förutsattes att  koordinater kunde 
hämtas ur GPRMC och kunde behandlas med exakthet. I koden GPRMC kan placering, 
hastighet och riktning utläsas genom koordinater för nordlig riktning (N), västlig riktning 
(W), höjd (A), och hastighet, samt riktning.  

GPS 
$GPGGA,170834,4124.8963,N,081
51.6838,W,1,05,1.5,280.2,M,-
34.0,M,,,*75$GPGSA,A,3,19,28,14
,18,27,22,31,39,,,,,1.7,1.0,1.3*34$G
PGSV,3,1,11,03,03,111,00,04,15,2
70,00,06,01,010,00,13,06,292,00*7
4$GPGSV,3,2,11,14,25,170,00,16,
57,208,39,18,67,296,40,19,40,246,0
0*74$GPGSV,3,3,11,22,42,067,42,
24,14,311,43,27,05,244,00,,,,*4D$
GPRMC,225446,A,4916.45,N,123
11.12,W,000.5,054.7,191194,020.3,
E*68$GPGSA,A, 3,2,11,14,18,27, 
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2.1 Resultat av förstudie 
Varje GPS punkt som fanns lagrad för förstudien med sin egen specifika hastighet, figurerade 
som en slags utlösare om hastighetsöverträdelse skedde. Under körning kontrollerades 
hastighet och position av fordonet mot den sparade listan med gällande hastighet, till exempel 
90 km/h. När avståndet till en ny laglig gräns av hastighet var mindre än 10 meter sparades 
denna information som den gällande hastighetsgränsen. Den nya hastighetsbegränsningen 
visades på datorns figurskärm som en trafikskylt med begränsningen av 70 km/h se nedan, 
(Figur 2.0.1). 
 

 
 
Om GPS signalen noterade en för hög hastighet på fordonet informerades föraren angående 
den högsta lagliga hastigheten på liknande sätt som dynamisk information presenterat senare i 
Kapitel 6.3. 
 
Förstudien genomfördes av två personer. Följande slutsatser kring studien drogs; systemet 
fungerade väl och var till stor hjälp, speciellt vid monoton körning eller när föraren inte hade 
uppmärksammat en minskning i laglig hastighet. Som en av de personer som kört kan 
författaren av detta examensarbete tillägga att systemet skulle vara till ännu större hjälp om 
detta varit integrerat med bilens farthållare. Dessa indikationer var de önskade, ett informativt 
fordonsinternt system gällande lagliga begränsningar kan vara till nytta gällande 
hastighetsanpassning och därigenom bidra till ökad trafiksäkerhet. Då verifierbara data kring 
ett informationssystem var målet med examensarbetet genomfördes de studier som 
presenteras i denna rapport. 
 

               
Figur 2.0.2 Körning på landsväg med testsystem installerat på dator monterad på mittkonsollen. Testsystemet visade 
gällande laglig hastighet vid förändring av maximal laglig hastighet eller när maximal laglig hastighet överskreds.        
(Foto Mattias Johansson) 
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3 Val forskningsmiljö 
Det finns två olika möjligheter att gå till väga om man söker svar på aktuell forskningsfråga 
genom tester. Den första möjligheten man har som forskare är att installera en prototyp av 
önskad produkt i ett fordon och göra fälttest denna väg, eller som i denna studie nyttja en 
fordonssimulator och på så sätt få ut användbara data. IAV:s simulatorsystem beskrivs i 
Kapitel 3.4 Simulatorsystem vid IAV.  
 

3.1 Tidigare testade system 
Det har utförts tester med hastighetsinformation liknande det försök som detta examensarbete 
har kontrollerat. Några av dessa test är tex HMI-ISA (Vägverket, 2007c) och LundaISA 
(Vägverket, 2002). Den stora skillnaden mellan båda dessa försök och det som utförts i 
samband med detta examensarbete är att dessa två är utförda i form av fälttest under en längre 
period. Möjligheten till utökad information i dessa två system är även de begränsade. I 
LundISA är begränsningen strikt till hastighetsinformation och viss påtvingad hastighet, 
emedan HMI-ISA har möjlighet till utbyggnad kring vanliga trafiksymboler. 
 

3.2 Fälttest 
Fördelen med att utföra fälttest i motsvarande projekt som detta är att man direkt ser de 
problem som uppstår i form av implementeringsproblem vid ett tidigt stadium i projektet. Har 
man ej tillgång till en simulator är initieringskostnaden lägre för fälttest kontra 
simulatorstudier, eftersom både initieringskostnaderna och underhållskostnader av en 
simulator är höga per försöksomgång om endast ett fåtal försök är planerade att utföras.  
 
Nackdelen med fälttester är att dessa jämfört med en väl konstruerad simulator ej är 
tidseffektiv och inte heller kostnadseffektiv jämfört med en simulator om denna redan är 
befintlig, (T.B. Sheridan, 2002). Vid fälttest krävs längre körperioder än i en simulator då 
körningen på landsväg oftast ej är speciellt avpassad för just testet i fråga. Fälttester kan 
medföra realistiska men oönskade störningar i mätresultatet, faktorer som man 
överhuvudtaget inte registrerar. Dessa faktorer kan leda till att hela mätserier blir obrukbara. 
  
Anledningen till att fälttester ej valdes för dessa studier var till stor del behovet av kontroll 
och möjligheten att presentera samma händelseförlopp vid samtliga mätningar. Då 
hastighetsöverträdelse mätts skulle testpersoners körning om fälttest nyttjades till stor del 
varit en lagöverträdelse. Slutligen var tillgänglighet och ekonomi även de avgörande faktorer, 
som talade för en simulatorstudie.  
 

3.3 Simulatorstudie 
Vid jämförelse mellan fälttest och simulatorstudie var fördelarna för en simulatorstudie. 
Övervägande då simulatorn redan var befintlig vid Linköpings Universitet. Simulatorn var 
även tillgänglig under den period programmering och testkörningar utfördes i samband med 
detta examensarbete.   
 
En fordonssimulator är ett kraftfullt forskningsverktyg. Att använda en simulator för tester 
och utformning är inte ett nytt påfund. Användandet av en simulator är inte så olikt det gamla 
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simulatoranvändandet att utforma och testa. Den stora skillnaden är att idag utför man många 
exakt likadana tester för att få beräkningsbar data, (Roubelat, 2000).  
 
De stora fördelarna med att använda en simulator är enligt förespråkare av simulatorer att 
dessa är tids- och kostnadseffektiva i förhållande till motsvarande fälttester, (Sheridan, 2002). 
Denna tidseffektivitet är särdeles hög vid tidiga tester av en implementation lik den studie 
som genomförts i detta examensarbete. 
 
Ett problem med en simulator är att utvecklandet och underhållet av en simulator kräver 
djuplodande kunskaper i många olika discipliner. Brist på denna sorts kunskap gör en 
simulator kostnadsineffektiv. Tanken på en simulator som snabb och enkel jämfört med 
fälttester kan vara motsatsen om oerfarna personer eller erfarna personer med fel typ av 
kunskap ansvarar för utrustningen. (Nunez, & Blake, 2003; Sheridan, 2002)  
 
Det finns givetvis en skepticism till simulatorarbete. Man ifrågasätter om testpersonerna 
agerar på samma sätt i en simulator som de skulle ha gjort i en verklig situation. I en välbyggd 
simulator är det föga tvivel om reaktionerna hos försökspersonerna. Dessa personer associerar 
händelser i simulatorn med riktiga händelser och reagerar därefter. Givetvis kan ingen bli 
lurad till att tro att en simulator är en helt verklig situation men reaktionerna är desamma, 
(Sheridan, 2002).  
 
Den skepticism som finns baseras ofta på antaganden om bristande validitet och mättekniska 
problem. I en optimal simulator är skillnader mellan körning på väg och körning i simulator 
obefintlig. I en simulator utan rörelsesystem kan skillnaden mellan körning på väg och 
körning i simulator vara relativt stor. Problemet med skillnader mellan olika testsystem kan 
till viss del undvikas genom att utföra samtliga aktuella tester med samma typ av testsystem, 
(Reed, & Green, 1999) 
 
Ett annat viktigt problem med simulatorer är att ägare tenderar att lägga för stora resurser på 
design för att åstadkomma en så verklig simulator som möjligt, vilket ofta är 
kostnadsineffektivt för det simulatorn är konstruerad för, (Sheridan, 2002). Givetvis krävs det 
att vissa simuleringar är nära verkligheten, men mycket i en simulatorvärld behöver inte vara 
helt exakt för att få fram önskade korrekta testresultat. 
 
När en simulator används har testteamet bättre kontroll över händelserna jämfört med när 
fälttest genomförs. Specifika fel och nödsituationer kan bli simulerade och noggrant 
undersökta utan risk för förlorade människoliv. Även i en simulator är det svårt att få total 
kontroll då det finns många bakgrundsvariabler vilka man inte har kontroll på vilka kan 
påverka resultatet i en undersökning. Det bör dock påpekas att bakgrundsvariabler vid fälttest 
har mycket större riska att påverka resultatet i en mätning än ej påverkbara variabler i en 
simulator. Bakgrundsvariabler kan vara; väglag, väderlek, vägbredd, vägtyp, typ av körning 
etc. vilka kan tänkas påverka resultatet. Andra situationella händelser är trafiksituationer, 
medtrafikanters agerande vilka även de kan tänkas påverka resultatet. Allt detta gäller även 
för en fullskalesimulator med ett avancerat rörelsesystem. Trots detta kan simuleringen ge 
adekvat information om förarbeteende och till och med mer tillförlitliga data än de som kan 
samlas in i en verklig trafiksituation, där man oftast har ännu mindre kontroll över 
ovanstående variabler. (Professor Kjell Ohlsson vid personlig kontakt 2007) En del av dagens 
simulatorstudier är förarbete för fältstudier, eftersom en simulering är relativt billig jämfört 
med fältstudier. 
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3.4 Simulatorsystem vid IAV 
“Avdelningen för industriell arbetsvetenskap, (IAV)  har sedan 1996 organiserat och utvecklat 
avancerad Virtual Reality och simuleringar med avsikt att stödja och utbilda inom fältet för 
Människa-Maskin Interaktion (MMI). I ett tidigt skede var företagskontakten bred då man 
önskade utforska många möjliga applikationsområden. Arkitektur, medicinska simuleringar 
för mikrokirurgi, träning och visualisering för till exempel blodflödet i hjärtat, är tillsammans 
med förarmiljöer i diverse fordonssystem exempel på tidiga applikationsområden.” “Med 
simulatorbaserad design menas t ex. att virtuella prototyper för framtida applikationer i fordon 
(IVS) kan utvecklas med hjälp av kommersiella utvecklingsverktyg och sedan implementeras 
i fordonssimulatorn för att utvärdera produkten i en mer komplett miljö, vilken även 
inkluderar trafikscenarier i valfri miljö under olika förutsättningar.” (Fritt översatt från IAV:s 
hemsida, 2006) 
 

Simulatormjukvara vid IAV 
Mjukvaran i simulatorn, ASim, har utvecklats av ACE Simulation AB och baseras på ett 
program för flygsimuleringar modifierat för att passa en fordonssimulator. Tanken är att göra 
det så lätt och smidigt som möjligt för testadministratörerna att designa sin egen värld eller ett 
test i en redan skapad värld. ACE Simulation AB har supportansvar för simulatorn och dess 
funktioner.  
 
Utseende på de olika mjukvarornas användargränssnitt tillhörande simulatorsystemet 
presenteras i Appendix G & H.  
 
DPC-mjukvara sänder uppkommen information via datorns portar till andra program för 
nödvändig bearbetning. Denna programvara sänder information till informationsprogrammet 
framtaget under tiden för detta examensarbete. Den valda exempelsekvens i Appendix G 
sänder hastighetsinformation från simulatorn till I.T.R.I.P. och dess loggningsfunktion. 
  
ASim-mjukvaran visar för testledaren den situation som valts av testledaren själv. I det 
exemplifierade fallet i Appendix H, ses del av stadslayout på merparten av skärmen och till 
vänster om denna syns samma vy som testpersoner ser rakt fram från cockpit. Under 
cockpitvyn syns en liten styrknapp med vilken man kan vid behov styra det simulerade 
fordonet från kontrollrummet. Övrig information är signal och  konstruktionsinformation. 
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Simulatorhårdvara vid IAV 
De huvudområden som finns vid testplatsen är simulatorstudion, där cockpiten står och 
kontrollrummet. Förutom de huvudområden som finns, finns även en datorhall och ett 
mötesutrymme. 
 
Cockpiten har fem projektorer vilka projicerar på fem projektorskärmar, vilka ger ett brett 
blickfält för omvärlden och dess trafik. Det finns även möjlighet att rotera en skärm så att 
denna kan användas för nyttjande av backspeglar. Det finns två olika typer av cockpits; en 
lastbilscockpit och en bilcockpit. Den mest använda cockpiten är en Saab 9-3 cockpit,     
(Figur 3.1.1).  
 
Den stora skillnaden mellan förarmiljön i den Saab cockpit som används och en vanlig bil är 
att displayer är ersatta med LCD-skärmar för att enklare kunna manipulera dessa. Vissa extra 
omgivningsdetaljer är även förändrade. Vissa traditionella knappar är bytta till pekskärmar, 
som till exempel radiofunktionen. Denna förändring till flexibla skärmar är för att öka 
möjligheten att studera nya koncept i fråga om visuell displayteknik till föraren.  Konceptet 
med skärmbaserat förargränssnitt kallas ”glass cockpit”. En glass cockpit möjliggör 
modulbaserade lösningar och personliga inställningar av den information en förare kan få. 
(Alm, Ohlsson, Kovordányi, 2005). 
 

 
 
 
 

����� �

�����  
       Figur 3.1.1 Utseendet på testfordon vilket är en del av simulatorsystemet på LiU. Cockpiten är en modifierad Saab 9-3 Cockpit. 
       (Foto Mattias Johansson) 
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Användarna av kontrollrummet, testledarna, kan se och har möjligheten att manipulera 
omvärlden för testpersonen. Allt som visas på de fem skärmarna i simulatorhallen visas även 
på skärmar i kontrollrummet. (Figur 3.1.2) Mjukvaran kan logga lämpliga data för det 
aktuella testet. En ytterligare viktig detalj i kontrollrummet är möjligheten att kommunicera 
med testpersonen genom ljudanläggningen i simulatorhallen. 
 

  
Hårdvaran är 10 standard PC i ett kluster med 2 GB ram och 3,4 GHz processorer. Varje dator 
har sitt eget login och brandvägg även om de är länkade och arbetar tillsammans när 
simulatorn är i drift. 
 
Att arbeta med simulatorn är långt ifrån som att arbeta med en standarddator. Det finns åtta 
skärmar att ha uppsikt över, dock är endast två egentliga arbetsstationer och de andra är 
övervakningsstationer över vad som pågår i simulatorn. Varje skärm på den nedre raden har 
sitt eget tangentbord och mus, vilket kan leda till viss förvirring. (Figur 3.1.2) 
 
När man designer en omvärld är man bunden till simulatorn för allt arbete med det önskade 
scenariot. Att utföra detta arbete vid en arbetsstation är i dagsläget inte praktiskt möjligt. 
 

Figur 3.1.2 Utseendet på kontrollrum vilket är en del av simulatorsystemet på LiU. 10 datorer i ett 
kluster.  (Foto Mattias Johansson) 
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4 Utformning av test 
En simulator behöver förutom nödvändig hårdvara och grundprogram ett specifikt scenario 
till varje specifikt test. Det som konstrueras först i grundprogrammet är den statiska 
omvärldsmodellen, som bidrar till att öka realismen i simulatorkörningar.  I detta 
examensarbete valdes att nyttja en befintlig omvärldsmodell och delar av tidigare scenarion; i 
detta fall simulerade fordon i stadsmiljö, eftersom detta arbete i annat fall kunde bli än mer 
tidskrävande. Nedan beskrivs tillvägagångssättet för sådan produktion med det för detta 
examensarbete aktuella testet  som utgångspunkt. 
 

4.1 Scenario design 
Arbetet med design i en simulator är relativt konsekvent från scenario till scenario. Det 
grundläggande i design av ett scenario är baserat på vilken forskningsfråga som är aktuell. 
Det första som måste ske innan design och planering påbörjas är således att komma fram till 
en lämplig forskningsfråga som skall besvaras. Anledningen till att man måste formulera 
frågan först är den stora risken att överarbeta fel delar i den simulerade omvärlden. Till 
exempel är blommor i ett fönster inte av något intresse och utgör inte någon skillnad i testet i 
sig om man önskar testa fråga om uppmärksamhet och hur man informerar en förare om 
hastighetsbegränsningar korrekt, (detta examensarbete). När man formulerat sin frågeställning 
är nästa fråga hur man skall kunna få de svar man söker, (Mietzner, & Reger, 2005). 
 
En av de viktigaste delarna i design är dokumentation. Designern vet ofta exakt vad som 
gjorts nyligen, men om designern byts, designern behöver hjälp utifrån, det har varit ett längre 
uppehåll i projektet eller att simulationen återanvänds för ett annan test kan onödiga problem 
uppstå och onödig tid tas i anspråk. Dokumentation av så enkla saker som vad händer och var 
saker inträffar och vad försöket handlar om är mycket viktig. 
Programmeringen i en VR värld är det mest tidskrävande i en designprocess. Man bör därför 
vara restriktiv i designambitionerna, så att simuleringen kan bli utförd så lätt och korrekt som 
möjligt. 
 
Enligt Mietzner finns det några grundläggande steg i planeringen av ett scenario efter det att 
en forskningsfråga har definierats, (Mietzner, & Reger, 2005). De grundläggande stegen är: 
 

1. Identifiera och definiera de viktiga data som krävs för att besvara forskningsfrågan. 
Tack vare denna information kan planerarna planera in händelser i det slutliga 
scenariot. Det är viktigt att försäkra sig om att de data som behövs kan fås genom 
simulatorn och dess loggningssystem. 

2. Skriv scenariot. Om det är mer än en designer skriv separata scenarier och kombinera 
sedan dessa med de bästa delarna från respektive scenario. 

3. Designa de kritiska delarna i scenariot så att önskade data kan samlas in. 
4. Gör en grundläggande layout där man fäster större uppmärksamhet på mer 

komplicerade delar som kan störa det huvudsakliga testet såsom korsningar, kurvor 
och trafik. Det är bra att göra detta i ett tidigt skede, så att onödiga problem kan 
undvikas. 

5. Implementera de tidiga kritiska punkterna i scenariot. Var försiktig så att olika kritiska 
punkter inte stör varandra i layouten. Om olika delar av scenariot stör varandra kan 
viktiga data bli korrupta och i vissa fall oanvändbara. 
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6. Lägg till den statiska omvärlden. Allt som gör scenariot mer realistiskt och intressant 
att interagera med, men som inte ändrar data. Denna del är den del av projektet som 
kan minskas ner så att tidsramar kan hållas. 

7. Samla in data från loggfiler och utvärdera dessa enligt plan. 
 
Det kan göras skillnad på scenario och omvärld. Ett scenario är mer kompetenskrävande, 
eftersom konstruktören måste ha högre specialkompetens kring den specifika 
forskningsfrågan än vid skapandet av omvärlden, där endast grundläggande 
modelleringskunskaper behövs. 
 

Förardistraktorer 
När man väljer distraktorer i ett test bör dessa vara så naturliga som möjligt, till exempel byta 
radiokanal, svara i mobiltelefon. Faran med distraktorer är beskriven i 3.2 Uppmärksamhet. 
Distraktorer för simulering bör läggas i en distraktionstabell som nedan (Tabell 4.1.1). 
Tabellen innehåller de distraktioner som innefattas i det gällande arbetet. 

 
Tabell 4.1.1 Distraktioner i simulerad omvärld gällande detta arbete. 

Distraktioner  
D1 Trafikintensitet 
D2 Skateboardåkare 
D3 Rörelse på skolgård 
D4 Komplexitet i omvärld 

 
Mängden distraktorer kan vara så många som designern väljer. Självfallet nog kan inte alla 
tänkbara distraktorer testas, eftersom detta tar för lång tid i anspråk. Anledningen till de ovan 
valda distraktorerna är att trafikanter och personer i och kring den aktuella körvägen är de 
vanligaste förekommande distraktorerna vid körning. Komplexiteten i omvärlden i detta fall 
är endast viss skyltning och vanliga hus i stadsmiljö. 
 
Tänkbara interna distraktioner i ett försök kan till exempel vara Anne Treismans piltest. Detta 
test är utformat så att testpersoner skall utföra en sekundäruppgift, vilken i Treismans fall är 
att på en sidodisplay svara på en enkel fråga angående ett antal pilar under själva frågan, till 
exempel, pekar en röd pil uppåt? (Treisman, 1969) VOLVO med flera har liknande tester vid 
sina undersökningar för att ge föraren ett distraktionsmoment. Tanken på att införa ett sådant 
test i studien tillhörande detta examensarbete var så långt gången att program konstruerats och 
implementerats i huvudprogram, men i pilotstudien framkom det att som förare håller man 
likvärdig fart eller något lägre vid införandet av piltest, samt att man får problem med att hålla 
sig på vägen. Den distraktion som eftersträvades i föreliggande test uppnåddes ej med denna 
form av distraktion.  
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Mätpunkter 
Mätpunkter bör placeras där det är troligast att ett testat system kan göra inverkan på för 
försöket lämpligt sätt. Vid hastighetsanpassning är en given kontrollpunkt vid 
hastighetsförändringar. Även i fallet med mätpunkter bör tabell användas. Mätpunkter 
noterade i Tabell 4.1.2. 
 

Tabell 4.1.2 Mätpunkter i simulerad omvärld gällande detta arbete. 

Mätpunkter 
M1 Hastighetsbegränsning 90 km/h 
M2 Hastighetsbegränsning 70 km/h 
M3 Tätbebyggt område 50 km/h 
M4 Skolområde 30 km/h 
M5 Korsning 50 km/h 
M6 Vägarbete 30 km/h 

 
Dessa mätpunkter noteras i den grundläggande layouten så att en översikt blir enklare. 
 

• Vid hastighetsbegränsning på 90 km/h och 70 km/h var utseendet på vägmiljön 
likartad. 

• Vid skolområdet fanns det både hastighets- (30 km/h) och varningsskyltar angående 
skolområde. Vägen såg dock ut som en vanlig stadsgata.  

• Genom hela testet i tätort fanns det ett antal korsningar. En av dessa har kontrollerats 
noggrannare i fråga om förarens hastighet. Kontrollen var om föraren höll samma 
hastighet genom korsningen utan hänsyn till hur information angående maximal 
hastighet sändes eller var låst på indikatorns maximala hastighet och huruvida föraren 
håller den hastigheten genom korsningen. 

• Vid vägarbetsskyltningen fanns det hastighetsbegränsningsinformation ned till 30 
km/h vid passering av själva arbetsplatsen. Vägarbetsområdet var så invecklat att 
föraren behövde sin koncentration för körning och inte hastighetskontroll. Kontrollen i 
detta fall bestod i att se om testpersonernas hastighet genom vägarbetsområdet 
påverkas av skillnader i information eller om testpersonerna inte påverkas i dessa låga 
hastigheter. 
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Grundläggande layout 
Detta är den mest grundläggande layouten, men fortfarande en viktig del av designarbetet i 
simulatorn. Man måste försäkra sig att alla vägtyper som skall vara inblandade i testet finns 
med redan i denna layout. Detta examensarbete har till exempel behov för vägområden på 70 
km/h, 90 km/h,  samt stadsgator (50 km/h) (se Figur 4.1.1). Hastighetsförändringarna är 
mycket viktiga för detta examensarbete, så dessa bör noteras väl i layouten. 
 

 
 
Som  synes i figuren ovan varierar hastigheten ofta mellan 70 km/h och 90 km/h. Detta då det 
var önskvärt från testsynpunkt att föraren uppvisade viss osäkerhet kring gällande 
hastighetsbegränsning om denne ej var uppmärksam nog.  
 
En stadslayout tenderar att vara så komplex och omvärldskartan kräver ofta sådan skalning att 
stadsplaneringen inte kan presenteras i samma figur, eftersom stadens vägnät och markerade 
mätområden i stadsmiljö kräver större skalning för att ge nödvändig information om 
scenariots utformning. Stadslayouten i detta fall presenteras nedan (Figur 4.1.2)  

 
Figur 4.1.1 Landsvägslayout, som kördes av testdeltagarna i simulerad omvärld med de gällande 
hastighetsbegränsningarna markerade.  
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I stadsområdet ovan syns klart och tydligt skolområde där mätningar genomförts. Även den 
aktuella korsningen i vilken mätningar genomförts liksom området för mätning av hastighet i 
tätbebyggt område finns noterade. 
 

Simulatorns omvärld 
Tidigt i projektet fattades ett beslut att nyttja en gammal omvärld med vissa delar av det 
dynamiska scenariot tillhörande ett IVSS projekt utfört i IAV:s simulator och modifiera detta 
så det passade de krav som fanns för detta projekt. Att återanvända en omvärld har både sina 
för- och nackdelar. Fördelarna är att den omgivande miljön redan är designad och mycket av 
den ”levande” miljön går att återanvända. Detta är ett mycket tids- och arbetsbesparande 
beslut, men de nackdelen är att det kan innebära problem att modifiera testerna så att det 
passar det nya scenariot. Om det tidigare projektet inte har bra dokumentation kan valet att 
använda en gammal omvärld eller scenario vara problematiskt och inte särskilt 
tidsbesparande. 
 
I den omgivande miljön kan till exempel vissa händelser störa testet eller inkluderas i testet. I 
detta fall var korsningar av intresse, där det är möjligt att se om testpersonerna sänker sin fart 
vid en korsning beroende på hjälp från det testade informationssystemet. 
 

 
Figur 4.1.2 Stadslayout,  som kördes av testdeltagarna i simulerad omvärld med de gällande  
hastighetsbegränsningarna markerade.  
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Placering av s k triggerpunkter 
För att göra scenariot levande och se till att samma sak upprepas i samma läge i simuleringen 
måste varje händelse ha någon form av trigger (igångsättare). Denna sorts trigger är i 
simulatorn vid IAV kallad triggerbox och om den visas i simulatorn ser den ut som i figuren 
nedan. (Figur 4.1.3). 
 

 
 
 
Triggern placeras på en specifik plats i simulatorvärlden och är osynlig i den skarpa 
simuleringen. Platsen på triggerboxen bestäms av scenarioplanerarna, så att den fyller sin 
funktion och kan ges den storlek scenarioplaneraren önskar. Scenarioplanerarna bestämmer 
även om en viss händelse skall aktiveras när ett valt objekt passerar in eller ut ur en 
triggerbox. Designern kan välja om en triggerbox skall vara placerad på ett fast eller rörligt 
föremål. Oftast är en triggerbox fast placerad i omvärlden och det föremål som skall passera 
in i boxen är det körda fordonet. 
 
Händelserna är fördefinierade och inträffar när dessa aktiverats av en triggerbox. En händelse 
kan vara att starta ett annat fordon, en störning eller båda delarna om scenarioplaneraren 
väljer det. En händelse kan även vara något som testpersonen aldrig kommer att notera, som 
till exempel start av en loggningssekvens. 
 
Som ett exempel i forskningen för detta examensarbete; en triggerbox är placerad vid en 
informationspunkt om vänstersväng på område med begränsning 50 km/h. Storleken på 
triggerboxen är sådan att informationen kommer något före händelsen i omvärlden. Det körda 
fordonet passerar in i triggerboxen vid det valda avståndet och den valda informationen 

Figur 4.1.3 Utseendet på en triggerbox om denna synliggörs i simulatorns omvärld. En triggerbox skall ej vara synlig när test körs 
skarpt. 
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beroende på kört scenario. I detta fall visas en liten pil på instrumentpanelen och vid detta 
scenario även aktuell hastighet 50 km/h såsom i Figur 4.1.4. 
 

 
 
Vad som är värt att notera är att föraren inte kan se triggerboxen i ovanstående figur i kontrast 
till Figur 4.1.3, där triggerboxen är synlig i omgivningen. Synligheten på triggerboxar är bra 
för designern så denne enkelt kan förutse scenariots fortskridande under designprocessen. 
Synliga triggerboxar under ett skarpt test skall givetvis inte förekomma. 
 
Det är viktigt att namnge händelser och triggerpunkter så bra som möjligt för att göra arbetet 
så smidigt som möjligt, och framför allt göra det möjligt för andra användare att förstå 
systemet utan att vara tvungna att läsa in sig för mycket på scenariot och ta upp viktig 
förberedelsetid. Att ha dessa namn och funktioner på triggerboxar väl dokumenterade är starkt 
rekommenderat för framtida användning av scenariot. 
 

Figur 4.1.4 Körning i stadsmiljö i omvärlden. Triggerboxen är ej synlig, men funktionen finns. Detta fall illustrerar en vägbeskrivning i 
form av en pil under huvudinstrumenteringen. 
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5 Konstruktion av informationssystem 
Det informationssystem som konstruerades inom ramarna för detta examensarbete var baserat 
på information kring hastighet och ett fåtal varningsskyltar. Mängden hjälp vid de olika 
versionerna av informationssystemet beskrivs i detta kapitel.  
 

5.1 Hastighet och varningsinformation 
Målet med detta examensarbete var att se om ett informationssystem i bilen kan, utan att 
förändra förares trafikbeteende negativt, kan bidra till en större acceptans för de 
hastighetsregler som gäller på vägarna.  
 

Informationspresentation 
Förarinformationen från det utvecklade systemet gavs mestadels via en visuell signal, men 
även via en auditiv signal. Taktil information studerades ej på grund av tids- och 
finansieringsbrist. En sådan informationskälla skulle till exempel kunna vara en gaspedal som 
ger ett förhöjt tryckmotstånd vid farter över de tillåtna. 
 

Informationsplacering 
Den visuella informationen var först tänkt att ske via en projektor, projicerad på vindrutan, 
men detta visade sig ha stora praktiska problem såsom välvning av rutan och därmed 
distorsion i figurvisningen. Valet blev att placera informationen centralt i förarens synfält 
direkt under hastighetsmätaren (Figur 5.1.1), eftersom detta medförde minst tidsförlust, 
jämfört med att placera informationen i mittkonsolen, när föraren ej har sin uppmärksamhet 
framåt eller på den omgivande trafiken. Tack vare denna placering behövde inte blicken 
flyttas för en jämförelse av aktuell hastighet mot gällande maximal hastighet. 
 
 

 
 
 

         
Figur 5.1.1 Tilläggsinformationen var placerad direkt under hastighetsmätaren i huvudinstrumenteringen. 
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Kommunikation 
En helt nödvändig komponent i det aktuella systemet var lägesinformation. I ett skarpt system 
skulle detta innebära en GPS-komponent. I simulatorn emulerades denna GPS med hjälp av 
information från simulatorn till ett externt program, DPC (Data Package Constructor). DPC:n 
skickade i sin tur utvalda data med hjälp av UDP-protokollet vidare till 
informationsprogrammet, I.T.R.I.P. (Intelligent TrafikRegels och InformationsProgram). Det 
för ändamålet framtagna programmet lyssnade efter data på 2 stycken dataportar. Dessa portar 
kan ändras i programmet, men måste överensstämma med de portar som DPC är inställd på 
att skicka data till, samt att datorns brandvägg är konfigurerad för att tillåta dataströmmar via 
gällande portar. Data som skickades via portarna kontrollerades och sorterades. Dessa data 
skickades sedan till loggfilen och användes för att kontrollera hastigheter och angav vilken 
information förarna fick presenterad på huvudinstrumentet och därefter skedde 
visualiseringen. Exempel på programkoder finns presenterade i Appendix F. Att informera sig 
om signalsystem i simulator- och programvara, samt att utveckla ny programvara för 
informationssystemet var det arbete i detta examensarbete som var mest tidskrävande. 
Appendix G visar DPC när signal skickas till informationsprogrammet. 
 

• Verktyg 
För utveckling och framtagning av mjukvaran användes Borland Visual C- Builder 6.0. 
Programmet är ett hjälpmedel för att skapa objektorienterad mjukvara. Programmet innehåller 
många färdiga komponenter, som på ett enkelt sätt kan appliceras på ett formulär, som blir 
användargränssnittet för det färdiga programmet. Varje komponent utförde under 
programkörning någon uppgift. Dessa uppgifter var programmerade att inträffa vid specifika 
tillfällen. En av de enklare funktionerna i programmet var till exempel playfunktionen för att 
starta en loggningssekvens. Användaren av programmet såg bara knappen ”play”. När 
knappen aktiverades utfördes uppgiften och loggning påbörjades.  
 
Arbetet med att utveckla informationsprogrammet skedde i två huvudsteg. Steg ett var det 
grafiska utseendet för testledare och testpersoner. Det andra steget var kodning så att grafiken 
hade önskvärd funktionalitet. Exempel på utförande finns i Appendix I, där utvecklingen av 
användargränssnitt visas och även miljö för utveckling av programkod redovisas.  
 
Exempel på utvecklad programkod finns i Appendix F. Denna exemplifierande kodsekvens 
härrör från dynamisk information och kontrollerar bilens hastighet gentemot den för tillfället 
lagliga hastigheten, samt sänder nödvändig information till föraren beroende på överträdelse. 
Totalt skrevs cirka 2000 rader kod. 
 

• Inläsning av data 
Loggning skedde kontinuerligt när nya data inkom från simulatorn. Loggningen aktiverades i 
I.T.R.I.P. inställningar för de portar som skulle loggas, aktiverades. 
 

• Visualisering 
För aktivering av aktuell info på huvudinstrumentet användes data från DPC som grund för 
beslut om vad, och hur informationen skulle presenteras för användaren. Hastighets- och 
varningsskyltar, samt köranvisningar presenterades på instrumentpanelen direkt under 
huvudinstrumenten. Informationspåkallande hos testperson skedde genom dynamisk visuell 
information med viss auditiv varning, och genom statisk information. Vägbeskrivning skedde  
på liknande sätt visuellt och auditivt, (se Figur 5.1.1 för informationsplacering). 
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• Auditiv information 
Ljudinformationen var hierarkiskt uppdelad, där vägbeskrivning hade högsta prioritet för att 
testobjektet inte skulle avvika från den förutbestämda vägsträckningen. All övrig 
ljudinformation avbröts då någon vägbeskrivande information blev aktuell. 
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6 Försöksstudie 
En simulatorstudie utfördes i Virtual Reality & Simulation labbet vid IAV. Syftet med denna 
studie var förutom att testa det utvecklade systemet för fordonsinbyggd 
trafikskyltsinformation, undersöka hur det utvecklade systemet påverkade förarens 
hastighetsanpassning.  Det kontrollerade problemet uppkom då föraren passerade gällande 
maximalt tillåten hastighet med sitt fordon. Informationssystemet döptes till I.T.R.I.P. 
(Intelligent TrafikRegels- och InformationsProgram). I.T.R.I.P. testades i två versioner med 
olika informationsstyrka angående maximal laglig hastighet. Dessa två testbetingelse 
jämfördes även mot en kontrollbetingelse utan informationssystem. En grundläggande 
förutsättning för att utvärdera dessa två versioner var att förare överskred den lagliga 
hastigheten och därmed blev informerade om detta. I detta kapitel presenteras studiens 
tillvägagångssätt.  
 

6.1 Testdeltagare 
Samtliga testdeltagare innehade B-körkort, eftersom körkunskap var en förutsättning för att 
delta i studien. Kontakt med försökspersonerna skedde genom författarens personliga 
kontaktnät. Ingen form av ersättning utgick till testdeltagarna. 
  
Studien utfördes med 16 testdeltagare, där merparten av dem var män (13 stycken) och 
följaktligen endast 3 kvinnor. Åldersfördelningen på testdeltagarna var sådan att åtta personer 
var under 25 års ålder och åtta personer var 25 år eller äldre. 
 

6.2 Materiel 
Vid utveckling av programvaran, I.T.R.I.P., gällande aktuella hastighetsbestämmelser m.m. 
nyttjades Borland Visual C- Builder 6.0. Programmet är ett hjälpmedel för att skapa 
objektorienterad mjukvara. Konstruktion av mjukvara för tilläggsinformationssystemet 
presenteras i Kapitel 5.1. Den utvecklade versionen av mjukvaran I.T.R.I.P. utförde även 
loggning av viktiga parametrar för de aktuella testerna. 
 
Till försöken användes förutom det utvecklade LS.I.S. även simulatorn stationerad på LiU. 
Simulator presenteras i Kapitel 3.1. 
 

6.3 Försöksbetingelser 
Experimentbetingelserna hade vissa skillnader i utformning för att utröna om en dynamisk 
presentation reducerade förarens hastighet mer än en statisk. Den visuella informationen 
placerades på huvudinstrumentpanelen och presenteras i Figur 6.3.1, samt i Kapitel 5.1. 
Skillnaderna mellan de olika experimentbetingelserna är listade nedan.  
 

 Dynamisk information; 
I denna testomgång gavs information kring hastighetsförändringar och i de fall där 
varningar var involverade gavs även information kring detta. När föraren körde något 
för fort (0-5km/h) visades den gällande hastighetsbegränsningen och aktuell varning 
tills ingen hastighetsöverträdelse skedde. Om hastighetsöverträdelsen var kraftig  
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(6-29km/h) visades gällande hastighet och aktuell varning som blinkande information. 
Slutligen om föraren körde 30 km/h för fort eller snabbare gavs förutom blinkande 
indikation även ett varningsljud. 
 

 Statisk information; 
Information angående hastighet visades genom hela försöket. När någon form av 
varning var aktuell visades även den som en statisk symbol. Informationen var helt 
oberoende av fordonets hastighet.  
 

�  Ingen information;  
I kontrollbetingelsen gavs ingen trafikinformation via det utvecklade systemet, 
förutom färdväg. 

 
Det som var av vikt för detta försök var att tilläggsinformation skulle vara tydlig, ej ta för stor 
plats i den kognitiva processen och föraren skulle kunna nyttja denna information om så 
önskades (Figur 6.4.1).  

 

6.4 Experimentell design 
En inomgruppsdesign tillämpades, där samtliga testdeltagare genomgick samma testprocedur 
i samtliga betingelser; (3S x 4H x 15D), där S betecknar tre olika system (statiskt, dynamiskt 
och kontroll utan system), H betecknar olika hastighetsbegränsningar och D betecknar antalet 
deltagare. Den ordning i vilken de olika versionerna av informationssystemet testades var 
sådan att vid � av fallen kördes test med dynamisk information först. Vid � av fallen kördes 
tester med statisk information först och vid den sista � kördes tester utan tilläggsinformation 
först. Det samma gällde för vilken version av informationssystemet som testades vid den 
andra respektive den tredje körningen. Detta balanserade försöksupplägg genomfördes för att 
undvika eventuella effekter av inlärning på resultaten.  
 

 

 
Figur 6.3.1 Samtliga testade systemversioner nyttjade visuell displayfunktion under 
huvudinstrumenteringen. Vid dynamisk information visades hastighets- och varningsinformation när ny 
hastighet eller varning började gälla eller när fordonet överskred maximal laglig hastighet. Vid statisk 
information visades gällande hastighets- och varningsinformation kontinuerligt. Den mittersta pilen, 
navigationshjälpen, visades i alla testkörningar när vägval var aktuellt. 
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6.5 Beroendevariabler 
De variabler som utvärderats i försöksbetingelserna var; 
 

1. Hastighet vid tillåten hastighet av 90 km/h 

2. Hastighet vid tillåten hastighet av 70 km/h 

3. Hastighet vid tillåten hastighet av 50 km/h 

4. Hastighet vid skolområde, tillåten hastighet av 30 km/h 

5. Hastighet vid korsning, tillåten hastighet av 50 km/h 

6. Hastighet vid vägarbete, tillåten hastighet av 30 km/h 

 

Hastigheten registrerades kontinuerligt med hjälp av I.T.R.I.P.- programmets 
loggningsfunktion. Övriga loggade parametrar var även passage till respektive mätområde 
och aktuella varningar under körning. Utöver de objektiva mätningarna fick deltagarna 
besvara en enkät efter genomförd körning i respektive betingelse. Svarsalternativen för 
respektive enkätfråga bestod av en femgradig skala från 1 till 5, samt ingen åsikt. Dessa 
frågor har använts som stöd vid tolkning av resultat från experimentet. 

Hypoteser 
Föreliggande experiment utgör det första testet av det för detta examensarbete framtagna 
informationssystemet.  Nollhypotesen (H0) innebär att det inte kommer att föreligga några 
hastighetsskillnader mellan den dynamiska- och statiska betingelsen, samt 
kontrollbetingelsen. Alternativhypotesen H1 formuleras som en riktad hypotes, d v s resultatet 
i den dynamiska presentationsbetingelsen kommer att vara signifikant bättre än i den statiska 
presentationsbetingelsen, samt kontrollbetingelsen. Hypoteser testades i åldersgrupper <25, 
25� samt alla åldrar. Kontroll av de olika åldersgrupperna skedde för att utröna om det förelåg 
någon huvudeffekt av ålder.  
H0: Det existerar ingen skillnad i hastighetshållning mellan försöksbetingelserna. 
H1: Det existerar skillnad i hastighetshållning mellan försöksbetingelserna.  
 

6.6 Procedur 
Alla testpersoner fick samma information så att ingen skulle ha någon fördel framför någon 
annan i fråga om testet. Deltagarna informerades om simulatorn, vad deras uppgift var och 
hur de skulle manövrera genom simulatorvärlden. Deltatagandet i det aktuella experimentet 
innebar att många kom i kontakt med simulatorn vid IAV för första gången, så viss 
övningskörning på landsväg var befogad. Det egentliga testet påbörjades direkt efter 
övningskörningen.  
 
Färdvägen i simuleringen var anpassad för att ge utvärderingsarbetet flera relevanta 
situationer. Hastighetsöverskridande var av vikt för att utvärderingen skulle kunna säga något 
om skillnader mellan aktuella testparametrar. Körsträckan planerades så att föraren passerade 
ett flertal hastighetsförändringar på landsväg och passerade genom tätbebyggt område, vilket 
även inkluderade ett skolområde. Studien var designad så att testföraren inte skulle behöva 
göra några omkörningar.  
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Uppgiften gick ut på att på lämpligaste sätt framföra fordonet fram till slutdestinationen. 
Färdvägen gavs under körningen av ett förenklat navigationssystem integrerat i I.T.R.I.P. 
 
Varje betingelse tog ungefär 10 minuter, det vill säga att den sammanlagda körtiden i 
simulatorn var 30 minuter. I anslutning till varje körning fick deltagarna svara vidare på 
frågor i frågeformuläret. Samma frågor var ställda vid varje tillfälle. Med tanke på 
svårigheten att svara på vissa frågor efter körning utan extra information, informerades 
deltagarna att ej svara på vissa frågor efter detta test. 
 
 

 
Figur 6.5.1 Under försöket satt försökspersonen ensam i bilen och körde i 10 minuter (Foto Mattias Johansson). 
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7 Resultat av försöksstudie 
I enlighet med Keppel, 1991 nyttjades ett tvåsvansat test, även kallat Students t-test vid  den 
statistiska prövningen. Detta test har använts frekvent vid liknande undersökningar. 
Konfidensintervallet vid hypotesprövningen i detta experiment sattes till 90 %, (p>0.10). 
Även Siegel och Castellan Jr. (1988) rekommenderar detta tillvägagångssätt med Students t-
test vid behandling av denna form av mätdata. En försöksperson följde inte anvisningarna och 
följdaktligen har dennes testresultat ej använts vid den statistiska prövningen. Resultaten 
baseras således på 15 deltagare. Resultat i diagramform och resultat från t-test presenteras i 
Appendix E, Resultatredovisning. Den avvikande deltagaren tas upp i Kapitel 8.2 
Resultatdiskussion. 
 

7.1 Jämförande av resultat 
Några vägavsnitt (hastighetsbegränsningar och händelser/distraktorer) var extra intressanta. 
Dessa avsnitt har studerats närmare i denna undersökning.  Vägavsnitten beskrivs i Kapitel 
4.1. Intressanta resultat från tester presenteras nedan. För utförligare resultatdata se Appendix 
E. En skillnad i hastighet var ej önskad vid en jämförande mätning vid korsning, samt vid 
vägarbete, eftersom hastigheten borde ligga under den lagstadgade och att koncentrationen 
borde vara fokuserad på den komplexa omvärlden och ej på displayer i fordonet. På grund av 
det låga antal försökspersoner i detta examensarbete kunde inte all mätning statistiskt 
säkerställas. I de fall där trender noterats hade fler försökspersoner med stor trolighet 
statistiskt säkerställt även dessa jämförande mätningar. En 90 % nivå för att säkerställa 
mätresultatet valdes då antalet testdeltagare var så lågt att mätresultats signifikans inom 
tätbebyggt område låg på en nivå vilken tidigast kunde noteras vid  p>0.10 pga. fordons låga 
hastighet. Vid mätningar på landsväg kunde p-värdet ha valts till antingen 0.05 eller 0.01, 
men likvärdigt konfidensintervall valdes att nyttjas genom hela försöket. 
 
Statisk information kontra ingen information 
Vid en jämförelse mellan betingelsen med  statisk information och kontrollbetingelsen  
framkom det att den statiska informationen inte utgjorde ett tillräckligt starkt stimulus  för en 
statistiskt påvisbar hastighetssänkning på 10 %-nivån för någon av de områden aktuella i detta 
försök, (p>0.10). 
 
Dynamisk information kontra statisk information 
Både dynamisk- och statisk information är utvecklade i systemet I.T.R.I.P.. Vad som 
framkom var att skillnader mellan dessa två alternativ var påvisbara med minst 90 % säkerhet, 
(p<0.10), för två vägsträckor. Dessa vägsträckor var där hastighetsbegränsningen var 70 km/h 
och vid skolområdet (30 km/h). Vid 70 km/h var skillnaden påvisbar för samtliga grupper av 
försökspersoner. Vid skolområdet var även skillnaden endast påvisbar med en statistiskt 
säkerställd skillnad på 10 %-nivån, (p<0.10) när samtliga försökspersoners resultat testades. 
Hastighetsreduceringen var vid 70 område 6 km/h och vid skolområdet 3 km/h när det 
variabla informationssystemet i I.T.R.I.P. nyttjades. I övrigt saknas tillräckligt underlag för 
statistiskt säkra slutsatser. Dock kan trender anas vid kontroll av medelvärden, (se diagram i 
Appendix E). 
 
Dynamisk information kontra ingen information 
Denna jämförande mätning gav den största variationen. När samtliga försökspersoner 
inkluderades i analysen fanns det vid samtliga önskvärda tillfällen 90 km/h, 70 km/h, 50 km/h 
samt skolområde statistiskt påvisbar med 90 % säkerhet, (p<0.10), hastighetsreduktion vid 
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nyttjande av I.T.R.I.P. variabla informationssystem. Medelhastigheten sjönk med i medeltal 5 
km/h på landsväg och 3 km/h i stadstrafik. När grupperna separerades fanns där även då 
påvisbar hastighetsreduktion vid maximal hastighet på 70 km/h för deltagare på 25 år eller 
äldre och vid skolområdet för deltagare under 25. Hastigheten reducerades med 7 km/h 
respektive 4 km/h vid nyttjande av det variabla informationssystemet i I.T.R.I.P.. I övrigt 
saknas tillräckligt underlag för en statistisk säkerhet. Dock kan trender anas vid kontroll av 
medelvärden, se diagram i appendix E. 

7.2 Enkätfrågor 
Åsikterna kring de båda informationsnivåerna i I.T.R.I.P. stämmer väl överens med det 
faktiska resultat, som framkommit i simulatortester. 
 
De fyra mest intressanta frågorna gav följande resultat: 
 

• Försökspersoner som kört med I.T.R.I.P.- systemet. system med dynamisk 
information i försök ett eller två saknade i de andra betingelserna den information och 
hjälp som den variabla informationen erbjöd. 

• Flertalet av försökspersonerna upplevde ej systemet som störande ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. 

• Att nyttja den variabla informationen medförde en hastighetssänkning utan att förare 
kände att detta medförde något problem eller att körningen blev obekväm. 

• Uppmärksamheten på aktuell hastighet ökade. 
 
Hur testpersonerna upplevde de olika formerna av hjälpsystem presenteras i Appendix E. 
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8 Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion kring resultat och den metod som använts för att nå dessa. 
Kapitlet påbörjas med metod och de problem som uppstod under arbetet, därefter en kortare 
resultatdiskussion, validitet och slutligen ett stycke om tillförlitlighet i resultat. 
 

8.1 Metod 
De problem och brister som upptäckts under arbetets gång rörde både den befintliga 
simulatorn vid IAV, men även det för arbetet framtagna I.T.R.I.P.- programmet  
 

Problem i testmiljö 
I detta examensarbete var syftet att se skillnader i förares hastighetsanpassning om ett 
informativt hjälpsystem fanns integrerat i det körda fordonet. Önskemål beträffande 
omvärlden var att denna skulle ge ett naturligt intryck.  
 
Omgivande fordon som nyttjades var tagna ur ett tidigare utfört IVSS projekt i IAV:s  
simulator vid Linköpings Universitet och därav krävdes ingen programmering eller 
nyinspelning av ett fordons rörelse. Återanvändandet av ett gammalt scenario medförde att 
vissa oönskade situationer uppkom. Fordon anpassade sig inte till om testpersonens fordon 
hade förkörsrätt eller låg framför de redan förprogrammerade fordonen. Resultat blev att 
förprogrammerade fordon vid vissa tillfällen körde igenom testpersonens fordon. I en icke 
simulerad körning, det vill säga i en verklig situation anpassar sig de flesta fordon till övrig 
trafik och förhållande. Denna typ av beteende från omkringliggande fordon bidrog till 
minskad realism i den simulerade testmiljön. 
 

Informationsplacering 
Ett fåtal testpersoner påpekade att informationssystemet var distraherande. Som nämnts förut 
är informationssystem som konkurrerar om uppmärksamhet inte alltid av godo i en trafikmiljö 
(Kapitel 1.3, Informationsproblematik). Målet var att föraren lätt skulle kunna urskilja en van 
symbol (Kapitel 1.3, Mönsterigenkänning) och lätt koppla den till den hastighet föraren höll. 
Flertalet förare trivdes med placeringen av informationen. Att bibehålla samma eller likvärdig 
placering för informationen borde vara rekommendabelt, eftersom möjlighet att jämföra 
gällande hastighet och aktuell hastighet från hastighetsmätaren ej kräver att föraren byter 
blickpunkt.  
 
I övrigt bör ljusstyrkan på informationen följa övrig instrumenterings ljusstyrka, så att onödig 
distraktion och eventuell bländning nattetid kan undvikas. Nuvarande placering av 
informationen gav önskad effekt. Testpersoner blev mer uppmärksamma på sin hastighet i 
förhållande till gällande hastighet.  
 
Slutligen ansåg vissa av de testpersoner som var mest positiva till systemet att en kombination 
av de två testade systemen vore optimal. En diskret mindre informationsskylt när man håller 
laglig hastighet eller något liknande den teknik som användes i betingelsen med statisk 
information (Kapitel 6.3, Försöksbetingelser), dock med mindre och diskretare visuell 
information. När överträdelsen ökade skulle enligt deltagarnas åsikt informationsmodellen 
övergå till motsvarande dynamisk information (Kapitel 6.3, Försöksbetingelser) för en 
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kraftigare stimulering. Som testledare kan författaren styrka denna åsikt då liknande tankar 
finnes för eventuell vidareutveckling av systemet. 
 
Informationssystemet innefattade även navigationshjälp i stadsmiljö i form av tal och visuella 
pilar mellan de skyltsymboler som även de visades i instrumentpanelen. Denna 
navigationshjälp kan eventuellt ha stört testpersonernas körning, främst vid passerandet av 
den uppmätta korsningen. 
. 

Problemfaktorer med hårdvara 
Den enda hårdvara som nyttjades under huvudförsöket var simulatorn vid IAV och 
följaktligen endast denna hårdvara som noterats här. 
 
Som tidigare nämnt finns det fyra uppsättningar av tangentbord och möss vid den nedre raden 
av bildskärmar vid provledarstationen. Denna hårdvara störde inte själva testerna men var 
orsak till irritation och tidsfördröjning under utveckling av test. 

Problemfaktorer med mjukvara 
De två mjukvarorna som tas upp här är ASim och I.T.R.I.P.  
 
ASim 
Begränsningar kring ASim som påträffats under tiden för detta examensarbete är noterade 
nedan. 
 

Avsaknad av användarvänlig plattform 
För att ha möjlighet att placera ut objekt i den simulerade omvärlden krävdes flera 
olika steg. Först var man tvungen att veta exakta koordinater och vinkel på 
objektet och sedan krävdes att objektet i fråga hade rätt format. Att lägga en 
triggerbox vid ett objekt var lika problematiskt. Att lägga en handling till 
triggerboxen krävde även detta en likvärdig invecklad handlig. Som 
scenariodesigner krävs en djupare kunskap i ASim, förutom den kompetens som 
krävs för att planera ett scenario. Dessa problem ökade risken avsevärt att 
felaktiga triggerboxar stannade kvar i scenariot när objektet/händelsen var 
borttagen, eftersom dessa ej var länkade till varandra. 
 

Avsaknad av kollisionsdetektering och naturlig trafikanpassning 
Som redan nämnts i omvärlden ovan saknas naturlig trafikanpassning i form av 
”intelligenta” bilar i ASim. Risken att ett förinspelat fordon passerade genom 
testförarens fordon var överhängande i det för detta examensarbete utförda 
försöket, eftersom de förinspelade fordonen inte hade någon form av 
kollisionsdetektering eller annan form av anpassning att sänka farten när och om 
testfordon befann sig framför i samma fil. Problemet med denna brist var extra 
stor då denna undersökning undersökte möjligheten att sänka förares hastighet. 
Problemet löstes genom att informera testpersoner att genomkörning kunde hända. 
Uppfattningen är den att detta inte störde testet, förutom det obehag testföraren 
eventuellt kunde känna. Att skapa adaptiva fordon är säkert möjligt, men en sådan 
arbetsinsats rymdes inte inom ramarna för detta examensarbete. 
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I.T.R.I.P. 
De två problem som noterades med I.T.R.I.P. är noterade nedan. 
 

Loggning 
Då det utvecklade programmet endast var en prototyp fanns det vissa smärre 
problem. Det mest grundläggande problemet som kunde ha skadat testkörningar 
var att loggning ej sparades automatiskt utan en manuell åtgärd krävdes.  
 

Navigering 
Det andra problemet är redan nämnt ovan och det är det navigationssystem som 
implementerades i I.T.R.I.P. mjukvara för att ge förare en möjlighet till navigering 
i stadsmiljön. Denna navigering kan ha orsakat viss forcerad körning. Problemet 
kan främst ha uppvisats vid korsningar i stadsmiljö. 

 

8.2 Resultatdiskussion av försöksstudie 
Diskussion kring resultat från de simulatorkörningar som utförts och svar på de enkätfrågor 
som ställts inom ramen för detta examensarbete diskuteras nedan. Nollhypotesen att det inte 
var någon skillnad mellan de körda betingelserna i kontrollerade områden förkastades vid 
flertalet tillfällen till förmån för alternativhypotesen att det existerade en signifikant skillnad 
mellan betingelserna. I samtliga fall när H0 förkastades var den aktuella förändring sådan att 
hastigheten sjönk med hjälp av I.T.R.I.P.. 
 

Statisk information kontra ingen information 
Vid det jämförande testet mellan Statisk information/Ingen information framkom det att den 
statiska form av information inte sänker förarens hastighet i någon större utsträckning. Vid  
flertalet fall ligger medelhastigheten lägre med statisk information än utan detta system, vilket 
i sig kan tyda på en trend i hastighetsreduktion. Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd. 
Statisk information kan hjälpa föraren att veta vilken hastighet som är lagligt gällande, men 
detta system torde inte vara ett effektivt sätt att öka hastighetsmedvetenheten på väg. 
 

Dynamisk information kontra statisk information 
Detta test var endast för korsjämförelse av de system som utformats i I.T.R.I.P., då inget 
I.T.R.I.P. system finns i fordon idag. Man kan se hur mycket mer effektivt det variabla 
informationssystemet är, vilket gör att man borde satsa på att vidareutveckla det variabla 
informationssystemet om en fortsatt utveckling av I.T.R.I.P. vore aktuell. 
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Dynamisk information kontra ingen information 
Denna jämförelse var den mest intressanta och den test där H0 förkastades vid flertal tillfällen 
med en statistisk säkerhet på 90 %-nivån. Vad som framkommit tidigare i detta arbete är att 
medelhastigheten på landsväg sjönk med ca 5 km/h. Varje sänkning av medelhastigheten med 
1 km/tim sparar 25 liv/år, (Vägverket, 2007b). Extrapolerar man denna beräkning, så kunde 
med andra ord ca 125 människoliv sparas årligen enbart i Sverige. I Appendix E kan man 
enkelt skönja en hastighetsreducerande trend vid de områden som rimligtvis bör påverkas av 
ett informationssystem.  
 

Upplevd effekt i förarhänseende 
De förare som utsatts för aktuella tester ansåg sig hjälpta av systemet och detta system bidrog 
till ökad observans och acceptans för rådande laglig hastighet. Att förarens acceptans för ett 
sådant system är viktigt då detta system är avpassat så att systemet i sig inte är begränsande 
utan endast informativt. De upplevda förareffekterna korrelerar väl med de objektiva 
mätningarna, vilka visar på en sänkning av medelhastigheten i påverkbara fall. 
  

Avvikande försöksperson 
Den avvikande personen som uteslöts från experimentet är värd att notera. Anledningen till 
uteslutning av denna person var en oroväckande hög hastighet genom försöken utan 
stödsystem och med system med statisk information. Instruktionen var ”Det är viss tidspress 
under körningen, men som vanlig körning är det viktigare att ta det lugnt och rätt än att 
komma fram snabbt”. Detta följdes ej.  Dock bör noteras att denna person höll en relativt låg 
medelhastighet genomgående genom hela testet med dynamisk information och den som höll 
lägst hastighet förbi skolområde under samma testkörning. Den ordning de olika betingelserna 
genomfördes i för denna person var 1, ingen information 2, dynamisk information 3, statisk 
information. 
 

8.3 Validitet 
Validitet är alltid av vikt när simulatorer används. En simulators validitet är hur väl körning i 
simulatorn skulle stämma med verklig körning. Vid simulatorstudier där körning och 
körprestation studeras är det av vikt att skillnad mellan körning i simulator och körning i 
verkligheten är så liten som möjligt, optimalt vore om denna skillnad var obefintlig,       
(Reed, & Green, 1999). Hög absolut validitet har en simulator med liten skillnad mellan 
körning i simulatorn och verklig körning och vice versa. Skillnad mellan simulerad miljö och 
verklighet blir mer märkbar vid körning där omgivningen innehåller mer komplex 
information och trafikinformation som i stadsmiljö, (Forsman, Nilsson, Törnros, & Östlund, 
2006). Simulerad körning kring hastighetshållning har högre relativ validitet än vissa andra 
tester som kan utföras i en simulator med fast bas, (Reed, & Green, 1999). Problem kring 
validitet kan till viss del kringgås genom att välja lämpliga variabler att mäta som kan ge en 
godtagbar validitet. En simulator med fast bas kan således vanligtvis, men inte alltid ge en 
god relativ validitet men en sämre absolut validitet. Detta är beroende på vad som studeras 
och mäts. Av vikt vid körning i simulator för att få hög absolut validitet är att göra körning så 
realistisk som möjligt. 
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Den validitetsfråga som var av vikt i samband med detta examensarbete var simulatorns 
relativa validitet och om scenariot i fråga gav ett sant mått på vad försöken syftade till. 
Huvudfrågeställningen i detta arbete var om ett inbyggt informationssystem främst gällande 
hastighetshållning kunde hjälpa en förare till bättre anpassning i förhållande till föreskriven 
hastighet jämfört med om ett sådant informationssystem ej var tillgängligt. De tester som 
jämförts i detta examensarbete har samtliga körts i samma simulator med identiska scenarion. 
Således borde problem med validerbarhet mellan körningar ha reducerats. Då jämförande 
mätningar utförts och det faktum att simulatorn vid IAV enligt T. Alm, vid personlig 
kommunikation, (2007), har hög relativ validitet kan man säga att de skillnader i körbeteende 
som framkommit vid denna undersökning borde en liknande form av körbeteendeförändring 
ske i verklig körning. Under experimentet har deltagarna varit övervakade och loggade. Det är 
sannolikt att de i verkliga trafikmiljöer skulle haft en högre genomsnittshastighet, isynnerhet 
på 70- och 90-vägar. I sådant fall kan man predicera ännu större hastighetssänkning under 
verklig körning. Ett problem som uppstod vid tester i simulatorn var simulatorsjukan. 
Symtom på detta är illamående. Problem med illamående framträdde främst vid stadskörning 
då arkitekturen snabbt sveper fram vid kurvtagning, vilket medför en desorienterad och vagt 
illamående känsla. Simulatorsjuka är ett känt problem vilket kan uppstå i alla typer 
farkostsimulatortester. Kraftiga svängar och hastighetsförändringar kan förvärra symtomen. 
En väl fungerande simulator kan minimera antalet försökspersoner som får känningar av 
simulatorsjukan samtidigt som en simulator som en dåligt fungerande simulator kan ge stora 
besvär för flertalet förare, (Löfgren & Ohlsson, 2006). Illamående har varit ett stort problem 
vid dessa tester och antalet personer som till någon grad känt sig påverkade av systemet låg på 
ca 80 % av testpersonerna efter de tre testkörningarna . Lösningen för att testpersoner skulle 
klara körning var att under tidiga pilotstudier planera om färdsträckning så att antalet svängar 
inom stadstrafik minskades till ett minimum, samt längre pauser mellan de tre körningarna än 
först planerat så att illamåendet kunde hållas under kontroll.  
 

8.4 Tillförlitlighet 
Med tanke på experimentets utformning och avsikt är det ej troligt att någon större förändring 
skulle inträffa om test upprepades med nya testdeltagare. Dock kan viss skillnad i 
signifikansnivå visa sig då en deltagares avvikande beteende kan förändra mätresultatet vid 
nyttjande av så få försökspersoner som i föreliggande experiment. 
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9 Slutsatser 
Det huvudsakliga syftet med detta examensarbete var att utvärdera skillnaderna i uppfattning 
av hastighetsbegränsningar och efterlevnad med och utan de för examensarbetet framtagna 
hjälpsystemen. 
 
Detta examensarbete har kontrollerat dessa tre forskningsfrågor;  

1. Blir körning med stödsystemet bättre anpassad i förhållande till gällande hastighet än 
utan stödsystem. 

2. Vilken informationsmängd från stödsystemet skall nyttjas utan att påverka föraren 
negativt? 

3. Hur upplever testförare hjälpsystemet? 
 
Med hjälp av de försök och information tillhandahållen i detta examensarbete kan följande 
slutsatser dras; 

1. Körning med testsystemets variabla informationsteknik sänker hastigheten i 
simulatorn på samtliga områden där begränsning varit önskvärd med hjälp av 
stödsystemet, med konfidensintervall på 90 % när samtliga försökspersoner nyttjas för 
att säkerställa statistiska värden. Dock bör nämnas att validiteten är så hög att samma 
resultat skulle uppkomma vid verklig körning. Verklig körning bör ha liknande 
statistik, men exakt utfall är inte möjligt att förutse.  

2. Testförare är överlag nöjda med systemet som hjälpfunktion och känner inte att 
systemet stör i simulatormiljö. Risk som påtalats är dock att informationen är aningen 
skarp och kan resultera i oönskad distraktion vid körning på verklig väg med de 
inställningar i systemet som testades. 

 
System av denna typ kan enligt detta examensarbete klart hjälpa förare till en högre observans 
av laglig hastighet och anpassa sig mer därefter. 
 

9.1 Rekommendationer/Fortsatt arbete 
Som reflektion efter detta arbete anser författaren att en fortsatt utveckling av liknande system 
kan vara av stort intresse i säkerhetsavseende. Nästkommande steg i utvecklingen kan vara; 

• Nyttja större grupp testpersoner för att säkerställa statistik till en högre nivå och 
utreda om skönjbara trender är verifierbara. Ju fler personer som kör ett test ju större 
möjlighet har man att utvärdera resultatet med större säkerhet. Att nyttja en totalt 
större mätgrupp kan även ge möjlighet till subgrupper där man tex. kan dela in förare 
efter ålderskategorier och körvana. Har en grupp 60 åriga kvinnor samma acceptans 
för detta system som en grupp 20 åriga män?  

• Utbyggnad av antalet trafiksymboler utöver hastighet och viss varningsinformation. 
I.T.R.I.P. till skillnad från liknande försökssystem har en mycket stor möjlighet att 
integrera den information som önskas av tillverkare eller större bolags fordonsflottor. 
Även viss begränsad inställningsmöjlighet kan om så önskas finnas i varje separat 
fordon. 

• Verifiering om hastighetsreducerande skillnader även inträffar vid verklig körning. 
Det är troligt att dessa hastighetsreduserande skillnader. vilka framkommit under 
detta examensarbete även kommer ske i vanlig trafik. Dock bör mer utförliga 
fälttester utföras än de förtester som gjorts i samband med detta examensarbete. Dock 
skall påpekas att men ej enkom bör utföra fälttester i fortsatta studier. 
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• Kontroll av långtidseffekter. Vardagsfortköraren kör omedvetet för fort och då endast 
några få km/h för fort. Det finns även notoriska fortkörare som kör hårt och riskerar 
sitt och andra människors liv pga. sitt beteende. Med kontroll av långtidsefekter kan 
man se vilken typ av förare som med hjälp av ett I.T.R.I.P.– system efter en längre 
period nyttjar den hjälp systemet ger och på så sätt fortfarande respekterar 
hastighetsbegränsningar som finns på våra vägar. 
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Appendix 

A. Stödsystem 

Displayteknik 
En display är en informationsbärare, en displayfunktion behöver nödvändigtvis inte vara 
visuellt. Den vanligaste displayformen för en förare är visuell, men även taktil och auditiv 
information kan vara till hjälp, (Sanders &  McCormick, 1993). Det vanligaste sättet att 
informera föraren i dagsläget är den traditionella displayen med hastighetsmätare och vissa 
andra givare. Huvudsyftet med all information till föraren är att ge information på ett sådant 
sätt att föraren lätt kan informeras utan att distraheras från sin körning och gällande 
trafiksituation på ett så effektivt sätt som möjligt. Alla former av displayteknik kan ges olika 
styrka och prioritering så den väsentligaste händelsen inte ignoreras. Som nämnts i Kapitel 
1.3 finns det en risk för information owerflow i en displayform vanligen visuell display i 
fordonssammanhang, (McLoughlin et al., 1993). Nedan följer de typer av displayform som är 
viktigast i trafikmiljö. 
 
Visuell display 
En visuell display har till uppgift att förmedla information via synen, i dess enklaste form en 
tvåläges indikering, som till exempel den blå lampan för helljus i instrumentpanelen som 
informerar när helljuset är påslaget, till mycket komplicerad information, vilken inte kan 
tolkas utan längre koncentration, (Löwgren,1993). En visuell display har två olika klasser i 
fordonssammanhang dels HDD, Head Down Display, vilken är placerad på relativt klassiska 
platser på instrumentpanelen framför föraren. Den andra typen är HUD, Head Up Display, 
som genom olika tekniska lösningar strävar efter att informera föraren i nivå med blickfältet 
som krävs för att se omvärlden, (Liu & Wen, 2004).  
 

Head Down Display 
Den traditionella visuella displayen, instrumentpanelen kallas även HDD, Head 
Down Display, av den enkla anledningen att man är i behov av att titta ner från 
övrig trafiksituation för att kunna avläsa informationen på displayer,              
(Liu & Wen, 2004; Michon, 1993; Nationalencyklopedin, 2006). En förlängning 
i den traditionella displayen är att byta den mekaniska displayen till en 
dynamisk skärmbild av typen som används av datorer idag. I en sådan 
displayfunktion kan föraren ges möjlighet att få den information den specifika 
föraren själv önskar. Den visuella displayform vilken använts i detta 
examensarbete är av HDD form och med variabel skärmbild. 

 
Head Up Display  
Motparten till en HDD är en HUD, Head Up Display. Ett HUD system 
informerar föraren så att föraren inte behöver ta ner blicken från omgivande 
trafik för att se den vitala informationen. I dagsläget finns det två typer av 
visuell HUD form, (McLoughlin et al., 1993; Nationalencyklopedin, 2006).  De 
båda teknikerna har sina för och nackdelar   
 
Ett system med en liten projektor som projicerar en bild av låt säga 
hastighetsmätaren som flytande ovanför motorhuven, inte som man kan tro en 
fast bild precis framför ögonen på vindrutan.(BMW, 2006) 
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Nackdelen med ett HUD system är att det krävs en viss tillvänjning för att kunna 
använda denna teknik effektivt, eftersom man ”ser igenom” informationen för 
att kunna se omvärlden. Tekniken kräver specialbyggda och specialanpassade 
vindrutor. Om rutan är skadad eller inte är riktigt anpassad finns stor risk för 
olika former av distorsion eller förlorande av information. (van Russelt, 2006 ) 
 

Det andra HUD systemet som nämns i detta examensarbete har en pop up funktion, där en 
liten bildskärm skjuts upp från instrumentpanelen och där informerar föraren om viktig 
information som till exempel Cadillacs nightvision-system. En klar nackdel med en pop up 
skärm är att denna skärm minskar synfältet och därmed kan dölja vital information som 
annars skulle ha upptäckts av föraren. (Newman, 1995)  

 
Fördelen mellan HUD teknik och informationsteknik där man läser 
informationen på displayer inne i fordonet är som tidigare nämnts att en förare ej 
behöver ta bort sin blick från omgivande trafik. Tiden det tar för att ta in 
information skiljer sig ca 0.5 s. Detta är en mycket kort tid, men om man ser att i 
en hastighet på 110 km/h hinner man färdas ca 15 m. Denna sträcka kan vara 
skillnaden mellan en olycka och en undvikande manöver som till exempel väja 
för en bromsande framförvarande bil, (BMW, 2006; Liu & Wen, 2004).   

 
Taktil display 
Taktil displayteknik är vibrationer och andra former av rörelser som kan ge signaler. De 
kontaktytor föraren har med sitt fordon är ratt, säte, pedaler och delvis växelspak. Det är i 
kontaktytorna taktil information kan ges. När ett system noterar tex. en hastighetsöverträdelse 
är en gaspedal en lämpligt kontaktyta att ge information på. Endast en lätt vibration i 
gaspedalen gör att en förare noterar sin överträdelse och kan korrigera sitt misstag. 
Information i sätet kan vara vibrationer när en förare tenderar att somna, rattinformationen 
kan meddela när bilen driver från sin fil och riskerar att kollidera med andra fordon,   
(Sanders & McCormick, 1993). 
 
Auditiv display 
Auditiv display är olika former av ljud. Enkla typer av auditiv information är enkla ping ljud 
eller en tuta till normalt tal. Ljudets karaktär kan förändras för att få en viss effekt, 
placeringen av ljudet är också det viktigt för att få uppmärksamheten riktad till rätt 
information. Auditiv information är ofta kombinerad med visuell information, speciellt då den 
auditiva informationen av enkel natur. I körning måste ofta denna displayform kombineras av 
säkerhetsskäl då hörsel inte är något krav för körkortsinnehav,                                         
(Sanders & McCormick, 1993). 
 
Adaptiv farthållare 
Ett ACC system eller adaptiv cruise Control system är konstruerat att fordon med denna 
utrustning skall hålla ett säkert avstånd till ett framförvarande fordon fast eget fordon har 
högre initial hastighet än framförvarande fordon. En sensor i fronten på fordonet känner av 
om ett fordon framför finns och anpassar hastigheten därefter genom att minska gaspådraget 
till lämplig nivå. Om framförvarande fordon sänker sin hastighet kommer även det fordon 
med sensor anpassa sig i möjligaste mån efter denna minskning. När fordonet framför 
försvinner ur innevarande körbana accelererar man upp till tidigare satt hastighet på 
farthållare eller den hastighet som regleras via gaspedal. Med en satt maximal hastighet i 
vägnätet och ett rimligt varningssystem till denna hastighet kan det vara lämpligt att integrera 
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en ACC i ett sådant system då detta är en annorlunda form av hastighetsanpassning, en 
hastighetsanpassning som leder till en säkrare miljö. I ett integrerat varningssystem skulle en 
form av självreglerande hastighet och hastighetsvisning kunna vara möjlig att implementera, 
(Honda 2006; Bosch, 2006). 
 
Night vision  
Night vision är inte som det låter mörkersyn utan information via en IR-kamera. Enkelt 
förklarat kan en förare se värmereflektioner från till exempel ett djur under nattetid när detta 
djur inte kan ses under gällande ljusförhållanden. Vid konstruktion av ett night vision system 
är det viktigt att undvika att detta system stjäl viktig koncentration från omvärlden. Bristen 
hos en IR-kamera är att den ej fungerar vid t ex. dimma, eftersom vattnet reflekterar samma 
temperaturbild i kamerans hela synfält. Ett system med hjälp av IR-kamera kan göra körning 
nattetid säkrare och det är just under dygnets mörka timmar som många olyckor sker. Olyckor 
nattetid är högt representerade i olycksstatistik. En IR-kamera kan grovt ”se” 150 m, (vissa 
kameror kan se ända upp till 250 meter), framför fordonet med hjälp av en ljuskälla med ett 
IR-filter. Ljuset reflekteras mot en varm kropp och en IR-kamera i fronten på ett fordon 
mottar denna reflektion bearbetas elektroniskt, analyseras och slutligen informeras föraren 
med någon form av displayteknik så att föraren får lättare att fatta rätt beslut för situationen, 
(Cadillac, 2006). 
 
Ett night vision system är i grunden ett ointelligent system. Systemet visar endast en bild av 
vad som uppfattats framför fordonet. Det är upp till föraren att ta någon form av beslut med 
hjälp av informationssystemet, ingen automation sker. Ett exempel på utveckling är Hondas 
fortgående arbete och utveckling mot att tillverka ett intelligent night vision, (Honda, 2007). 
 
Blind spot system  
Problemet med att förare inte upptäcker fordon som ligger i den döda vinkeln kan vara en 
trafikfara och därav finns det givetvis olika former av tekniska lösningar för att informera om 
ett fordon befinner sig i den döda vinkeln och kan utgöra en olycksrisk vid eventuellt filbyte. 
Volvos nuvarande lösning  (Auto-innovations, 2006) Består av en kamera vid respektive 
backspegel som noterar om ett fordon befinner sig i detta område. Efter analys varnas föraren 
om eventuellt problem. En annan lösning här presenterad i form av Valeos Blind Spot 
Detection System vilket nyttjar radar istället för Volvos kamerafunktion. (Valeo, 2006) 
 
Lane Departure Warning 
Ett varningssystem vilket informerar när en förare tenderare att byta fil kan vara till hjälp vid 
till exempel trötthet eller brist på koncentration. Valeos lösning på ett varningssystem för 
filbyte grundar sig i en kamera vilken identifierar vägmarkeringar såsom mittlinje och 
sidolinjer. Om fordonet tenderar att avvika från den fil som det befinner sig i utan att använda 
blinkers informeras föraren genom olika former av varningssignal. (Valeo, 2006;           
Honda 2006). 
 
Global positioning system 
En GPS eller global positioning system är inte i sig självt ett säkerhetssystem, men ändock 
värt att nämna då det har en central användning när ett nationellt eller globalt 
representationssystem nyttjas. GPS systemet utvecklades från början av USA:s armé för 
navigation av taktiska robotar. I dagsläget är den civila användningen en stark kraft för 
utvecklandet av nyare och mer exakta GPS system. Genom att kombinera signalen från ett 
antal satelliter, minst fyra stycken för att få en relativt exakt position. Med ett GPS system och 
någon form av kartrepresentation kan förare av ett fordon bli mindre desorienterad, lättare och 
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säkrare komma till sin önskade destination. Om även olyckor snabbt kan presenteras i 
systemet och systemet är avancerat nog kan lämplig alternativ väg rekommenderas av 
navigationssystemet. Övrig hjälp ett system kan hjälpa till med när bilens position är känd är 
varning för skarpa kurvor, förändring i hastighetsbegränsningar med mera, 
(Nationalencyklopedin, 2006). Ett GPS system är av stort intresse vid en eventuell 
vidareutveckling av det system som framtagits inom ramen för detta examensarbete. 
 
Sensorer 
Sensorer är inte något modernt säkerhetssystem men sensorer av olika slag är av stor vikt för 
flertalet aktiva säkerhetssystem. Sensorer finns på ett stort antal placeringar i ett modernt 
fordon. Sensorer kan vara av IR-typ, radar, videokameror eller ultraljud, 
(Nationalencyklopedin, 2006).  
 
Alla informationsmottagande system kan vara till hjälp vid fartanpassning och fungera som en 
bas i ett informationssystem. För att kunna avgöra om man som förare håller en lämplig 
hastighet krävs information, främst visuell information i dagsläget. Dagens förare riskerar att 
köra över lämplig hastighet varje gång dessa fram för ett fordon, för att undvika dessa risker 
skulle information via ett sensorsystem kunna informera föraren om annalkande risker som 
möjligt ej noterats av föraren i annat fall, (Liu, 1999; Heylighen, 2007; Michon, 1993). 
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B. Instruktioner till speed control 
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C. Frågeformulär till speed control 
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D. Resultatredovisning 

Detta appendix innehåller resultat redovisning från de testkörning gjorda i samband med detta 
examensarbete. På testresultaten har ett t-test utförts med minst 90 % säkerhet (p>0.10), 
(Keppel, 1991; Siegel & Castellan Jr., 1988). Stapeldiagram presenteras uppdelat på 
respektive ålderskategori. Resultaten visar medelvärde samt standardavvikelse för hastighet 
vid olika informationsmängd (dynamisk info, statisk info, ingen info). En försöksperson har ej 
följt anvisningar för detta försök och dess testdata har ej använts. Resultaten baseras således 
på 15 testdeltagare. Tabulerade resultat visas under respektive tabell så sannolikhet för 
hypoteser tillhörande detta examensarbete lättare kan utläsas. En 90 % nivå för att säkerställa 
mätresultatet valdes då antalet testdeltagare var så lågt att mätresultats signifikans inom 
tätbebyggt område låg på en nivå vilken tidigast kunde noteras vid  p>0.10 pga. fordons låga 
hastighet. Vid mätningar på landsväg kunde p-värdet ha valts till antingen 0.05 eller 0.01, 
men likvärdigt konfidensintervall valdes att nyttjas genom hela försöket. 
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Viktiga vägavsnitt 
 
Max tillåtna hastigheter  
Respektive hastighetsbegränsningsområde noterades nedan. 
 

• Medelhastighetsöverträdelse 90 område (diagram AD.1). 

 
 
Signifikans presenteras i tabell nedan, (Tabell AD.1). Skillnad är signifikant, (p<0.10), 
vid 90 % konfidensnivå.  
 

Tabell AD.1 Hastighetsskillnader på 90 område sorterade för respektive ålderskategori, 
(<25, 25�, alla). Signifikant skillnad vid dynamisk info/ ingen info, där samtliga 
försökspersoner ingår som försöksgrupp. Hastighetsöverträdelsen minskar med hjälp av 
I.T.R.I.P 

P 
<25 Statisk info Ingen info 

Dynamisk info 0,82 0,24 
Statisk info  0,39 

   
25� Statisk info Ingen info 

Dynamisk info 0,14 0,18 
Statisk info  0,90 

   
Samtliga Statisk info Ingen info 

Dynamisk info 0,31 0,07 
Statisk info  0,54 

. 

 
Som synes är skillnaden signifikant (p>0.10) vid dynamisk info/ingen info där samtliga 
försökspersoner ingår som försöksgrupp. I övrigt saknas tillräckligt underlag för en 
statistisk säkerhet. Dock kan trender anas vid kontroll av medelvärden. 
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Diagram AD.1 Medelhastighetsöverträdelse på 90-område sorterad för respektive 
ålderskategori, (<25, 25�, alla). Stapelordning: Dynamisk info, statisk info, ingen info. 
Hastighetsöverträdelsen minskar med hjälp av I.T.R.I.P. 
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• Medelhastighetsöverträdelse 70 område, (diagram AD.2). 

 
 
Signifikans presenteras i tabell nedan, (Tabell AD.2). Skillnad är signifikant , (p<0.10), 
vid 90 % konfidensnivå.  
 

Tabell AD.2 Hastighetsskillnader på 70 område sorterade för respektive 
ålderskategori, (<25, 25�, alla). Signifikant skillnad vid flertal mätningar. 
Hastighetsöverträdelsen minskar med hjälp av I.T.R.I.P. 

P 
<25 Statisk info Ingen info 

Dynamisk info 0,08 0,11 
Statisk info  0,90 

   
25� Statisk info Ingen info 

Dynamisk info 0,09 0,06 
Statisk info  0,70 

   
Samtliga Statisk info Ingen info 

Dynamisk info 0,02 0,01 
Statisk info  0,88 

 
Som synes är skillnaden signifikant (p>0.10) vid flertal av mätningarna dock gör som 
synes statisk information ej någon skillnad i hastighet i förhållande till när testpersoner 
kör utan tilläggsinformation.  
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Diagram AD.2 Medelhastighetsöverträdelse på 70 område sorterad för respektive 
ålderskategori, (<25, 25�, alla). Stapelordning: Dynamisk info, statisk info, ingen info. 
Hastighetsöverträdelsen minskar med hjälp av I.T.R.I.P. 
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• Medelhastighetsöverträdelse 50 område, (diagram AD.3). 

 
 
Signifikans presenteras i tabell nedan, (Tabell AD.3). Skillnad är signifikant , (p<0.10), 
vid 90 % konfidensnivå.  
 

P 
<25 Statisk info Ingen info 

Dynamisk info 0,50 0,67 
Statisk info  0,68 

   
25� Statisk info Ingen info 

Dynamisk info 0,31 0,16 
Statisk info  0,95 

   
Samtliga Statisk info Ingen info 

Dynamisk info 0,24 0,09 
Statisk info  0,95 

Tabell AD.3 Hastighetsskillnader på 50 område sorterad för respektive 
ålderskategori, (<25, 25�, alla). Signifikant skillnad vid dynamisk info/ ingen 
info, där samtliga försökspersoner ingår som försöksgrupp. 
Hastighetsöverträdelsen minskar med hjälp av I.T.R.I.P. 

 
Som synes är skillnaden signifikant (p>0.10) vid dynamisk info/ingen info där samtliga 
försökspersoner ingår som försöksgrupp. I övrigt saknas tillräckligt underlag för en 
statistisk säkerhet. Dock kan trender anas vid kontroll av medelvärden. 
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Diagram AD.3 Medelhastighetsöverträdelse på 50 område sorterad för respektive 
ålderskategori, (<25, 25�, alla). Stapelordning: Dynamisk info, statisk info, ingen info. 
Hastighetsöverträdelsen minskar med hjälp av I.T.R.I.P. 
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• Skolområde, medelhastighetsöverträdelse (diagram AD.4). 

 
Signifikans presenteras i tabell nedan, (Tabell AD.4). Skillnad är signifikant , (p<0.10), vid  
90 % konfidensnivå. 
 

Tabell AD.4 Hastighetsskillnader vid skolområde sorterade för respektive 
ålderskategori, (<25, 25�, alla). Signifikansskillnad vid dynamisk info/ ingen info 
för unga förare under 25, samt när samtliga förare inkluderas i test. 
Hastighetsöverträdelsen minskar med hjälp av I.T.R.I.P. 

P 
<25 Statisk info Ingen info 

Dynamisk info 0,19 0,02 
Statisk info  0,28 

   
25� Statisk info Ingen info 

Dynamisk info 0,31 0,48 
Statisk info  0,62 

   
Samtliga Statisk info Ingen info 

Dynamisk info 0,08 0,02 
Statisk info  0,83 

 
Som synes är skillnaden signifikant (p<0.10) vid dynamisk info/ingen info för unga förare 
under 25 samt när samtliga förare inkluderas i test. 
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Diagram AD.4 Medelhastighetsöverträdelse vid skolområde sorterad för respektive 
ålderskategori, (<25, 25�, alla). Stapelordning: Dynamisk info, statisk info, ingen info. 
Hastighetsöverträdelsen minskar med hjälp av I.T.R.I.P. 
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Korsning, medelhastighetsöverträdelse (diagram AD.5). 

 
 
Signifikans presenteras i tabell nedan, (Tabell AD.5). Skillnad är signifikant , (p<0.10), vid  
90 % konfidensnivå.  
 

Tabell AD.5 Hastighetsskillnader vid korsning sorterade för respektive 
ålderskategori, (<25, 25�, alla). Signifikansskillnad finnes ej vid denna mätning. 
Hastighet i korsning låg under maximal tillåten hastighet vid gällande korsning. 

P 
<25 Statisk info Ingen info 

Dynamisk info 0,53 0,30 
Statisk info  0,81 

   
25� Statisk info Ingen info 

Dynamisk info 0,66 0,62 
Statisk info  0,94 

   
Samtliga Statisk info Ingen info 

Dynamisk info 0,86 0,74 
Statisk info  0,90 

 
Som synes är skillnaden ej signifikant (p>0.10) vid detta test, dock bör det noteras att någon 
statistisk skillnad ej bör vara signifikant då hastigheten önskas ligga under den hastighet som 
systemet ger signaler för. Standardavvikelsen kan noteras och därav se att variationen på 
hastighet genom korsning är mycket stor i båda försöksgrupperna. 
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Diagram AD.5 Medelhastighetsöverträdelse vid korsning sorterad för respektive 
ålderskategori, (<25, 25�, alla). Stapelordning: Dynamisk info, statisk info, ingen 
info. Hastighet i korsning låg under maximal tillåten hastighet vid gällande 
korsning. 
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Vägarbete, medelhastighetsöverträdelse (diagram AD.6). 

 
 
Signifikans presenteras i tabell nedan, (Tabell AD.6). Skillnad är signifikant , (p<0.10), vid  
90 % konfidensnivå.  

 
Tabell AD.6 Hastighetsskillnader vid vägarbete sorterade för respektive 
ålderskategori, (<25, 25�, alla). Signifikansskillnad finnes ej vid denna mätning. 
Hastighetsskillnaden mellan I.T.R.I.P. och utan hjälpsystem var  ej verifierbar vid 
vägarbetsområdet. 

P 
<25 Statisk info Ingen info 

Dynamisk info 0,94 0,45 
Statisk info  0,51 

   
25� Statisk info Ingen info 

Dynamisk info 0,63 0,87 
Statisk info  0,82 

   
Samtliga Statisk info Ingen info 

Dynamisk info 0,83 0,95 
Statisk info  0,48 

 
Som synes är skillnaden ej signifikant (p>0.10) vid detta test, dock bör det noteras att någon 
statistisk skillnad ej bör vara signifikant då hastigheten önskas anpassas efter 
omständigheterna på grund av vägarbetets komplicerade struktur. 
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Diagram AD.6 Medelhastighetsöverträdelse vid vägarbete sorterade för respektive 
ålderskategori, (<25, 25�, alla). Stapelordning: Dynamisk info, statisk info, ingen 
info. Hastighetsskillnaden mellan I.T.R.I.P. och utan hjälpsystem var  ej verifierbar 
vid vägarbetsområdet. 
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Enkätfrågor 
Medelvärden från enkätfrågor presenteras på en femgradig skala nedan, medelvärde på 3.0  
antas på samtliga frågor, undantaget de frågor som presenterade förarnas ålder och körvana. 
vid jämförelse mot att inte nyttja något system vilket är varken negativ eller positiv åsikt 
kring respektive fråga. Statistiska tester har ej utförts på den subjektiva betygsättningen.  
Tabulerade svar på medelvärden av enkätfrågor återfinns i slutet av detta appendix. 
 
Försökspersoners åldersfördelning 
Av de totalt 16 försökspersoner vilka deltog i försöket var åldersfördelningen sådan att åtta 
personer var under 25 år och åtta personer 25 år eller äldre, (diagram AD.7). 

 
 
Försökspersoners körvana 
Försökspersonernas körvana var som presenteras nedan, ingen kontroll mellan 
erfarenhetsgrupper har gjorts, (AD.8, AD.9). 
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Diagram AD.8 Försökspersoners körkortsinnehav mätt i antal år.               Diagram AD.9 Försökspersoners körvana mätt i antal år. 
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Diagram AD.7 Antal försökspersoner i respektive ålderskategori vilka deltagit i försöket. 
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Körningen upplevdes som god 
Frågan löd ”Upplevde du att din körning var god?” resultaten av svar på denna fråga är 
presenterade nedan i diagram AD.10. 

 
Som synes är skillnaden markant i hur körningen upplevs fastän den enda skillnaden är 
information gällande hastighet. 

 

Det upplevdes att information saknades. 
Frågan löd ” Upplevde du att du saknade extra information?” resultaten av svar på denna 
fråga är presenterade nedan i diagram AD.11. 

 
Som synes är skillnaden markant i hur testpersoner saknar den möjlighet till information som 
framtagit inom ramen för detta examensarbete när vetskapen om att informationshjälpen finns 
att tillgå.  
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Diagram AD.10 Medelvärde av åsikter omkörningen upplevdes som god,  
skillnaden i åsikter efter respektive test är fullt märkbar. 
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Diagram AD.11 Medelvärde av åsikter om information saknades i de olika informationsmängder,  
skillnaden i åsikter efter respektive test är fullt märkbar. 
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Systemet var till hjälp. 
Frågan löd ”Upplevde du att systemet var till hjälp under din körning?” resultaten av svar på 
denna fråga är presenterade nedan i diagram AD.12. 

 
Som synes ges överbetyg i om systemet hjälpt till under körning. Det vill säga medelåsikten 
kring om systemet var till hjälp var god. I gruppen där samtliga testpersoner inkluderats var 
medelbetyget 3,9. 
 
Systemet upplevdes ej som störande. 
Frågan löd ”Upplevde du systemet som störande?” resultaten av svar på denna fråga är 
presenterade nedan i diagram AD.13. 

 
Som synes anser flertalet testpersoner att systemet ej stör den allmänna koncentrationen under 
körning. I samtliga grupper var medelbetyget 2,3. 
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Diagram AD.13 Medelvärde av åsikter om systemet var störande under körning. 
Skillnaden i åsikter efter respektive test är fullt märkbar. 
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Diagram AD.12 Medelvärde av åsikter om systemet var till hjälp under körning, 
skillnaden i åsikter efter respektive test är fullt märkbar. 
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Systemet upplevdes som tillförlitligt. 
Frågan löd ”Upplevde du systemet som tillförlitligt?” resultaten av svar på denna fråga är 
presenterade nedan i diagram AD.14. 

 
Som synes anser flertalet testpersoner att systemet var tillförlitligt under körning. I gruppen 
där samtliga testpersoner inkluderats var medelbetyget 4,1. 
 
Systemet gav ej onödig information. 
Frågan löd ”Upplevde du att systemet gav onödig information?” resultaten av svar på denna 
fråga är presenterade nedan i diagram AD.15. 

Även här anser flertalet testpersoner att informationen ej har varit onödig. Gruppen där 
samtliga testpersoner inkluderats var medelbetyget 2,0. 
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Diagram AD.15 Medelvärde av åsikter om systemet gav onödig information under körning,  
skillnaden i åsikter efter respektive test är fullt märkbar. 
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Diagram AD.14 Medelvärde av åsikter om systemet upplevdes tillförlitligt under körning,  
skillnaden i åsikter efter respektive test är fullt märkbar. 
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Systemet upplevdes aktiveras vid rätt tidpunkt. 
Frågan löd ”Upplevde du att systemet aktiverades i vid rätt tillfälle?” resultaten av svar på 
denna fråga är presenterade nedan i diagram AD.16. 

 
Även här anser flertalet testpersoner att informationen kom vid rätt tillfälle. Gruppen där 
samtliga testpersoner inkluderats var medelbetyget 3,9. 
 
Systemet var aktivt tillräckligt länge. 
Frågan löd ”Upplevde du att systemet informerade tillräckligt länge?” resultaten av svar på 
denna fråga är presenterade nedan i diagram AD.17. 

 
 
Medelbetyget för informationslängden var klart godkänt, i gruppen där samtliga testpersoner 
inkluderats var medelbetyget 3,9. 
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Diagram AD.17 Medelvärde av åsikter om systemet informerade tillräckligt lång tid,  
skillnaden i åsikter efter respektive test är fullt märkbar. 
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Diagram AD.16 Medelvärde av åsikter om systemet aktiverades vid rätt tillfälle under körning,  
skillnaden i åsikter efter respektive test är fullt märkbar. 
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Systemet fick förare att sänka hastigheten. 
Frågan löd ”I vilken utsträckning upplevde du att du ändrade hastighet vid signal från 
systemet?” resultaten av svar på denna fråga är presenterade nedan i diagram AD.18. 

 
Tydligt är att informationssystemet med dynamisk information har en positiv inverkan på 
hastighetsanpassning enligt testpersonernas egna åsikter. I gruppen där samtliga testpersoner 
inkluderats var medelbetyget 4,1. 

 

Observansen på gällande hastighet ökade. 
Frågan löd ”I vilken utsträckning blev du mer observant på gällande hastighet?” resultaten av 
svar på denna fråga är presenterade nedan i diagram AD.19. 

 
Tydligt är att informationssystemet har en positiv inverkan på uppmärksamheten på gällande 
hastighet. I gruppen där samtliga testpersoner inkluderats var medelbetyget 4,1. 
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Diagram AD.19 Medelvärde av åsikter om systemet ökade hastighetsobservansen under körning,  
skillnaden i åsikter efter respektive test är fullt märkbar. 
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Diagram AD.18 Medelvärde av åsikter om systemet sänkte hastigheten,  
skillnaden i åsikter efter respektive test är fullt märkbar. 
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Sammanfattning av svar från frågeformulär 
Siffror i vänstra kolumnen i tabell motsvarar nedanstående frågeformuleringar  
 

1. ”Upplevde du att din körning var god?” 

2. ”Upplevde du att du saknade extra information?” 

3. ”Upplevde du att systemet var till hjälp under din körning?” 

4. ”Upplevde du systemet som störande?” 

5. ”Upplevde du systemet som tillförlitligt?” 

6. ”Upplevde du att systemet gav onödig information?” 

7. ”Upplevde du att systemet aktiverades i vid rätt tillfälle?” 

8. ”Upplevde du att systemet informerade tillräckligt länge? 

9. ”I vilken utsträckning upplevde du att du ändrade hastighet vid signal från 
systemet?”  

10. ”I vilken utsträckning blev du mer observant på gällande hastighet?” 

 
 Medelvärde enkätfrågor 

 <25 25� Samtliga 

 Dyna
misk 
info 

Statis
k info 

Ingen 
info 

Dyna
misk 
info 

Statis
k info 

Ingen 
info 

Dyna
misk 
info 

Statis
k info 

Ingen 
info 

1 3,0 3,8 3,8 4,3 4,0 3,9 3,6 3,9 3,8 

2 1,3 2,4 3,0 1,8 2,0 3,0 1,5 2,2 3,0 

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

4 2,3 1,5 3,0 2,3 1,9 3,0 2,3 1,7 3,0 

5 4,0 3,9 3,0 4,1 3,8 3,0 4,1 3,8 3,0 

6 1,9 1,1 3,0 2,1 1,8 3,0 2,0 1,4 3,0 

7 3,9 4,4 3,0 4,0 3,8 3,0 3,9 4,1 3,0 

8 4,0 4,4 3,0 3,8 4,1 3,0 3,9 4,3 3,0 

9 3,8 2,6 3,0 4,4 2,8 3,0 4,1 2,7 3,0 

10 4,4 3,1 3,0 3,8 3,8 3,0 4,1 3,4 3,0 

Tabell AD.7 Sammanfattning av medelvärden gällande enkätfrågor. Skillnaden i åsikter efter respektive test är fullt märkbar. 
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E. Kodexempel 

Denna kodsekvens är från dynamisk information och kontrollerar bilens hastighet mot den för 
tillfället lagliga hastighet och sänder nödvändig information till föraren beroende på 
överträdelse. Totalt skrevs cirka 2000 rader kod. 
 
void __fastcall TForm1::UDP4000DataReceived(TComponent *Sender, 
      int NumberBytes, AnsiString FromIP, int Port) 
{ 
    char Buff[25]; 
    int j; 
    TDateTime DateTime = Time();                         // store the current date and time 
    AnsiString str = TimeToStr(DateTime);                // Add current time to a sting 
 
    if (NumberBytes<25)                                  // If data read 
    { 
        UDP4000->ReadBuffer(Buff, 25, j); 
        data1->Caption=IntToStr(p1->Lines->Count);      //Show how many lines have been 

revieved 
        Buff[j]=0; 
 
        if(Memo3->Lines->Strings[12]=="1")               //Add Data to Logg if Settings says so 
        { 
            p1->Lines->Add(str+";"+Buff); 
 
        } 
        if(prev_1!=Buff)                                 //Controlling new data or not 
        { 
            CarSpeed=ParseSpeed(Buff);                   //Parsing data from double to int string 
CARSPEED = Integer 
            Edit1->Text=IntToStr(CarSpeed);              //Write data to the Edit1 - box. 
            if(abs(oldspeed-CarSpeed)>0)                 //Make sure speed isnt logged if it  
    changes more than 
            {                                             //0 in this case. All speedchanges will 

 be logged. 
                //Memo2->Lines->Add(str+";"+Buff); 
                oldspeed=CarSpeed; 
            } 
        } 
        prev_1=Buff; 
        StatusBar1->Panels->Items[0]->Text = "Reading UDP-data"; 
    } 
    else Memo2->Lines->Add("Buffer too small for data"); 
} 
// ---- ---- ---- ---- Handles Incoming Restricted Signs ---- ---- ---- -- 
// ....................................................................... 
void __fastcall TForm1::UDP4001DataReceived(TComponent *Sender, 
      int NumberBytes, AnsiString FromIP, int Port) 
{ 
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    char Buff[25]; 
    int j; 
    TDateTime DateTime = Time();                         // store the current date and time 
    AnsiString str = TimeToStr(DateTime); 
    if (NumberBytes<25) 
    { 
        data2->Caption=IntToStr(p2->Lines->Count); 
        UDP4001->ReadBuffer(Buff, 25, j); 
        Buff[j]=0; 
        if(Memo3->Lines->Strings[13]=="1")               //Add data if settings says so 
        { 
            p2->Lines->Add(str+";"+Buff); 
        } 
        if(prev_2!=Buff)                                 //Kollar om det skett någon uppdatering 
av 
        {                                                 //inkommande data på porten 
            ParseSign(Buff); 
            Edit3->Text=Buff; 
            mupdate=true;                                //Kan vara för direction 
            //Memo1->Lines->Add(str+">> Incoming data : "+Buff); 
        } 
        prev_2=Buff; 
        StatusBar1->Panels->Items[0]->Text = "Reading UDP-data"; 
    } 
    else Memo2->Lines->Add("Buffer too small for data"); 
} 
//**************************************************************************
***************************************** 
//*************** Full Scenario handling 
***************************************************************************
***** 
//**************************************************************************
**************************************** 
void __fastcall TForm1::fullSS() 
{ 
//    directionTimer->Enabled=true;                                        //Enable the timer for  
     Direction Handling  
    (ALWAYS ON RIGHT NOW) 
//---------- Speed and signcontrolls Start ------ 
 
    if(CarSpeed<(StrToInt(Sign.Speed)+31))                               //If the car drives 30 kph 
faster than speedlimit 
    { 
        if(CarSpeed<(StrToInt(Sign.Speed)+11))                           //If the car drives 10 kph 
faster than speedlimit 
        { 
            if(CarSpeed<(StrToInt(Sign.Speed)+6))                        //if the car drives 5 kph 
faster than speedlimit 
            {                                                             // ******  << 5 km Show 
10 seconds 
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                //ADD SOUNDCONTROLS HERE 
                Sound->Enabled=false; 
                Sound->Interval=1; 
 
                dRBlink=0; 
                dRSolid=0; 
                dRBlinkSound=0; 
                Blink->Enabled=false; 
                BlinkSound->Enabled=false; 
                if(dRSP6==0) 
                { 
                    if(r1->Visible==false) 
                    { 
                        r1->Visible=true; 
                        PView->Restriction->Visible=true; 
                        w1->Visible=true; 
                        PView->Warning->Visible=true; 
                    } 
                    delay10->Enabled=true;                              //Start the timer (timer terminates  

 itself after 10s) 
                } 
            } 
            else 
            {                                   // ****** Between 6 och 11 show constant 
                //ADD SOUNDCONTROLS HERE 
                Sound->Enabled=false; 
                Sound->Interval=1; 
 
                Blink->Enabled=false; 
                BlinkSound->Enabled=false; 
                delay10->Enabled=false; 
                dR10=0; 
                dRSP6=0; 
                dRBlink=0; 
                dRBlinkSound=0; 
                if(r1->Visible==false) 
                { 
                    r1->Visible=true; 
                    PView->Restriction->Visible=true; 
                } 
                if(w1->Visible==false) 
                { 
                    w1->Visible=true; 
                    PView->Warning->Visible=true; 
                } 
                if(dRSolid==0) 
                { 
                    show(Sign.Speed,Sign.Warnings,""); 
                    dRSolid=1; 
                } 
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            } 
        } 
        else 
        {                                                                   // ****** Between 11 och 31 Blink ** 
            //ADD SOUNDCONTROLS HERE 
            Sound->Enabled=false; 
            Sound->Interval=1; 
            delay10->Enabled=false; 
            BlinkSound->Enabled=false; 
            dR10=0; 
            dRSolid=0; 
            dRSP6=0; 
            dRBlinkSound=0; 
            Blink->Enabled=true; 
 
 
            //Try to freeze sound 
        } 
    } 
    else 
    {                                                                       // ******  >> 31 BLINK + Sound ** 
        Edit6->Text="speeding";  //Changed from SND_LOOP -> ASYNC 
        delay10->Enabled=false; 
        Blink->Enabled=false; 
        dR10=0; 
        dRSolid=0; 
        dRBlink=0; 
        dRSP6=0; 
        BlinkSound->Enabled=true; 
 
    } 
    //---------- Speed and signcontrolls end ------ 
 
} 
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F. DPC sändning 

DPC-mjukvaran sänder information till informationsprogrammet. Användargränssnittet visas 
nedan. 

 
 

Figur AF.1 DPC sänder hastighetsinformation information till I.T.R.I.P. 
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G. ASim utseende 

ASim-mjukvaran visar för testledaren den situation som valts av testledaren själv. I detta fall 
ses del av stadslayout på merparten av skärmen och till vänster om detta syns samma vy som 
testpersoner ser rakt fram från cockpit. Under cockpitvyn syns en liten styrknapp med vilken 
man kan styra det simulerade fordonet från kontrollrummet vid behov. Övrig information är 
signal samt kontruktionsinformation. 
 

 
 
 
 

 
Figur AG.1 ASims användargränssnitt/arbetsyta använt i detta experiment. 
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H. Utveckling av informationsprogram 

Arbetet med att utveckla informationsprogrammet bestod i två huvudsteg, steg ett det grafiska 
utseendet för användare och testpersoner. Det andra steget var kodning så att utseendet hade 
önskvärda funktioner exempel på utseende under utveckling presenteras nedan där dels den 
pågående utvecklingen av informationsprogrammets användargränssnitt visas och även 
utseendet där programkod utvecklats.  
 
 

 
 

 
Figur AH.1 Utveckling av användargränssnitt till I.T.R.I.P. utformat i Visual C-builder. 
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Figur AH.2 Utveckling av programkod till I.T.R.I.P. i Visual C-builder 
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